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LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2020.

Institui o Plano Diretor Participativo do Município de
Conceição do Mato Dentro.

O povo do Município de Conceição do Mato Dentro, por seus representantes, decreta, e eu

sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I – CONCEITUAÇÃO, PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS GERAIS DA
POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL MUNICIPAL

CAPÍTULO I – DA CONCEITUAÇÃO

Art. 1º - O Plano Diretor Participativo do Município de Conceição do Mato Dentro é o

instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano Municipal, visando o planejamento e gestão

sustentáveis e resguardando, conforme sua construção, a participação democrática em diretrizes e

estratégias de desenvolvimento socioterritorial, determinantes a todos os agentes públicos e privados.

§ 1º. A promoção do desenvolvimento municipal tem como princípio fundamental o

desenvolvimento socioterritorial participativo cumprindo as funções sociais da propriedade e da cidade.

§ 2º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, os planos, programas e

projetos urbanísticos, assim como os demais instrumentos municipais de desenvolvimento, deverão

incorporar os princípios, objetivos e prioridades contidos nesta Lei, em conformidade com a Constituição

Federal, o Estatuto da Cidade, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º - Este Plano Diretor abrange a totalidade do território do Município de Conceição do Mato

Dentro, adequando sua política de desenvolvimento urbano e ambiental à Lei Federal nº 10.257/2001 -

Estatuto da Cidade, e define:

I - A política e as estratégias de desenvolvimento Socioterritorial do município;

II - Função Social da Cidade e da Propriedade Urbana;

III - Função Social da Propriedade Rural;

IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial;

V - Direito à Cidade;

VI - Justiça Ambiental e Meio Ambiente Sustentável;
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VII - O planejamento e a gestão democráticos do desenvolvimento territorial.

§ 1º. A política e as estratégias de desenvolvimento Socioterritorial do município abrangem ações

de planejamento e gestão voltadas à promoção do bem estar social e à consolidação de modelos

produtivos aperfeiçoados às vocações locais e regionais considerando as diversidades socioespaciais,

visando eficiência produtiva, equidade social, equilíbrio territorial e governança na gestão das políticas de

cunho socioterritorial, de forma democrática e participativa.

§ 2º. Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à

qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento

socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, à cultura e ao lazer.

Complementarmente, a Função Social da Propriedade Urbana é elemento constitutivo do direito de

propriedade, atendida quando a propriedade cumpre os critérios e graus de exigência de ordenação

territorial estabelecidos pela legislação, em especial atendendo aos coeficientes mínimos de utilização.

§ 3º. Função Social da Propriedade Rural é elemento constitutivo do direito de propriedade e é

atendida quando, simultaneamente, a propriedade é utilizada de forma racional e adequada, conservando

seus recursos naturais, os modos de fazer tradicionais locais favorecendo ainda suas necessidades de

modernização e qualidade de vida dos proprietários e dos trabalhadores e observando as disposições que

regulam as relações e condições justas de trabalho e direitos humanos universais.

§ 4º. Equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça socioterritorial mediante a

redução das vulnerabilidades socioterritoriais e das desigualdades sociais entre grupos humanos e entre a

sede urbana, distritos, bairros e demais localidades.

§ 5º. Direito à Cidade compreende o processo de universalização do acesso aos benefícios e às

comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços,

equipamentos e infraestruturas públicas, bem como à resiliência dos recursos naturais e humanos.

§ 6º. Justiça Ambiental e Meio Ambiente Sustentável referem-se ao direito sobre o patrimônio

ambiental, seus usos e apropriações sensíveis em face à resiliência e sustentabilidade de seus recursos que

condicionam a conquista de níveis cada vez mais elevados e consolidados de qualidade ambiental e

bem-estar humano.

§ 7º. Planejamento e a Gestão Democrática é condição dada pela conquista planejada dos valores

democráticos da participação de representantes dos diferentes segmentos sociocomunitários nos processos

de planejamento e gestão do território e da cidade, indispensáveis à realização de investimentos públicos,
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e na elaboração, implementação e avaliação de planos, programas e projetos de desenvolvimento

socioterritorial integrados.

CAPÍTULO II - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 3º - Para cumprir sua função social, a propriedade deve atender aos critérios de ocupação e

uso do solo, às diretrizes do desenvolvimento social e econômico do Município e demais exigências

previstas em lei, considerando:

I - O aproveitamento socialmente justo e racional do solo;

II - A utilização compatível com a capacidade de atendimento dos equipamentos e serviços

públicos;

III - A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, respeitando o meio ambiente e o

patrimônio histórico, artístico e cultural;

IV - A utilização compatível com a segurança e saúde dos usuários e dos vizinhos;

V - A moradia como direito social garantido na Constituição Federal.

CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Art. 4º - São objetivos do Plano Diretor:

I - Ordenar e orientar o crescimento e o desenvolvimento de Conceição do Mato Dentro, visando

à sustentabilidade ecológica e econômica;

II - Controlar a ocupação e o uso do solo de modo a adequar o desenvolvimento da cidade às

condições do meio ambiente físico e à infraestrutura urbana, prevenindo e/ou corrigindo situações de

risco;

III - Promover a qualidade de vida de modo a assegurar a inclusão e a equidade social

acompanhada do bem estar para todos os seus munícipes;

IV - Preservar e recuperar o meio ambiente e o patrimônio natural do Município;

V - Preservar, manter e revitalizar o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município;

VI - Promover a integração das ações públicas e privadas e a apropriação coletiva dos benefícios

gerados pelos investimentos;
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VII - Promover a integração e a complementaridade das atividades urbanas e rurais do Município

e deste com a Região em que está inserido;

VIII - Garantir o atendimento das necessidades de saúde, educação e desenvolvimento social;

IX - Promover a gestão democrática e participativa da população na condução da vida e do

desenvolvimento da sua sociedade e seu território.

Art. 5º - O Plano Diretor Participativo tem os seguintes objetivos estratégicos:

I - Conter o processo de expansão urbana principalmente nas áreas de preservação ecológica,

riscos ambientais ou de preservação da paisagem, da memória e da identidade cultural;

II - Incentivar a ocupação das áreas subutilizadas dotadas de infraestrutura e condições de

redesenvolvimento urbano;

III - Reduzir a necessidade de deslocamento de pessoas, cargas e serviços, incentivando a

descentralização de atividade econômicas de comércios e serviços;

IV - Implementar uma política fundiária e de uso e ocupação do solo que garanta as funções

sociais da cidade e o acesso à terra;

V - Reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura, em quantidade suficiente para

atender ao déficit acumulado e às necessidades futuras de habitação de interesse social;
VI - Reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura, em quantidade suficiente para atender

ao déficit acumulado e às necessidades futuras de habitação de interesse social;

VII - Contribuir para a universalização do abastecimento de água, a coleta e o tratamento dos

esgotos e dos resíduos sólidos;
IX - Garantir a universalização do abastecimento de água, a coleta e o tratamento dos esgotos e dos resíduos

sólidos;

X - Ampliar e requalificar os espaços públicos, s sistemas de áreas verdes e permeáveis urbanos e a

ambiência do sítio e meio ambiente urbano;

XI - Proteger o patrimônio histórico, cultural e valorizar a memória, a identidade e as diversas

formas e práticas socioculturais;

XII - Reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir o acesso aos equipamentos sociais, à

infraestrutura e serviços urbanos e à moradia;



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Rua Daniel de Carvalho, 161 – CEP 35.860-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

XIII - Fomentar atividades econômicas sustentáveis, fortalecendo as atividades já estabelecidas e

estimulando a inovação, o empreendedorismo, a economia solidária e a redistribuição das oportunidades

de trabalho no território, tanto na zona urbana como na rural;

XIV - Fortalecer uma gestão urbana integrada, descentralizada e participativa.

§1º. Será também objetivo estratégico do Plano Diretor Participativo minimizar os conflitos entre

a atividade de mineração e outras atividades econômicas e sociais, condicionando a exploração dos

recursos minerais a medidas de compensação territorial, quando tal atividade implicar no

comprometimento da integridade do patrimônio cultural e natural, nos termos do §9º do art. 172 da Lei

Orgânica Municipal.

§2º. As medidas de compensação territorial de que trata o parágrafo anterior:

I - serão estabelecidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU e pelo

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente Desenvolvimento Ambiental –

CODEMA;

II - serão formalizadas mediante Termo de Compromisso específico, com força de título executivo

extrajudicial;

III - constarão obrigatoriamente da certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o

tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e

ocupação do solo emitida para fins de licenciamento ambiental, nos termos da Resolução Conama n.

237/97 ou outra norma que vier a substitui-la e da legislação municipal.

TÍTULO II – DA POLÍTICA DE ORDENAÇÃO TERRITORIAL

Art. 6º - O ordenamento do território se dá pelos seguintes eixos:

I - Eixo Social que visa a garantir os direitos sociais, inclusive direito a moradia, a mobilidade, a

infraestrutura e saneamento ambiental, bem como acesso aos equipamentos sociais;

II - Eixo ambiental que visa garantir o equilíbrio entre as áreas urbanas, rurais e as áreas verdes,

incluindo áreas protegidas e/ ou áreas de preservação, ainda os bens naturais de forma a manter e

resguardar sua perenidade, preservação e conservação para gerações atuais e futuras;

III - Eixo econômico que visa garantir as atividades produtivas no território, em todos os perfis e

setores produtivos, sejam elas, agropecuária, indústria, comércio, serviços e turismo, diretamente
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relacionado ao modo de utilização do território e seus recursos, de forma sustentável e visando a geração

de emprego e renda;

IV - Eixo cultural que visa garantir a perpetuação da história e da memória do Município com a

preservação dos patrimônios materiais e imateriais, bem como, produção, consumo, circulação e

reprodução da cultura e da identidade sociocultural e seus patrimônios.

Art. 7º - O ordenamento do território estrutura-se por:

I – Macrozoneamento e suas áreas especiais;

II – Zoneamento urbano e suas áreas especiais;

III – Planos locais de desenvolvimento;

CAPÍTULO I – DO MACROZONEAMENTO

Art. 8º - O Macrozoneamento estabelece as regras fundamentais para o ordenamento do solo, na

escala do território municipal, definindo suas diretrizes e as estratégias específicas.

Parágrafo Único - Fica o Município dividido em 08 (oito) áreas, demarcadas no Anexo I – Mapa

do Macrozoneamento, sendo 5 (cinco) Macrozonas e 3 (três) Áreas Especiais que se sobrepõem às

Macrozonas, denominadas:

I - Macrozona de Qualificação e Controle Urbano;

II - Macrozona Urbana;

III - Macrozona de Desenvolvimento Rural;

IV - Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado;

V - Macrozona de Preservação Ambiental;

VI - Área Especial de Usos Industriais, Extrativistas e Associados;

VII - Área Especial de Uso Controlado;

VIII - Área Especial de Interesse Quilombola.

Seção I – Da Macrozona de Qualificação e Controle Urbano

Art. 9º - A Macrozona de Qualificação e Controle Urbano incorpora e constitui-se sobre cada

uma de todas as sedes de distritos (Vilas) e das localidades urbanizadas de Três Barras, Capitão Felizardo
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e São José do Meloso, transformando-os em zona urbana. Tem a finalidade de compatibilizar o uso

urbano existente, garantir acesso a serviços básicos de infraestrutura urbana e saneamento ambiental, bem

como, a qualificação urbana e espacial do território. A definição da Macrozona de Qualificação e

Controle Urbano obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Qualificar as ocupações urbanas existentes;

II - Promover a Regularização Fundiária;

III - Incentivar outros usos do território, para promover o desenvolvimento socioeconômico do

distrito e ampliar a oferta de emprego e renda;

IV - Promover o acesso ao comércio, serviços e equipamentos públicos;

V - Conter as ocupações urbanas em áreas vulneráveis;

VI - Compatibilizar usos e tipologias de parcelamento do solo, integrando ao macrozoneamento

as Áreas de Especial Interesse quilombola, quando reconhecidas;

VII - Proteger, recuperar e valorizar áreas e bens de valor histórico, cultural e paisagístico;

VIII - Promover melhorias do sistema de mobilidade;

IX - Garantir o acesso ao saneamento ambiental;

X - Promover o equilíbrio entre os usos urbanos e as áreas de preservação ambiental e de

mananciais.

Seção II – Da Macrozona Urbana

Art. 10 - A Macrozona Urbana refere-se ao perímetro definido para a sede urbana do Município,

contemplando normas específicas de uso e ocupação do solo, contidas no Capítulo II - Do Zoneamento

Urbano e Expansão Urbana. Macrozona Urbana demarcada no Anexo II. A instituição da Macrozona

Urbana obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Direcionar as ocupações para não sobrecarregar a infraestrutura existente em zonas que já

possuem ocupações;

II - Direcionar e priorizar a ocupação dos vazios urbanos, localizados em áreas com infraestrutura

e mapeados nesta lei como Zona Predominantemente Residencial - Ocupação Preferencial sendo que sua

ocupação deve ser condição para a posterior ocupação das zonas de expansão urbana, mapeadas nesta lei

como Zona Predominantemente Residencial de Expansão Urbana e da Zona Mista de Expansão Urbana;
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III - Incentivar e direcionar a ocupação residencial e comercial, em especial nos bairros

periféricos e nos Corredores de Estruturação Urbana (CEU) definidos na Seção II do Capítulo IV - Do

Sistema Viário e de Trânsito, do Título X – Da Política de Mobilidade Urbana;

IV - Melhorar as condições de infraestrutura urbana dos bairros;

V - Determinar e fiscalizar o cumprimento dos parâmetros urbanísticos e ambientais, conforme

características especificas da área;

VI - Instituir políticas públicas que garantam a ocupação das Áreas de Especial de Interesse

Social (AEIS) definidas nesta Lei;

VII - Garantir a conservação das áreas com valor histórico, cultural, ambiental e paisagístico,

inclusive da paisagem morfológica da sede pelo controle do adensamento construtivo;

VIII - Promover a reabilitação das áreas com valor histórico, cultural, ambiental e paisagístico,

inclusive da paisagem morfológica da sede;

IX - Implantar obras de melhorarias do sistema de mobilidade urbana, e sua adequação aos

parâmetros de acessibilidade universal;

X - Promover o equilíbrio entre os usos urbanos e as áreas de preservação ambiental e de

mananciais por meio da recuperação ambiental e da proteção aos recursos hídricos, através de ações de

cercamento, revegetação e educação ambiental;

XI - Realizar obras e programas que garantam acesso ao saneamento ambiental;

XII - Identificar as demandas de cada bairro utilizando-se como referência o Orçamento

Participativo;

XIII - Executar as obras eleitas pela comunidade no Orçamento Participativo prioritariamente nos

bairros com assentamentos precários, ou compostos por famílias de baixa renda, ou marcados pela

ocupação ilegal do solo, ou pelo adensamento e intensidade na ocupação do solo, ou pela carência de

infraestrutura, ou pela dificuldade no acesso aos serviços e equipamentos sociais ofertados pela cidade.

Seção III – Da Macrozona de Desenvolvimento Rural

Art. 11 - A Macrozona de Desenvolvimento Rural permite exploração agrícola, pecuária,

agroindustrial, extrativa vegetal e mineral e turística. Tem a finalidade de ordenar as áreas de uso rural no

Município, considerando principalmente as vocações e diretrizes apontadas pelo Zoneamento Ecológico
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Econômico (ZEE). Macrozona de Desenvolvimento Rural demarcada no Anexo II. A instituição da

Macrozona de Desenvolvimento Rural obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Executar políticas públicas de incentivo e fortalecimento a cadeia produtiva agrícola do

município, em especial a de caráter familiar;

II - Implantar politicas de auxílio ao beneficiamento, escoamento e comercialização da produção

agrícola, especialmente a agricultura familiar, através de ações conjuntas das Secretarias Municipais de

Desenvolvimento Social e Rural, Cultura, Turismo e Educação;

III - Controlar e fiscalizar periodicamente os impactos sociais e ambientais e de infraestrutura

decorrentes das atividades agrícolas, de silvicultura e extração mineral;

IV - Promover a recuperação ambiental e proteção dos recursos hídricos através de ações de

cercamento, revegetação e educação ambiental.

V - Exigir do empreendedor a execução de obras de melhoria na infraestrutura existente para as

atividades de extração mineral, silvicultura e agrícola, com ações de fiscalização e monitoramento

periódicos;

Parágrafo Único. Os usos e atividades de significativo impacto socioambiental serão restringidos,

salvo quando autorizados mediante licenciamento ambiental pelo órgão competente setor responsável do

Executivo Municipal, e consultados o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA,

o Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM, a legislação e os demais órgãos competentes, quanto

às medidas compensatórias, mitigadoras e condicionantes a serem estabelecidas pelo órgão ambiental

licenciador e impostas ao empreendedor responsável por atividade geradora de impacto ambiental que

possibilitem garantir o controle dos impactos sociais, ambientais e de infraestrutura relacionados à

silvicultura e à extração mineral, sob pena de nulidade de eventual certidão da Prefeitura Municipal,

declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação

aplicável ao uso e ocupação do solo emitida para fins de licenciamento ambiental, nos termos da

Resolução Conama n. 237/97 ou outra norma que vier a substitui-la .

Seção IV – Da Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado

Art. 12 - A Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado permite os mesmos usos da

Macrozona de Desenvolvimento Rural (MDR), mas de forma mais rigidamente controlada, para

promover o uso sustentável dos recursos naturais e garantir a preservação das áreas de mananciais, dos
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ecossistemas naturais e áreas vegetadas contidas nessa macrozona. A Macrozona de Desenvolvimento

Rural Controlado obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Promover atividades econômicas associadas à preservação ambiental, assegurando o uso

sustentável dos recursos naturais;

II - Preservar e recuperar as áreas de nascentes e mananciais, prioritariamente os rios Santo

Antônio e Parauninha, e os expressivos remanescentes de vegetação;

III - Promover o planejamento e desenvolvimento de arranjos produtivos locais com foco na

agricultura familiar, turismo e outras atividades rurais;

IV - Restringir usos e atividades que tenham significativo impacto ambiental.

§ 1º. O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) deve ser considerado instrumento diretivo dessa

Macrozona.

§ 2º. Empreendimentos enquadrados acima da classe 3, conforme Deliberação Normativa nº

217/2017 COPAM, ou em legislação que a substituir, estarão proibidos nessa Macrozona.

Seção V – da Macrozona de Preservação Ambiental

Art. 13 - A Macrozona de Preservação Ambiental situa-se sobre áreas de grande relevância

ambiental que devem ser preservadas, inclusive sobre as Unidades de Conservação estabelecidas no

Município. A Macrozona de Preservação Ambiental obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Promover o uso sustentável dos ambientes naturais para evitar a perda da biodiversidade e

garantir a perenidade dos seus recursos naturais;

II - Intensificar a fiscalização ambiental para garantir a proteção e utilização racional dos recursos

naturais;

III - Incentivar a criação de novas unidades de conservação, considerando aquelas de proteção

integral e de uso sustentável, conforme legislação Federal (SNUC).

Parágrafo Único. O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) deve ser considerado como

instrumento diretivo dessa Macrozona.

Seção VI – Da Área Especial de Usos Industriais, Extrativistas e Associados
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Art. 14 - A Área Especial de Usos Industriais, Extrativistas e Associados refere-se às áreas

passiveis de avaliação para a instalação dessas atividades, corresponde às áreas sem unidades de

conservação, tanto de proteção integral, quanto de uso sustentável, externas ao perímetro urbano e que

abrangem terrenos mais adequados ao desenvolvimento dessas atividades, em termos ambientais e quanto

à ocupação territorial, bem como a área já afetada pela mineração, observadas as regras de uso e ocupação

do solo estabelecidas nesta Lei e em lei municipal específica. Área Especial de Usos Industriais,

Extrativistas e Associados demarcada no Anexo I – Mapa do Macrozoneamento.

§1º. A Área Especial de Usos Industriais, Extrativistas e Associados compreende a porção norte

da sub-bacia do Rio do Peixe no município, excluindo as áreas de proteção especial (Monumento Natural

Serra da Ferrugem e Unidades de Conservação propostas), e as áreas de ocupação humana, bem como

seus entornos. Seu uso e ocupação predominantes são pastagem e silvicultura.

§2º. As atividades/empreendimentos que se instalarem nessa área deverão obedecer às exigências

dos órgãos competentes, serão precedidas de licenciamento ambiental, de acordo com as legislações

federal, estadual e municipal vigentes e terão sua instalação e operação acompanhadas e monitoradas

pelos órgãos e agentes que integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente, pela Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Social e pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM.

Art. 15 - Estas áreas têm como finalidade garantir o uso sustentável do território, dos recursos

minerais e naturais e minimizar os impactos socioambientais, apresentando diretrizes mais restritivas para

o ordenamento do território, devido à natureza das atividades que nela estão passíveis de avaliação para

fins de instalação e operação.

Art. 16 - São diretrizes para a Área Especial de Usos Industriais, Extrativistas e Associados:

I - Executar ações de incentivo à implantação de empreendimentos econômicos para

diversificação econômica no município;

II - Acompanhar, fiscalizar e controlar a implantação, operação e a ampliação de atividades

econômicas associadas à atividade industrial e/ou extrativista florestal, mineral ou agrícola, garantindo a

consolidação da cadeia extrativa e logístico-industrial;

III - Garantir a participação da população em todos os processos/procedimentos, desde a

solicitação de avaliação inicial ou de declaração de conformidade até o término da atividade por meio de

audiências públicas e/ou outros meios que garantam e comprovem sua efetiva participação;
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IV - Restringir o adensamento populacional e o parcelamento de solo, principalmente nas áreas de

entorno de grandes empreendimentos;

V - Orientar o processo de ocupação da área, condicionando‐a à sustentabilidade ambiental,

social e paisagística;

VI - Estabelecer ações de proteção, recuperação e interligação de fragmentos florestais;

VII - Estabelecer ações de mitigação de possíveis conflitos socioterritoriais nas áreas dos

empreendimentos e as áreas de entorno;

VIII - Constituir fundo municipal para o período de exaustão da mina, para contingências e

desenvolvimento de projetos de apoio aos atingidos e para atender as demandas definidas pelos cidadãos;

IX - Avaliar periodicamente os impactos negativos sobre a população direta e indiretamente

atingida e indicar a necessidade ou não de reassentamento;

a) A avaliação periódica deverá garantir que o padrão de vida não diminuirá, que os laços

comunitários e sociais serão preservados e que compensações justas serão proporcionadas em caso de,

entre outras coisas, perda de bens e de oportunidades econômicas;

b) Definir e monitorar as funções e as responsabilidades do empreendedor para assegurar o bem

estar a longo prazo das comunidades reassentadas.

X - Criar legislação em âmbito municipal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir

da publicação desta Lei que disponha sobre a participação do Poder Público Municipal junto com a

sociedade civil organizada, nos processos de análise dos impactos da atividade geradora no ar e na água,

por exemplo bem como autorize o executivo e a sociedade civil a realizarem pesquisa desses impactos

quando julgarem pertinente.

XI - Criar legislação e/ou regulamentação em âmbito municipal no prazo de 180 (cento e oitenta)

dias, contados a partir da data de publicação desta Lei, que defina os requisitos específicos e os estudos a

serem exigidos para as atividades passíveis de avaliação para a instalação nessa área e que contemplará,

no mínimo:

a) Obrigatoriedade de apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Relatório de

Impacto de Vizinhança (RIV) e Análise de Vulnerabilidade Socioterritorial (AVS) para todos os

empreendimentos enquadrados nas Classes 3, 4, 5 e 6, conforme DN nº 74/2004 - Deliberação Normativa

COPAM, ao órgão municipal competente independente do órgão licenciador;

b) Definição de instrumentos que garantam a efetivação dos processos de participação social e/ou

audiência pública conforme Estatuto da Cidade, legislação ambiental e esta Lei.
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c) Garantia do cumprimento dos objetivos e diretrizes do Capítulo IV - Do Desenvolvimento do

Comércio e dos Serviços para essa Macrozona, previstos nesta Lei;

d) Definição de medidas compensatórias, mitigadoras e/ou contrapartidas que guardem relação

com a área de influência direta ou indireta da atividade/empreendimento e com os impactos

diagnosticados, a serem executadas no território municipal ou nos locais impactados;

e) Estabelecimento de instrumentos que atestem a execução da reabilitação ambiental e social nas

áreas afetadas direta ou indiretamente, de forma a garantir a proteção do meio ambiente e o bem-estar

individual e comunitário;

f) Definição de instrumentos e diretrizes específicas para os processos de licenciamento ambiental

das atividades possíveis de implantação na Área Especial de Usos Industriais, Extrativistas e Associados;

g) Reavaliação periódica dos aspectos e impactos ambientais e sociais diagnosticados nos estudos

que subsidiaram os processos de licenciamento ambiental do empreendimento, de modo a verificar a real

extensão dos impactos e a eficácia das medidas mitigadoras e compensatórias executadas;

h) Síntese e avaliação periódica dos resultados dos projetos e ações sócio-ambientais

desenvolvidas, que serão apresentados ao município como forma de avaliação da eficácia dos mesmos

para toda a área de influência do empreendimento;

i) Exigir, que o empreendedor realize a mitigação/compensação dos impactos negativos sociais,

ambientais, urbanísticos e sobre a mobilidade e infraestrutura no Município;

j) Exigir a implantação de obras de melhoria da infraestrutura da mobilidade por parte do

empreendedor que deverá ser integrada à rede viária do Município;

k) Exigir a comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos pelas leis e regulamentos

federais, estaduais e municipais vigentes ao órgão municipal competente.

Art. 17 - Empreendimentos enquadrados acima da classe 3, conforme Deliberação Normativa nº

217/2017 COPAM, ou em legislação que a substituir, estão restritos a esta área especial.

Seção VII – da Área Especial de Uso Controlado

Art. 18 - A Área Especial de Uso Controlado possui características de uso específicas que

necessitam de diretrizes mais restritivas para o ordenamento do território. Situa-se sobre as áreas que

estão passando por pressões e conflitos socioambientais, pela existência de pretéritos e novos
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parcelamentos do solo, nas fronteiras entre Unidades de Conservação, e assentamentos humanos inclusive

os configurados pela urbanização turística e de segundas residências. Tem por finalidade promover o seu

ordenamento territorial. A Área Especial de Uso Controlado obedecerá às seguintes diretrizes:

I - Controlar o adensamento populacional restringindo novos parcelamentos quando necessário;

II - Ordenar o parcelamento do solo existente e criar mecanismos de regulação para as áreas de

ocupação consolidadas e em consolidação;

III - Intensificar a fiscalização para garantir a proteção ambiental e controle do parcelamento do

solo;

IV - Estabelecer zonas de urbanização específicas, mesmo quando não contíguas às Macrozonas

de Qualificação e Controle Urbano, como forma de promover a regularização fundiária e o planejamento

e gestão das atividades de turismo e lazer. Deverão ser estabelecidas no Plano Local de Desenvolvimento,

definido no Capítulo IV desse Título.

V - Observar a legislação referente às áreas de proteção ambiental e seus respectivos conselhos.

Parágrafo Único – Para a realização de quaisquer intervenções nesta área especial, deverão ser

consultados os órgãos responsáveis e os conselhos das Unidades de Conservação.

Seção VIII – da Área Especial de Interesse Quilombola

Art. 19 - As Áreas Especiais de Interesse Quilombola (AEIQ), são áreas que se constituem a

partir de uma porção específica de terra acrescida de configurações sociológicas, geográficas e históricas

que os membros da comunidade construíram ao longo do tempo. Área Especial de Interesse Quilombola

demarcada no Anexo I – Mapa do Macrozoneamento.

Art. 20 - As Áreas Especiais de Interesse Quilombola são:

I - Região do povoado de Três Barras – Cubas e Buraco;

II - Região do aglomerado rural de Candeias – Distrito de Itacolomi;

Art. 21 - A instituição das Áreas Especiais de Interesse Quilombola obedecerá as seguintes

diretrizes:

I - Preservar a identidade cultural;

II - Assegurar o acesso a serviços, programas e projetos sociais;
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III - Assegurar a proteção das características sociais e culturais, bem como os costumes,

tradições, religiões e meio ambiente;

IV - Assegurar a potencialização da capacidade autônoma dessas comunidades, seu

desenvolvimento econômico, etnodesenvolvimento e a garantia de seus direitos territoriais;

V - Promover a preservação da identidade e também de importantes áreas de relevância

ambiental, uma vez que são as comunidades tradicionais (indígenas e quilombolas) as maiores cuidadoras

desses espaços;

VI - Ampliar o acesso das comunidades quilombolas às políticas de financiamento, fomento e

proteção da produção;

VII - Promover, preservar e difundir o patrimônio e as expressões culturais afro-brasileiras,

através da participação nas ações culturais do município;

VIII - Executar e acompanhar os trâmites necessários para a regularização fundiária das áreas

quilombolas, que constituem título coletivo de posse das terras tradicionalmente ocupadas;

IX - Instituir políticas públicas direcionadas ao atendimento à demanda de obras de

infraestrutura (habitação, saneamento, eletrificação, comunicação e vias de acesso) e construção de

equipamentos sociais destinados ao atendimento às demandas de saúde, educação e assistência social;

X - Apoiar o desenvolvimento produtivo local e a autonomia econômica, baseado na

identidade cultural e nos recursos naturais presentes no território, visando à sustentabilidade ambiental,

social, cultural, econômica e política das comunidades;

XI - Fomentar iniciativas de garantia de direitos, estimulando a participação ativa dos

representantes quilombolas nos espaços coletivos de controle e participação social;

XII - Incentivar a participação das comunidades quilombolas na gestão das unidades de

conservação e outras áreas protegidas;

XIII - Executar políticas públicas de incentivo e fortalecimento da cadeia produtiva agrícola do

município, em especial a de caráter familiar;

XIV - Implantar políticas de auxílio ao beneficiamento, escoamento e comercialização da

produção agrícola, especialmente da agricultura familiar, através de ações conjuntas dos setores da Gestão

Pública Municipal nas áreas de Desenvolvimento Social e Rural, Cultura, Turismo e Educação;

XV - Controlar e fiscalizar periodicamente os impactos sociais e ambientais decorrentes das

atividades que nela estejam instaladas;
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XVI - Promover a recuperação ambiental e proteção dos recursos hídricos através de ações de

cercamento, revegetação e educação ambiental, dentre outras;

XVII - Restringir os empreendimentos enquadrados nas classes, 3, 4, 5 e 6 conforme Deliberação

Normativa COPAM nº 74/2004, ou legislação que a substituir, à Área Especial de Usos Industriais,

Extrativistas e Associados.

XVIII - Exigir do empreendedor a execução de obras de melhoria na infraestrutura existente para

as atividades permitidas nessa área, com ações de fiscalização e monitoramento periódicos, conforme

regulamentação municipal do Licenciamento Ambiental Municipal;

XIX - Licenciar, nos limites constitucionalmente definidos, atividades de extração mineral,

silvicultura, agrícola e outras por meio do órgão licenciador municipal, após consultados o Conselho

Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, o Conselho de Desenvolvimento

Municipal – CDM e outros órgãos municipais quando necessário ou exigido por lei;

XX - Deverá ser criada regulamentação em âmbito municipal para definir os parâmetros e

índices para essa Zona no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da publicação

desta Lei.

CAPÍTULO II – DO ZONEAMENTO URBANO E EXPANSÃO URBANA

Art. 22 - A Zona Urbana do Município corresponde à área urbana ocupada complementada por

regiões contíguas que apresentam tendência de expansão. Sua ocupação se caracteriza pela diversificação

dos usos tipicamente urbanos tais como residenciais uni e multifamiliares, empreendimentos comerciais,

de serviços e pequenas indústrias, além de usos públicos, institucionais e de lazer e cultura.

Art. 23 - A ocupação e o uso do solo na Zona Urbana do Município ficam estabelecidos pela

definição e delimitação das Zonas citadas neste Capítulo nas Seções I a IV e Áreas Especiais no Capitulo

III, Seções I e II considerando-se a proteção ao patrimônio natural, histórico e cultural, a disponibilidade

de infraestrutura, os aspectos ambientais do meio físico, a capacidade de adensamento e o grau de

incômodo e poluição causados ao ambiente urbano.

Art. 24 - Os parcelamentos de solo devem ocorrer prioritariamente nos vazios urbanos,

localizados em áreas com infraestrutura e mapeados nesta lei como ZPR-OP – Zona Predominantemente
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Residencial – Ocupação Preferencial, ZPRC- BD – Zona Predominantemente Residencial Consolidada –

Baixa Densidade, ZPRC – MD – Zona Predominantemente Residencial – Média Densidade, sendo que

sua ocupação deve ser prioritária em relação à ocupação das zonas de expansão urbana, mapeadas nesta

lei como Zonas Mista de Expansão Urbana.

Parágrafo único. Caso o parcelamento do solo ocorra antes da ocupação das áreas prioritárias,

todos os encargos com infraestrutura e serviços públicos serão de responsabilidade do loteador.

Art. 25 - A Zona Urbana de Conceição do Mato Dentro é delimitada pelo perímetro urbano e é

subdividida em 06 (seis) zonas. Zona Urbana demarcada Anexo II – Mapa do Zoneamento Urbano. São

elas:

I. Zona Predominantemente Residencial – ZPR

II. Zona Mista – ZM

III. Zona de Empreendimentos Aeroportuários – ZEA

IV. Zona de Preservação Ambiental – ZPA

Seção I – Zona Predominantemente Residencial (ZPR)

Art. 25 - A Zona Predominantemente Residencial delimita as áreas destinadas na maior parte ao

uso residencial de habitação unifamiliar e multifamiliar, sendo permitidos outros usos desde que

compatíveis com o uso residencial. É composta de:

I. ZPR – C (Zona Predominantemente Residencial Consolidada): Permite ocupações de média

densidade, considerando as características atuais das ocupações existentes;

II. ZPR – 1 (Zona Predominantemente Residencial 1): Permite ocupações de média densidade. Visa

a incentivar a ocupação dos vazios urbanos, maximizando o aproveitamento da infraestrutura existente;

III. ZPR – 2 (Zona Predominantemente Residencial 2): Permite ocupações de baixa densidade. Zona

próxima à Unidade de Conservação, Parque Natural Municipal Salão de Pedras. Visa ao amortecimento

das pressões antrópicas sobre o Parque. Requer atenção especial quanto à fiscalização do uso e ocupação

do solo;

IV. ZPR – OP1 (Zona Predominantemente Residencial de Ocupação Preferencial 1): Permite

ocupação de média densidade e visa incentivar novos parcelamentos do solo para a ocupação dos vazios

urbanos e a regularização fundiária de parcelamentos existentes, quando necessário;
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V. ZPR – AC (Zona Predominantemente Residencial de Adensamento Controlado 1): Permite a

ocupação de forma controlada e com baixa densidade construtiva e populacional por estar situada nas

imediações de áreas com fragilidades ambientais e com restrições de ocupação;

VI. ZPR – EU1 (Zona Predominantemente Residencial de Expansão Urbana 1): Zona destinada à

expansão da malha urbana através da implantação de novos parcelamentos do solo providos de

infraestrutura adequada, conforme leis e normas de parcelamento do solo;

VII. ZPR – EU2 (Zona Predominantemente Residencial de Expansão Urbana 2): Zona destinada à

expansão da malha urbana através da implantação de novos parcelamentos do solo providos de

infraestrutura adequada, conforme leis e normas de parcelamento do solo. Deve ser considerada

prioritariamente a ocupação da ZM- EU1 (Zona Mista de Expansão Urbana 1) e da ZM- EU2 (Zona Mista

de Expansão Urbana 2). Caso o parcelamento do solo ocorra antes da ocupação das áreas prioritárias,

todos os encargos com infraestrutura e serviços públicos serão de responsabilidade do loteador.

Seção II – Zona Mista (ZM)

Art. 26 - A Zona Mista permite usos residenciais e usos não residenciais compatíveis com os usos

residenciais. Divide-se em:

I. ZM – C (Zona Mista Consolidada): Permite ocupação de média densidade, considerando usos

residenciais, comerciais, de serviços e equipamentos administrativos;

II. ZM – EU1 (Zona Mista de Expansão Urbana 1): Permite ocupação de média densidade,

considerando usos residenciais, comerciais, de serviços e industriais de pequeno e médio porte, a partir da

consolidação da expansão urbana através da implantação de novos parcelamentos do solo providos de

infraestrutura adequada.

III. ZM – EU2 (Zona Mista de Expansão Urbana 2): Permite ocupação de média densidade,

considerando usos residenciais, comerciais e de serviços a partir da consolidação da expansão urbana

através da implantação de novos parcelamentos do solo providos de infraestrutura adequada. Deve ser

considerada prioritariamente a ocupação da ZM- EU1 (Zona Mista de Expansão Urbana 1).Caso o

parcelamento do solo ocorra antes da ocupação da área prioritária, todos os encargos com infraestrutura e

serviços públicos serão de responsabilidade do loteador.
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Seção III - Zona de Empreendimentos Aeroportuários (ZEA)

Art. 27 - Permite a ocupação por grandes empreendimentos vinculados ao uso aeroportuário.

Parágrafo único – A implantação de empreendimentos e edificações será orientada pelo Código

Brasileiro de Aeronáutica - Lei 7565/1986, Resolução CONAMA n 4 /1995, Portaria n 1141/GN5/1987,

Regulamento Brasileiro de Homologação da Aeronáutica 189/2003, Portaria n 398/GN5/1999 e demais

legislações pertinentes, além da legislação municipal.

Seção IV – Zona de Preservação Ambiental (ZPA)

Art. 28 - A Zona de Preservação Ambiental (ZPA) caracteriza-se pelas áreas de predominância da

fauna e da flora vizinhas às Áreas de Preservação Permanente. Visa à preservação de remanescentes

florestais, nascentes e mananciais com o intuito de manter corredores e sistemas de áreas verdes próximos

ao centro urbano.

CAPÍTULO III – DAS ÁREAS ESPECIAIS

Art. 29 - As Áreas Especiais podem incidir sobre qualquer zona, sendo considerados

prioritariamente os parâmetros das áreas especiais, vinculados aos parâmetros da zona estabelecida.

Seção I – Das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS)

Art. 30 - A Habitação de Interesse Social poderá ser utilizada como parâmetro urbanístico para

novos desmembramentos, parcelamentos e loteamentos.

§1º - O parâmetro que trata o caput deste artigo é definido como o percentual mínimo de

habitação de interesse social.

§2º - A área de lotes definidos pelo percentual mínimo de habitação de interesse social é calculada

a partir da área líquida dos lotes.

§3º - O percentual mínimo de habitação de interesse social é 20% da área líquida dos lotes em

qualquer zoneamento urbano dispostos neta Lei.
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§4º - A área líquida dos lotes corresponde à área do loteamento dedicada exclusivamente a lotes,

sendo excluída de seu cálculo as áreas comuns e públicas.

§5º - Serão aplicados às áreas destinadas a habitação de interesse social os parâmetros do

Zoneamento das Áreas Especiais de Interesse Social.

§6º - As áreas de infraestrutura urbana básica nas áreas destinadas a habitação de interesse social

são de obrigação do empreendedor.

§7º - A transferência das áreas para habitação de interesse social ocorrerá de forma não onerosa

ao Poder Público, estabelecida durante o processo de licenciamento urbanístico previsto nesta Lei.

§8º - O Conselho Gestor de Habitação Social estabelecerá as famílias beneficiadas por este

instrumento, conforme legislação municipal vigente.

Art. 31 - As Áreas Especiais de Interesse Social, demarcadas no Anexo V dessa lei, são áreas

destinadas à moradia direcionada à população de baixa renda. Sua definição cumpre a função social da

propriedade nos aspectos de promoção de melhorias urbanísticas em termos de qualidade das habitações e

da infraestrutura, regularização fundiária e recuperação ambiental, bem como para provisionar novas

habitações com o intuito de diminuir o déficit habitacional.

Art. 32 - As Áreas Especiais de Interesse Social possuem duas categorias classificadas, com as

seguintes definições:

I - As Áreas Especiais de Interesse Social I são caracterizadas por áreas ocupadas de forma

irregular por unidades de habitação precárias em locais com infraestrutura deficiente, com fragilidades

ambientais e onde existe a intenção de manter a população no local mediante provisão de melhorias das

condições existentes, promovendo a urbanização da área.

II - A Área Especial de Interesse Social II corresponde a glebas urbanas adequadas para a

ocupação que não tiveram destinação ou que estão subutilizados, e que, por estes motivos, poderão

receber novos projetos habitacionais destinados à população de baixa renda.

Art. 33 - São Diretrizes para as Áreas de Especial Interesse Social:

I - Diminuir o déficit habitacional apresentado pela população de baixa renda;

II - Promover a regularização fundiária, garantindo a posse do imóvel para os moradores;
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III - Considerar os objetivos e diretrizes previstos no Plano Local de Habitação de Interesse

Social;

IV - Recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APP), quando necessário;

V - Promover o atendimento integral de saneamento ambiental;

VI - Promover a construção de novas habitações de interesse social.

Art. 34 - As AEIS serão geridas pelo Conselho Municipal de Habitação, garantindo-se a

participação da população local.

Art. 35 - Deverão ser elaborados projetos para todas as intervenções a serem realizadas nas AEIS.

Os projetos de intervenção deverão prever no mínimo:

I - Cadastramento de moradores, quando ocupada, ou de beneficiários;

II - O cumprimento dos índices e parâmetros urbanísticos previstos no Anexo VII dessa lei;

III - Acompanhamento das ações e dos programas de habitação pela Secretaria de

Desenvolvimento Social e pelo Conselho Municipal de Habitação;

IV - Análise urbanística, ambiental e socioeconômica da área.

Parágrafo único. Os projetos de intervenção deverão contar com a participação da população

moradora ou beneficiária.

Seção II – Das Áreas Especiais de Interesse Cultural

Art. 36 - As Áreas Especiais de Interesse Cultural (AEIC), demarcadas no Anexo III dessa lei,

são áreas destinadas à preservação, conservação e reabilitação dos principais bens de valor histórico,

paisagístico, arquitetônico e artístico, caracterizados como patrimônio cultural e áreas do entorno.

Art. 37 - Três áreas da cidade ficam demarcadas como Área de Especial Interesse Cultural, assim

caracterizadas: (1) região mais consolidada e antiga da sede urbana, correspondendo ao seu centro

histórico tradicional, onde se concentra a maior diversidade arquitetural residencial e comercial, bem

como os mais importantes equipamentos públicos e instituições de Conceição do Mato Dentro; (2)

equipamento e entorno do Ginásio São Francisco e; (3) equipamento e entorno da Igreja São Judas Tadeu

localizada no bairro Barro Vermelho.
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Art. 38 - São Diretrizes para as Áreas de Especial de Interesse Cultural:

I - Promover a integração entre a cidade e o patrimônio,

II - Proteger, recuperar e revitalizar os espaços públicos que integram os conjuntos arquitetônicos

ícones da identidade urbana de Conceição do Mato dentro;

III - Promover a preservação, conservação e reabilitação do patrimônio cultural;

IV - Preservar as características urbanísticas e a identidade das Áreas de Especial Interesse

Cultural;

V - Promover a valorização, conscientização e integração da população local com o patrimônio

cultural;

VI - Garantir o desenvolvimento urbano ordenado;

VII - Garantir a cumprimento dos índices e parâmetros urbanísticos previstos no Anexo VII;

VIII - Promover melhorias na infraestrutura, visando incentivar o turismo e o desenvolvimento

econômico;

IX - Incentivar práticas e manifestações culturais nos espaços públicos, quando possível;

X - Manter uma baixa densidade de ocupação do solo de forma a consolidar a paisagem urbana

característica;

XI - Restringir o trânsito de veículos acima de 4 (quatro) toneladas.

Art. 39 - A Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro promoverá a identificação do

patrimônio cultural localizado em AEIC, visando ao seu registro, valorização e possível proteção a partir

de inventários ou outros instrumentos pertinentes.

Art. 40 - Toda e qualquer obra deverá ser precedida de análise e aprovação pelo setor competente

da Prefeitura, ouvido o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Também deverão ser ouvidos o

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA e o Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, quando for o caso.

Seção III – Dos Corredores de Estruturação Urbana
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Art. 41 - Os Corredores de Estruturação Urbana (CEU), demarcados no Anexo V dessa lei, visam

a promover a maior diversidade e concentração urbana onde se estimule principalmente o comércio

varejista, a prestação de serviços e demais atividades compatíveis ao uso residencial, bem como,

estruturar algumas das vias coletoras dos bairros mais periféricos, priorizando-as nas intervenções e

melhorias de infraestrutura de forma integrada.

Art. 42 - São objetivos do Corredor de Estruturação Urbana (CEU):

I - Integrar os bairros da sede urbana;

II - Ampliar o comércio e serviços nos bairros periféricos;

III - Garantir o acesso de transporte coletivo aos bairros periféricos;

IV - Estruturar o sistema viário municipal.

Art. 43 -  São diretrizes para o Corredor de Estruturação Urbana (CEU):

I - Promover, prioritariamente, melhorias do sistema viário, inclusive dos passeios públicos;

II - Priorizar os CEU nos traçados das rotas do transporte coletivo;

III - Estruturar os principais equipamentos comunitários municipais existentes.

Parágrafo Único. Os lotes lindeiros à Alameda do Parque Natural Municipal Salão de Pedras terão

tamanho mínimo de 1000m² (Mil metros quadrados).

Seção IV – Dos Corredores de Áreas Verdes e de Recuperação de Áreas Verdes

Art. 44 - Os Corredores de Áreas Verdes (CAV) e de Recuperação de Áreas Verdes (CRAV),

demarcados no Anexo III dessa lei, visam a garantir a preservação e recuperação das Áreas de

Preservação Permanente (APP) existentes na sede urbana, e a criar, quando possível, faixa de proteção

marginal adicional, onde serão permitidos usos coletivos de lazer, ampliando as áreas verdes do

Município.

Art. 45 - São ainda objetivos do Corredor de Áreas Verdes (CAV) e de Recuperação de Áreas

Verdes (CRAV):
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I - Promover a proteção e recuperação das Áreas de Proteção Permanentes (APP);

II - Ampliar as áreas do sistema de áreas verdes e espaços de uso coletivo da sede urbana;

III - Facilitar o acesso da população aos espaços de uso coletivo previsto nos CAV;

IV - Integrar os rios e córregos à cidade, promovendo a apropriação por parte da população;

V - Diminuir a possibilidade de alagamentos, uma vez que aumenta a permeabilidade do solo;

VI - Restringir as ocupações irregulares nas Áreas de Preservação Permanente.

Art. 46 - São Diretrizes do Corredor de Áreas Verdes (CAV) e de Recuperação de Áreas Verdes

(CRAV):

I - Promover a criação de projetos urbanos, prevendo a transformação dos CAV em parques

urbanos;

II - Promover a implantação de rede cicloviária, sistema viário e passeios públicos nas faixas

adicionais de proteção;

III - Garantir a maior permeabilidade do solo, mesmo nas faixas de proteção adicional;

IV - Criar mecanismos para limpeza e recuperação das Áreas de Preservação Permanente

pertencentes à malha urbana consolidada nos CRAV.

Parágrafo único. Fica proibida a ocupação nos lotes cujos fundos estejam diretamente voltados

para a faixa de proteção adicional e/ou para as Áreas de Preservação Permanente (APP), exceto se houver

qualquer tipo de via de circulação, permitindo o acesso público aos CAV.

Subseção I – Da Classificação e Regras Aplicáveis

Art. 47 - Os Corredores de Áreas Verdes (CAV) são caracterizados por Áreas de Preservação

Permanente (APP) que ainda não possuem ocupação no entorno e faixa de proteção marginal adicional

que deve acompanhar a APP, podendo ser considerados nas porcentagens de áreas verdes prevista na Lei

de Parcelamento do Solo.

Parágrafo único. Os CAV dividem-se em:
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I - Corredores de Áreas Verdes 1 (CAV): A faixa adicional deve ter largura mínima de 10 (dez)

metros além da Área de Preservação Permanente (APP) (), podendo variar de acordo com o projeto

urbanístico a ser aprovado pelo órgão municipal competente;

II - Corredores de Áreas Verdes 2 (CAV): A faixa adicional deve ter largura mínima de 5 metros

além da APP (Área de Preservação Permanente), podendo variar de acordo com o projeto urbanístico a

ser aprovado pelo órgão municipal competente.

Art. 48 - Os Corredores de Recuperação de Áreas Verdes (CRAV) são caracterizados por Áreas

de Proteção Permanentes (APP) que estão localizadas nas áreas urbanas ocupadas e não possuem mais

suas características ambientais.

CAPÍTULO IV - DOS DISTRITOS E POVOADOS
(PLANOS LOCAIS PARTICIPATIVOS DE DESENVOLVIMENTO)

Art. 49 - Os Distritos de Brejaúba, Itacolomi, Córregos, São Sebastião do Bom Sucesso, Santo

Antônio do Norte, Santo Antônio do Cruzeiro, Costa Sena, Tabuleiro do Mato Dentro, Ouro Fino do Mato

Dentro e Senhora do Socorro e as localidades de Três Barras, Capitão Felizardo e São José do Meloso

deverão ser objeto de planos específicos, denominados Planos Locais Participativos de Desenvolvimento,

visando sua estruturação e desenvolvimento.

Art. 50 - Os Planos Locais Participativos de Desenvolvimento deverão ser elaborados com plena

participação popular, garantindo que a população local possa atuar efetivamente na sua construção,

aprovação por meio de audiência pública e posterior implementação.

Art. 51 - Fica estabelecido o prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação desta Lei,

para conclusão de todos os Planos Locais Participativos de Desenvolvimento.

Parágrafo único. Os distritos de São Sebastião de Bom Sucesso (Sapo), Tabuleiro do Mato Dentro

e localidade de São Jose do Meloso devem ter prioridade.

Art. 52 - São diretrizes para elaboração dos Planos Locais Participativos de Desenvolvimento:

I - Identificação das demandas de cada localidade;
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II - Definição do Macrozoneamento do distrito e dos perímetros urbanos e de zoneamento urbano

de cada localidade;

III - Definição de parâmetros de uso e ocupação do solo;

IV - Criação de áreas especiais quando necessário e conforme aplicável em cada localidade, com

diretrizes específicas, tais como: Áreas de Especial Interesse Cultural (AEIC), Áreas de Especial Interesse

Quilombola (AEIQ), Áreas de Especial Interesse Turístico (AEIT), Áreas de Especial Interesse Social

(AEIS), que poderão ter diretrizes específicas;

V - Criar mecanismos para conter o crescimento urbano desordenado e direcionar áreas para

futura expansão urbana nos distritos de Córregos, Santo Antônio do Norte, Tabuleiro, Itacolomi e Ouro

Fino;

VI - Estimular novas atividades econômicas ou fortalecer aquelas existentes em todos os distritos,

prioritariamente nas regiões mais extremas do Município, tais como: Brejaúba, Senhora do Socorro,

Capitão Felizardo, São Sebastião do Bom Sucesso e Costa Sena, com o intuito de melhorar as condições

de emprego e renda da região, considerando sempre as vocações locais e as interações com a sede;

VII - Considerar as vocações de turismo de natureza na região que envolve os distritos de

Tabuleiro, Itacolomi e o povoado de Três Barras;

VIII - Considerar as vocações de turismo histórico cultural na região da Sede Urbana e dos

distritos de Córregos, Santo Antônio do Norte, Santo Antônio do Cruzeiro e Costa Sena, atrelados à

regionalização turística proposta pelo projeto Estrada Real;

IX - Capacitar a população e incentivar a criação de infraestrutura para o desenvolvimento do

turismo, principalmente nos distritos de Tabuleiro, Itacolomi, Córregos, Santo Antônio do Norte, Santo

Antônio do Cruzeiro, Costa Sena e Três Barras;

X - Considerar a necessidade premente de reforma e restauro das igrejas localizadas nas áreas

urbanizadas do povoado de São José do Meloso e do distrito de Costa Sena;

XI - Preservar e valorizar as excepcionalidades culturais expressas nas paisagens de Cemitério do

Peixe, Candeias e Baú, e as áreas quilombolas em processo de reconhecimento conformadas por Cubas,

Três Barras e Buraco, tendo em vista a relação entre a cultura material e imaterial, fé, tradição e

religiosidade;

XII - Incentivar a agricultura de caráter familiar em todo o território, concebendo meios de

organizar essas atividades por meio de Arranjos Produtivos Locais (APL);
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XIII - Promover a inclusão digital e o acesso a meios de comunicação em todas as áreas

urbanizadas dos Distritos, incluindo vilas, povoados e outros assentamentos rurais;

XIV - Implantar o serviço de coleta de resíduos sólidos regular nas áreas urbanizadas de Três

Barras, Capitão Felizardo, Brejaúba, Costa Sena, São José do Meloso e Senhora do Socorro, considerando

a possibilidade de convênios com outros Municípios;

XV - Considerar as contingências para segurança hídrica dos distritos e povoados;

XVI - Incentivar a manutenção das festas e tradições religiosas e culturais e criar mecanismos

para resgatar tradições culturais perdidas;

XVII - Promover a preservação do patrimônio histórico cultural em todos os distritos e povoados;

XVIII - Preservar o conjunto arquitetônico de Córregos, considerado como paisagem cultural

através da criação de parâmetros urbanísticos específicos;

XIX - Promover a manutenção permanente e periódica da acessibilidade e da articulação entre os

núcleos e a sede municipal, através da manutenção adequada do sistema viário vicinal;

XX - Implementar e/ou complementar a infraestrutura básica, do transporte, do saneamento e dos

equipamentos sociais e educacionais.

Art. 53 - A fim de garantir a regularização dos parcelamentos urbanos irregulares existentes fora

de área urbana, estes devem ser mapeados e incorporados nos Planos Locais Participativos de

Desenvolvimento como áreas urbanas isoladas, quando for o caso.

Art. 54 - São Diretrizes específicas para o uso e ocupação do solo dos distritos e povoados a

serem considerados nos Planos Locais Participativos de Desenvolvimento:

I - Tornar obrigatória a subordinação de todo e qualquer parcelamento do solo e edificação ao

estabelecido nesta lei, nos seus aspectos gerais, e aos critérios especiais estabelecidos neste capítulo, que

se superpõem aos gerais;

II - Promover a fiscalização constante da ocupação e uso do solo e em seu entorno.

Art. 55 - As áreas urbanas dos distritos e povoados, que compõe a Macrozona de Qualificação e

Controle Urbano, deverão seguir parâmetros urbanísticos específicos, conforme Quadro constante no

Anexo VIII.

CAPÍTULO V – DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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Art. 56 - Deverá ser elaborada, de acordo com os objetivos e diretrizes desta lei, lei

complementar com as categorias de Uso e Ocupação do Solo para o Município, no prazo de seis meses,

contados a partir da data de aprovação dessa lei;

Art. 57 - A lei complementar de Uso e Ocupação do Solo deverá classificar o uso do solo para:

I - Uso Residencial unifamiliar e multifamiliar;

II - Uso Comercial e de Serviços;

III - Uso Misto, que corresponde à associação do uso residencial com o uso comercial e de

serviços;

IV - Uso Industrial;

V - Uso Institucional.

Art. 58 - São Diretrizes para a criação da lei complementar:

I - Considerar a seção III do Capítulo II do Título II da antiga Lei do Plano Diretor (n° 020/2003);

II - Criar parâmetros urbanísticos e para drenagem de águas pluviais;

III - Criar normas para regularização das edificações existentes;

IV - Criar, para as áreas rurais, um padrão de uso e ocupação do solo compatível com as diretrizes

e vocações do desenvolvimento econômico e do Zoneamento Ecológico Econômico;

V - Definir precisamente os Corredores de Estruturação Urbana, demarcados no anexo XX dessa

Lei;

Art. 59 - Deverão ser classificados os usos causadores de impactos, a partir da análise das

seguintes classificações, a serem definidas na lei complementar de uso e ocupação do solo:

I - Quanto ao porte;

II - Quanto ao potencial de degradação ambiental;

III - Quanto às atividades sujeitas a Estudos de Impacto de Vizinhança para sua implantação.

Parágrafo único. Quando classificado como uso causador de impacto, sua implantação será objeto

de projeto e licenciamento específicos, definidos neste artigo, que serão aprovados pelos órgãos

competentes.

Seção I – Premissas para o uso e ocupação do solo
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Art. 60 - Para a implantação de qualquer atividade no território do Município de Conceição do

Mato Dentro deverá ser feita uma análise para definir o enquadramento nos dispositivos de classificação

deste Plano Diretor e da lei complementar de Uso e Ocupação do Solo, tendo como diretrizes:

I - Preservação dos recursos naturais e culturais do município;

II - Compatibilização dos usos previstos e planejados com o uso residencial, quando este uso for

permitido;

III - Organização e diversificação das atividades de produção econômica com sua qualificação nas

zonas, desde que compatíveis ao uso residencial;

Art. 61 - As atividades econômicas e de prestação de serviços de atendimento geral localizadas

nas vias coletoras e arteriais respeitarão as limitações das zonas em que se situam e as medidas

mitigadoras de impactos, de maneira que sua instalação não prejudique o escoamento do fluxo de tráfego

e a articulação viária.

Art. 62 - A instalação, a construção e a ampliação de indústrias e de quaisquer empreendimentos

que tenham sido classificados como causadores de impactos e venham a sobrecarregar a infraestrutura do

Município ou repercutir significativamente no território, ficam sujeitos a licenciamento ambiental e

avaliação do impacto urbanístico, por meio de elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e

Análise de Vulnerabilidade Socioterritorial (AVS), para os órgãos municipais competentes, sem prejuízo

de outras licenças legalmente exigíveis e quando for o caso, compatíveis e complementares a elas.

§1º. - Deverá ser exigida para esse licenciamento a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental –

EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, ou de Relatório de Controle Ambiental –

RCA e Plano de Controle Ambiental – PCA, de acordo com a legislação ambiental vigente, Federal,

Estadual e Municipal, por meio de EIV e AVS, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

§2º. - O EIV e o AVS serão apresentados pelo empreendedor no momento da solicitação da

certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão

em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo emitida para fins de licenciamento

ambiental, nos termos da Resolução Conama n. 237/97 ou outra norma que vier a substitui-la .

§3º. - A partir da análise do EIV e do AVS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão

Urbana indicará, ao órgão licenciador competente, em documento anexo à certidão de que trata o
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parágrafo anterior, as medidas compensatórias, mitigadoras e condicionantes estabelecidas ao

empreendedor responsável, por meio de Termo de Compromisso Específico, sem prejuízo de outras

medidas já indicadas pelo CODEMA e pelo CMDU conforme previsão expressa constante desta Lei

Seção II – Índices Urbanísticos

Art. 63 - Os índices urbanísticos foram definidos para regulamentar o uso e ocupação do solo nas

áreas urbanas do Município e se aplicam para:

I - Zoneamento Urbano, Anexo VI dessa lei;

II - Áreas Especiais do Zoneamento Urbano, Anexo VII dessa lei;

III - Macrozona de Qualificação e Controle Urbano, Anexo VIII dessa lei;

Parágrafo único. Os parâmetros estabelecidos para a Macrozona de Qualificação e Controle

Urbano serão revogados mediante a criação do Plano Local de Desenvolvimento.

Art. 64 - O limite de ocupação do solo é definido pelos índices urbanísticos de que tratam os

dispositivos deste Plano, compreendendo:

I - Coeficiente de Aproveitamento do Lote;

II - Taxa de Ocupação;

III - Taxa de Permeabilidade do Solo;

IV - Limite de Altura das Edificações;

V - Recuos e afastamentos;

VI - Tamanho Mínimo do Lote.

Subseção I - Do Coeficiente de Aproveitamento

Art. 65 - O coeficiente de aproveitamento (CA) é o índice urbanístico que define o potencial

construtivo do lote na unidade territorial, sendo calculado pela multiplicação do respectivo número pela

área do lote, podendo ser:

I - Mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado;

II - Máximo, que não pode ser ultrapassado.
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Subseção II - Da Taxa de Ocupação

Art. 66 - A taxa de ocupação (TO) corresponde ao índice urbanístico que limita a projeção

máxima da área construída sobre o lote.

Art. 67 - Não deverão ser consideradas no cálculo da taxa de ocupação, as projeções dos

seguintes elementos da construção:

I - Piscinas, parque infantil, jardins e outros espaços de lazer ao ar livre, implantados ao nível

natural do terreno;

II - Pérgulas;

III - Marquises;

IV - Beirais de até 1,0 metro (um metro);

V - Estacionamentos descobertos;

Subseção III – Taxa de Permeabilidade do Solo

Art. 68 - A taxa de permeabilidade do solo corresponde ao índice urbanístico que regula a

impermeabilização do solo.

Parágrafo único. Serão consideradas impermeáveis, além das edificações, quaisquer áreas que

recebam revestimento, como calçadas, pavimentações, fossas sépticas e sumidouros, cisternas ou

reservatório de acumulação, piscinas e espelhos d’água e qualquer outra cobertura.

Subseção IV - Do limite de altura das edificações

Art. 69 - O limite da altura das edificações não considera no cálculo:

I - Reservatório superior e a casa de máquinas;

II - Áreas de subsolo.

Art. 70 - O estabelecimento do limite de altura, especialmente em terrenos de topografia

acidentada, deverá utilizar como Referências de Nível o ponto médio do alinhamento frontal do terreno.
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Art. 71 - Considera-se afastamento e/ou recuo o índice urbanístico necessário para a qualificação

dos espaços abertos frontais do lote de acordo com o disposto no registro de sua matrícula e para a

estruturação do sistema viário, obtido a partir da projeção da área construída até a divisa do lote com o

sistema viário.

Art. 72 - Entende-se por afastamentos laterais e fundos os índices urbanísticos necessários à

qualificação ambiental das áreas construídas, em especial a garantia de parâmetros mínimos à ventilação e

iluminação natural, obtidos pela projeção ortogonal das laterais e do fundo da edificação às divisas do

lote.

Art. 73 - Para efeito da obtenção do afastamento, não serão computadas as saliências de até 30

(trinta) centímetros e beirais de até 1 metro (um metro).

Art. 74 - Nas Áreas de Especial Interesse Cultural será dispensado o recuo frontal, para

manutenção da tipologia de ocupação característica.

Art. 75 - As edificações poderão ser construídas sem afastamento laterais e de fundos atendendo

as seguintes condições:

I - Somente para o uso residencial, comercial, de serviços e institucional, não sendo permitidos

para o uso industrial;

II - Em toda a extensão da divisa lateral, quando a altura da edificação não ultrapassar 6 metros da

divisa, para terrenos com profundidade igual ou menor a 30 metros.

III - Em até 50% (cinquenta por cento) da extensão da divisa lateral, quando a altura da edificação

não ultrapassar 9,00 m (nove metros), para os terrenos com profundidade maior que 30,00m (trinta

metros).

Art. 76 - É permitida a ocupação do afastamento frontal e dos afastamentos laterais e de fundos

para as seguintes funções:

I - Circulação;

II - Ajardinamento, recreação e piscina descoberta;

III - Guaritas, lixeiras, cisternas, casa de bombas, central de gás, subestação de energia;
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IV - Estacionamento descoberto;

V - Abrigo ou cobertura sem vedação lateral para embarque e desembarque de passageiros;

VI - Garagem, desde que o desnível do terreno (aclive ou declive) apresente uma cota superior a

2,00 m (dois metros), numa distância máxima de 5,00 m (cinco metros) do alinhamento predial.

Subseção V – Tamanho Mínimo do Lote

Art. 77 - O tamanho mínimo do lote é definido segundo as características de ocupação de cada

zona do zoneamento urbano, conforme Anexos VI, VII e VIII.

CAPÍTULO VI – DO PARCELAMENTO DO SOLO
Seção I - Das Disposições Preliminares

Art. 78 - Parcelamento do solo é a divisão da terra em unidades juridicamente independentes,

com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento, desmembramento, unificação e

fracionamento, sempre mediante aprovação municipal.

Art. 79 - As normas de parcelamento do solo previstas neste Capítulo são de cumprimento

obrigatório pelos proprietários privados e estão sujeitas a regulamentação própria para os casos de

regularização de parcelamentos clandestinos ou irregulares implantados no município, e para os

empreendimentos de habitação de interesse social com intervenção do Poder Público Municipal.

Seção II – Da Criação de Lei Complementar

Art. 80 - Deverá ser elaborada, de acordo com os objetivos e diretrizes deste Plano Diretor, lei

complementar, com as diretrizes e parâmetros para o parcelamento do solo do Município, no prazo de seis

meses contados a partir da data de aprovação desta lei.

Art. 81 - A lei complementar de Parcelamento do Solo deverá definir estratégias para:

I - Parcelamento do Solo, englobando dimensões mínimas e máximas de quadras e lotes;

II - Desmembramento, Unificação e Remembramento do lote;
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III - Densidades construtivas e demográficas;

IV - Relação entre os espaços públicos e privados;

V - Movimentação de terra;

VI - Uso do subsolo;

VII - Índice para cobertura vegetal;

VIII - Loteamentos Urbanos;

IX - Regularização Fundiária;

X - Faixas não edificáveis.

Art. 82 - A lei complementar de Parcelamento do Solo deverá definir para os parcelamentos os

percentuais mínimos a serem destinados para uso institucional, sistema viário, áreas verdes e espaços de

uso público.

Parágrafo Único. As diretrizes e parâmetros para o parcelamento do solo poderão estar

incorporados na lei complementar de uso e ocupação do solo, com a criação de uma única lei

complementar.

Seção III – Requisitos para o Parcelamento do Solo

Art. 83 - Sem prejuízo do estabelecido nas legislações estadual e federal vigentes, especialmente

na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e na Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, o

parcelamento do solo no Município de Conceição do Mato Dentro deverá obedecer também às diretrizes

aqui estabelecidas.

Art. 84 - O parcelamento do solo para uso urbano somente será admitido dentro do perímetro

urbano da macrozona urbana e na macrozona de qualificação e controle urbano, estabelecidas nessa lei.

Parágrafo único. O parcelamento do solo para fins não rurais em áreas rurais deverá ser precedido

do estabelecimento de Zona de Urbanização Específica e serão mapeados nos Planos Locais de

Desenvolvimento, referidos no Capítulo IV desta lei.

Art. 85 - Para a ocupação dos vazios nas áreas urbanas, os lotes deverão possuir frente para via

pública;
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Art. 86 - Os parcelamentos respeitarão faixas não edificáveis com larguras mínimas definidas de

acordo com os seguintes critérios:

I - Ao longo de águas correntes e dormentes conforme a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de

2012, a qual dispõe sobre a política florestal;

II - Ao longo das faixas de domínio das rodovias, ferrovias, dutos e cursos d'água canalizados, 15

m (quinze metros) de cada lado, sendo permitida a instalação de vias marginais.

Art. 87 - Os parcelamentos somente serão aprovados se inseridos nas diretrizes do planejamento

municipal, garantindo o desenvolvimento urbano sustentável e atendidos os requisitos básicos das

legislações pertinentes, inclusive quanto à documentação necessária, obrigatoriedade de infraestrutura

básica e respeito ao consumidor.

Art. 88 - Os parcelamentos do solo com área igual ou superior a 25 ha (vinte e cinco hectares)

somente serão aprovados mediante licenciamento ambiental pelo Conselho Estadual de Política

Ambiental – COPAM.

Art. 89 - Os parcelamentos com área até 25 ha (vinte e cinco hectares) sujeitam-se à gestão

ambiental por parte do órgão responsável pelo meio ambiente no município, atendendo aos critérios

estabelecidos, com aprovação pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA.

Art. 90 - Não será permitido o parcelamento do solo de áreas:

I - Alagadiças, sujeitas à inundação ou contíguas a mananciais, cursos d’água, represas e demais

recursos hídricos sem a prévia manifestação das autoridades competentes;

II - Necessárias à preservação ambiental, à defesa do interesse cultural e/ou paisagístico, como as

áreas de cobertura vegetal significativa, topos dos morros e matas ciliares, à defesa do interesse cultural

e/ou paisagístico;

III - Necessárias à implantação de planos, programas e projetos essenciais ao desenvolvimento do

município;

IV - Sem condições de acesso e/ou atendimento por infraestrutura básica adequada;

V - Cujas condições geológicas e hidrológicas não aconselhem a edificação;
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VI - Cuja declividade natural seja igual ou superior a 47% (quarenta e sete por cento);

VII - O parcelamento de áreas com declividade superior  a 30%  (trinta  por  cento) e inferior a

47% (quarenta e sete por cento) somente será admitido mediante condições especiais de controle

ambiental e comprovação da estabilidade do solo por meio de laudo geotécnico emitido por

Responsável Técnico, devidamente acompanhado da referente Anotação de Responsabilidade Técnica -

ART.

VIII - Que tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública, antes de serem saneadas;

IX - Em áreas onde a poluição ambiental impeça condições sanitárias, salvo se houver correções

de acordo com as normas oficiais.

Parágrafo único. Os parcelamentos somente serão admitidos se oferecerem segurança técnica de

estabilidade do solo, confirmada através de apresentação de laudo geotécnico e projetos de contenção,

quando for o caso, acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do Conselho

Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA-MG.

Art. 91 - Compete ao promotor do loteamento adotar as medidas técnicas necessárias para evitar

que a movimentação de terra e os resíduos provenientes do loteamento sejam depositados em vias e áreas

públicas, ou venham danificar as áreas de preservação ambiental, durante o período de realização das

obras.

Art. 92 - Não será permitida a construção de edificação para fins residencial, comercial, industrial

e de serviços, sobre a área parcelada, até que estejam implantadas as redes de água, esgoto e energia

elétrica na totalidade da gleba parcelada, ou em parte desta, quando autorizado pelo poder público.

Art. 93 - Verificando que o loteamento não está licenciado ou que foi executado em desacordo

com os projetos aprovados, o Executivo notificará o loteador adotando e adotará as medidas cabíveis, bem

como fará denúncia ao Ministério Público Estadual e/ou Federal pas as cominações legais.

§ 1º - Desatendida a notificação, poderá o Poder Executivo Municipal regularizar o loteamento

para evitar lesões aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de

lotes, na forma do artigo 40 e seus parágrafos, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979,

alterações dadas pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, e legislação municipal pertinente,
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ressarcindo-se de despesas de implantação de infraestrutura necessária junto ao loteador, inclusive por via

judicial.

§ 2º - Sem prejuízo de outras penalidades, o Executivo, através de seus órgãos técnicos

competentes, deverá embargar, às expensas dos proprietários, loteamentos realizados em desacordo com o

traçado, com o regime urbanístico e com os equipamentos públicos instituídos em lei.

Art. 94 - Quando os parcelamentos forem destinados a programas de urbanização ou

regularização fundiária, caracterizando como de interesse social a serem implantados sob iniciativa e

responsabilidade da Prefeitura, poderá ser utilizados lotes mínimo de 240m (duzentos e cinquenta metros

quadrados).

Parágrafo Único – No caso de aplicação dos instrumentos de Regularização Fundiária o tamanho

mínimo do lote será de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados)

CAPÍTULO VII – DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Art. 95 - Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano, serão
adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos da política urbana:

I - Instrumentos de planejamento:
a) Plano plurianual;
b) Lei de diretrizes orçamentárias;
c) Lei de orçamento anual participativa;
d) Planos, programas e projetos setoriais;
e) Programas e projetos especiais de urbanização.
II - Instrumentos jurídicos e urbanísticos:
a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;
b) Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo;
c) Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública;
d) Áreas Especiais de Interesse Social;
e) Consórcio Imobiliário;
f) Transferência do Direito de Construir;
g) Direito de Preempção;
h) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)/Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV);
i) Análise de Vulnerabilidade Socioterritorial (AVS);
j) Licenciamento Ambiental Municipal;
k) Tombamento;
l) Operação Urbana Consorciada;
m) Outorga Onerosa do Direito de Construir;
n) Outorga de Uso.



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Rua Daniel de Carvalho, 161 – CEP 35.860-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

III - Instrumentos de regularização fundiária:
a) Concessão de Direito Real de Uso;
b) Concessão de Uso Especial para fins de Moradia;
c) Usucapião Especial de Imóvel Urbano;
d) Demarcação urbanística;
e) Legitimação de Posse;
f) Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos

favorecidos.
IV - Instrumentos tributários e financeiros:
a) Tributos municipais diversos;
b) Contribuição de Melhoria;
c) Incentivos e benefícios fiscais
V - Instrumentos jurídico-administrativos:
a) Servidão Administrativa e limitações administrativas;
b) Concessão, Permissão ou Autorização de uso de bens públicos municipais, respeitado o

disposto na Lei Orgânica do Município;
c) Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;
d) Contratos de gestão com concessionária pública de serviços urbanos;
e) Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;
f) Termo administrativo de ajustamento de conduta;
g) Conferências de serviços.
VI - Instrumentos de democratização da gestão urbana:
a) Conselhos municipais;
b) Fundos municipais;
c) Audiências e consultas públicas;
d) Referendo popular e plebiscito.

Seção I – Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

Art. 96 - O Poder Executivo, na forma da lei, poderá exigir do proprietário do solo urbano não

edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de

aplicação sucessiva, dos institutos do:

I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsória;

II - Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU progressivo no tempo;

III - Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.

Art. 97 - São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, os solos urbanos

não edificados, subutilizados ou não utilizados, localizados na:

I - Zona Mista;
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II - Zona Predominantemente Residencial - Consolidada;

III - Zona Predominantemente Residencial – Ocupação Preferencial.

§1º - Considera-se também solo urbano não edificado o lote com construção paralisada, em ruínas

ou edificações inadequadas á utilização de qualquer natureza, independente da área do lote situados nas

Zonas determinadas no caput deste artigo.

§2º - Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente

desocupada há mais de 5 (cinco) anos, ressalvados os casos dos imóveis sub judice.

§3º - É considerado solo urbano subutilizado o lote ou a gleba edificado nas seguintes condições:

IV - Destinado exclusivamente ao uso residencial unifamiliar que contenha edificações cuja área

seja inferior a 10% do coeficiente de aproveitamento básico;

V - Destinado aos demais usos, que contenha edificações cuja área seja inferior a 20% (vinte por

cento) do coeficiente de aproveitamento básico;

VI - Área ocupada por estacionamentos ou atividades com uso diferente do estabelecido na

legislação urbanística, com ou sem edificação precária, desde que o uso não seja justificado por estudo de

demanda.

Art. 98 - Não são considerados solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado os

imóveis nas seguintes condições:

I - Utilizados para instalação de atividades cujas edificações necessárias para o exercício destas

apresentem coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo previsto no Anexo VIIII – Índices

Urbanísticos do Zoneamento Urbano desta Lei;

II - Que exerçam função ambiental essencial, ou seja, a propriedade propicia um meio ambiente

ecologicamente equilibrado, capaz de proporcionar a sadia qualidade das pessoas exercendo sua função

social que deverá ser tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente;

III - Integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município, composto pelas áreas verdes

existentes em logradouros públicos, calçadas, canteiros centrais, praças e parques;

IV - De interesse do patrimônio cultural material e imaterial;

V - Ocupados por clubes ou associações de classe;

VI - De propriedade de cooperativas habitacionais;

VII - Os imóveis públicos.
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Art. 99 - Os imóveis nas condições a que se refere o Art. 88 serão identificados e seus proprietários

notificados, devendo a notificação ser averbada no Cartório de Registro de Imóveis pelo órgão municipal

competente.

§1º - Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano a partir do recebimento

da notificação, protocolizar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou edificação.

§2º - Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de 2 (dois) anos a

contar da aprovação do projeto e deverão ser concluídos no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar do

início da obra.

§3º - Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a conclusão da obra poderá ser

feita em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo e

que a área computável da primeira etapa atenda ao mínimo de 15% (quinze por cento) do coeficiente de

aproveitamento.

§4º - A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data de notificação,

transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização, sem interrupção de quaisquer prazos.

§5º - Somente poderão ser apresentados pedidos de aprovação de projeto até 02 (duas) vezes para o

mesmo lote.

Art. 100 - A Prefeitura Municipal terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de

entrada do processo, para deliberar quanto ao projeto apresentado

Parágrafo único – Fica mantido o prazo do caput mesmo que o seu autor tenha que esclarecer ou

complementar o projeto.

Seção II – Do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento em títulos

Art. 101 - Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos nos artigos 88 e 89

desta lei, o Município aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbano - IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário

cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso.

§ 1º - Lei específica baseada no §1º do artigo 7º do Estatuto da Cidade, estabelecerá a gradação

anual das alíquotas progressivas e a aplicação deste instituto, sendo que sua alíquota máxima não poderá

exceder a 15% (quinze por cento) do valor do imóvel.
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§ 2º - Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 5 (cinco)

anos o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação,

garantida a aplicação da medida prevista no Artigo 88 desta lei.

§ 3º - É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que

trata este artigo.

Art. 102 - Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que o

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá

proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública.

§ 1º - Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados

no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da

indenização e os juros legais de seis por cento ao ano.

§ 2º - O valor real da indenização:

I - Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função

de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação prevista no

artigo 89;

II - Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 3º - Os títulos de que trata este artigo terão poder liberatório para pagamento de tributos

municipais.

§ 4º - O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco

anos, contados a partir da sua incorporação ao patrimônio público.

§ 5º - O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por

meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedimento

licitatório.

§ 6º - Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as mesmas obrigações de

parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 88 e seguintes desta Lei.

Seção III – Do Consórcio Imobiliário
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Art. 103 - O Poder Público Municipal poderá receber, por transferência, imóveis para fins de

urbanização em áreas que tenham carência de infraestrutura e serviços urbanos, e que contenham imóveis

subutilizados e/ou não utilizados, de forma a garantir o seu melhor aproveitamento.

§ 1º - O consórcio imobiliário tem o objetivo de viabilizar a utilização do imóvel transferido, de

forma a atender aos objetivos da política urbana e viabilizar o cumprimento da função social da

propriedade.

§ 2º - O proprietário que transferir seu imóvel para o Município, nos termos deste artigo, receberá

como pagamento, após a realização das obras pelo Município, unidades imobiliárias devidamente

urbanizadas ou edificadas.

§ 3º - O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será equivalente ao

valor do imóvel antes da execução das obras, observando a avaliação prévia a ser efetuada pelo

Município, quando do estabelecimento do consórcio.

§ 4º - O valor real desta indenização deverá:

I - Refletir o valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, descontado o

montante incorporado em função das obras realizadas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público, na

área onde o mesmo se localiza;

II - Excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal de parcelar,

edificar ou utilizar, quanto àqueles necessários à realização de intervenções urbanísticas previstas neste

Plano Diretor.

Seção IV – Da Transferência do Direito de Construir

Art. 104 - Lei específica de iniciativa do Poder Executivo Municipal poderá autorizar o

proprietário de imóvel urbano, seja pessoa de direito público ou privado, a exercer seu direito de construir

em outro local passível de receber o potencial construtivo, nos termos deste Plano Diretor, ou aliená-lo,

mediante escritura pública, parcial ou totalmente, para fins de:

I - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II - Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico,

social ou cultural;
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III - Utilização em programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por

população de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1º - A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Município seu

imóvel, ou parte dele, para os fins previstos neste artigo.

§ 2º. - O proprietário do imóvel que transferir potencial construtivo, nos termos deste artigo,

assumirá a obrigação de manter o mesmo preservado e conservado.

§ 3º - Deverá ser elaborada lei específica, no prazo de 6 (seis) meses da data de aprovação dessa

lei, que estabelecerá as seguintes condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir:

I - Especificar a forma de cálculo do potencial construtivo a ser transferida ao imóvel receptor;

II - Determinar novas áreas para receber a transferência do potencial construtivo, desde que

atendam às finalidades descritas nos incisos I a III do caput deste artigo.

Art. 105 - As áreas passíveis de geração do instituto da transferência do direito de construir são,

preferencialmente:

I - Área de Especial Interesse Cultural;

II - As edificações consideradas de interesse público para preservação do patrimônio histórico e

cultural existente fora da Área de Especial Interesse Cultural, considerando todo o território municipal,

desde que constem em cadastro do Poder Público Municipal;

III - Zona de Preservação Ambiental;

IV - Zona Predominantemente Residencial - Adensamento Controlado.

Parágrafo Único - O imóvel doado ao poder público nos termos do Art. 181, poderá ser gerador

de TDC independente da zona em que esteja localizado, como forma alternativa à desapropriação em

espécie.

Seção V – Do Direito de Preempção

Art. 106 - O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de preferência, na aquisição de

imóvel que constitua objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto nos artigos 25, 26

e 27 da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Parágrafo Único - O direito de preferência será exercido sempre que o Poder Público necessitar de

áreas para:
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I - Regularização fundiária;

II - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III - Constituição de reserva fundiária ou banco de terras;

IV - Ordenamento e direcionamento do desenvolvimento urbano;

V - Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI - Criação de espaços públicos e áreas verdes;

VII - Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VIII - Proteção de áreas de interesse histórico, cultural, turístico e paisagístico.

Art. 107 - Ficam definidas como áreas passíveis de direito de preferência todas as que estiverem

inseridas no território do Município.

§ 1º - As áreas só poderão ser consideradas passíveis de aplicação do direito de preferência, desde

que explicitados e publicados os critérios utilizados para a definição das mesmas, juntamente com sua

adequação aos objetivos e prioridades deste Plano Diretor, bem como às finalidades enumeradas nos

incisos I a VIII do parágrafo único do Art. 96 desta lei.

§ 2º - A avaliação do imóvel a ser adquirido pela Prefeitura Municipal de Conceição do Mato

Dentro, através do instrumento definido nesta seção, deverá ser publicada pelo menos 30 (trinta) dias

antes da aquisição, em meios de grande circulação no município.

Art. 108 - Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do direito de preferência deverão

ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para aquisição, independentemente do

número de alienações referentes ao mesmo imóvel no prazo de vigência do instrumento.

Art. 109 - A aplicação do instituto do direito de preferência, se dará por decreto do Executivo,

observando as disposições expressas neste Plano Diretor e prevendo, no mínimo:

I - Delimitação das áreas nas quais será exercido o direito de preferência;

II - Enquadramento de cada área em que incidirá o direito de preferência em uma ou mais das

finalidades enumeradas nos incisos I a VIII do parágrafo único do artigo 96;

III - Prazo de vigência do instrumento, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos, renovável a

partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência;

IV - Penas a serem aplicadas nos casos de descumprimento do decreto;
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V - Procedimentos para entrega da intenção de venda por parte do proprietário.

Art. 110 - A Administração Pública Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel

localizado em área delimitada para o exercício do direito de preferência, dentro do prazo de 30 (trinta)

dias a partir da vigência do decreto a que se refere o artigo 99.

Parágrafo Único - No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel nas

condições mencionadas no caput, o proprietário deverá comunicar imediatamente, ao Poder Público

Municipal, sua intenção de alienar onerosamente o imóvel.

Seção VI – Do Estudo de Impacto de Vizinhança

Art. 111 - Os empreendimentos que causam grande impacto sobre o território, sem prejuízo do

cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação

condicionada à elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a ser apreciado pelos órgãos

competentes da Administração Municipal, bem como pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal e

pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, responsável pelas políticas de desenvolvimento territorial,

meio ambiente e gestão urbana do município.

Art. 112 - Os empreendimentos de impacto são aqueles usos ou atividades que podem causar

impacto, alteração, ou ambos, no ambiente natural ou construído, bem como sobrecarga na capacidade de

atendimento de infraestrutura, quer sejam construções públicas ou privadas, residenciais ou não

residenciais.

Art. 113 - A aplicação do EIV deverá ser regulamentada no prazo máximo de 6 (seis) meses, a

contar da aprovação dessa lei.

Parágrafo Único - Até que haja regulamentação, deverão ser seguidos os preceitos da Lei

10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
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Art. 114 - O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá contemplar, os aspectos positivos e

negativos do empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área em

questão e seu entorno, devendo incluir, além das questões levantadas na Lei 10.257/2001 - Estatuto das

Cidades, a análise e proposição de solução para as seguintes questões:

I - Adensamento populacional;

II - Uso e ocupação do solo;

III - Valorização imobiliária;

IV - Áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental;

V - Equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, bem como geração

de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais;

VI - Equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;

VII - Sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade,

estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

VIII - Poluição sonora, atmosférica e hídrica;

IX - Vibração;

X - Periculosidade;

XI - Riscos ambientais;

XII - Impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

Art. 115 - Para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento,

o Poder Executivo Municipal deverá solicitar como condição para aprovação do projeto, alterações e

complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na infraestrutura urbana e de

equipamentos comunitários, tais como:

I - Ampliação ou manutenção das redes de infraestrutura urbana;

II - Doação de área ou edificação para instalação de equipamentos comunitários em percentual

compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;

III - Ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de

pedestres, semaforização;

IV - Proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da

atividade;

V - Cotas de emprego e cursos de capacitação profissional entre outros, para a população local;
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VI - Percentual de Habitação de Interesse Social no empreendimento;

VII - Construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade;

VIII - Manutenção de áreas verdes;

IX - Compensação financeira, a ser destinada ao Fundo Municipal de Mineração a ser criado.

§1º - O alvará de funcionamento não será concedido enquanto todas as condicionantes não forem

cumpridas;

§2º - As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao

impacto do empreendimento;

§3º - A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de

Compromisso pelo interessado, em que este se compromete a arcar integralmente com as despesas das

obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento

e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento;

§4º - O Certificado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só serão emitidos

mediante comprovação do atendimento aos parâmetros e diretrizes desta Lei e da conclusão das obras

previstas no parágrafo anterior;

§5º - Ao examinar o projeto, o órgão municipal responsável não poderá dispensar o cumprimento

de qualquer exigência ou e diretriz contidas nesta lei, sob pena de responder administrativa, civil e

criminalmente, em caso de aprovação de projeto sem a observância do disposto nesta Lei.

Art. 116 - A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental requerido nos termos da

legislação ambiental.

Art. 117 - Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV/RIV, que ficarão disponíveis

para consulta, no órgão municipal competente, por qualquer interessado.

Parágrafo Único - O órgão público responsável pelo exame do EIV/RIV poderá realizar audiência

pública, antes da decisão sobre o projeto, na forma da lei.

Seção VII – Das Operações Urbanas Consorciadas

Art. 118 - Operações urbanas consorciadas são o conjunto de intervenções e medidas

coordenadas pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e
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investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias

sociais e a valorização ambiental, ampliação dos espaços públicos e melhorias na infraestrutura e no

sistema viário, num determinado perímetro contínuo ou descontínuo.

Art. 119 - As Operações urbanas consorciadas têm como finalidades:

I - Implantação de programas de habitação de interesse social;

II - Valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico;

III - Ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo;

IV - Implantação de espaços públicos;

V - Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano.

Art. 120 - Cada operação urbana consorciada será criada por lei específica que, em conformidade

com as disposições dos artigos 32 a 34 da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, e de acordo

com os critérios e procedimentos definidos neste Plano Diretor conterá, no mínimo:

I - Delimitação do perímetro da área de abrangência;

II - Finalidade da operação;

III - Programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;

IV - Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela

operação;

V - Solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade

de remover os moradores;

VI - Garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos e principalmente os de especial valor

cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou lei;

VII - Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados

em função dos benefícios recebidos;

VIII - Forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado com

representação dos moradores, usuários permanentes e investidores privados;

IX - Conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras

decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.

§ 1º - Todas as operações urbanas deverão ser previamente aprovadas pelo Conselho de

Desenvolvimento Municipal e Conselho Municipal de Meio Ambiente .
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§ 2º - Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso IX deste artigo serão aplicados

exclusivamente no programa básico de ocupação da área e intervenções previstas, definido na lei de

criação da operação urbana consorciada.

TÍTULO III – DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAPÍTULO I – DOS CONCEITOS, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 121 - O objetivo da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico é o ordenamento das

atividades econômicas existentes no município e a busca de alternativas para seu pleno desenvolvimento,

tendo como consequência o aumento e a melhor distribuição de renda.

Art. 122 - O Município orientará e promoverá sua economia de modo a assegurar o

desenvolvimento social e ambiental com equidade, planejamento e sustentabilidade.

Art. 123 - São diretrizes gerais da Política de Desenvolvimento Econômico:

I - Promover a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais;

II - Diversificar a economia local, para que o município não dependa exclusivamente da atividade

minerária, incentivando o fortalecimento de atividades, tais como: agricultura, pecuária, comercio e

serviços e outras atividades industriais, com destaque para a agricultura familiar e o turismo;

III - Estimular atividades econômicas que permitam equilibrar a relação emprego/moradia;

IV - Desenvolver a economia tendo como base a utilização racional dos recursos naturais;

V - Desenvolver os arranjos produtivos locais, respeitando as vocações socioespaciais e

tendências do desenvolvimento econômico regional;

VI - Equilibrar a geração de renda no território municipal;

VII - Potencializar e promover o conhecimento e formação da população, para formar

mão-de-obra qualificada, principalmente voltados para a agroecologia, permacultura, agropecuária,

mineração, cultura, turismo, gestão territorial e prestação de serviços ecossistêmicos;

VIII - Elaborar políticas de desenvolvimento regional por meio de consórcios e outras parcerias,

reforçando a intermunicipalidade;

IX - Apoiar a criação de uma agência de desenvolvimento municipal;
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X - Monitorar o desenvolvimento econômico do município e divulgar os resultados, buscando a

excelência nas áreas potenciais;

XI - Realizar parcerias com o seguimento empreendedor, a sociedade civil organizada e o

seguimento formador de conhecimento;

XII - Regular e fiscalizar as atividades econômicas, de forma a evitar prejuízos à qualidade de

vida da população, ao ordenamento urbano, à integridade física da infraestrutura urbana e ao meio

ambiente;

XIII - Estimular o cooperativismo/associativismo como forma de consolidar o desenvolvimento

ecológico-econômico, em parceria com as demais políticas públicas.

CAPÍTULO II – DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 124 - São diretrizes para o desenvolvimento rural no município:

I - Aumentar a geração de renda nas áreas rurais e a rentabilidade das atividades;

II - Fortalecer a agricultura familiar com ênfase nas práticas de agroecologia e permacultura;

III - Promover e incentivar a utilização racional dos recursos naturais para as atividades rurais;

IV - Compatibilizar as atividades rurais com a preservação do meio ambiente;

V - Promover o associativismo e o cooperativismo;

VI - Desenvolver de canais de escoamento e comercialização da produção rural;

VII - Apoiar a organização dos pequenos produtores agregando processos inovadores,

escoamento, armazenamento e distribuição da produção;

VIII - Promover a capacitação do produtor rural visando um aumento da qualidade, agregação de

valor aos produtos e as qualificações necessárias à sua inserção no mercado;

IX - Articular com outras políticas para promover a valorização dos processos educativos não

formais baseados nos diferentes conhecimentos e valores das populações rurais, valorizando aspectos e

dimensões tradicionais da economia;

X - Promover o aumento da diversidade, da produtividade e da qualidade dos produtos, visando

alcançar viabilidades econômicas duradouras, considerando o potencial do Município, em especial a

fruticultura, a produção do queijo, da cachaça, da farinha de mandioca e de milho;

XI - Controlar o desenvolvimento da atividade de silvicultura garantindo a utilização racional dos

recursos naturais e a preservação do meio ambiente;
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XII - Estabelecer parcerias com instituições de reconhecida competência para a consecução dos

objetivos expostos.

CAPÍTULO III – DA PRODUCAO, INDÚSTRIA, MINERAÇÃO E USOS ASSOCIADOS

Art. 125 - São diretrizes para o desenvolvimento da produção, indústria, mineração e usos

associados no município:

I - Fortalecer os arranjos já existentes no município, promovendo constituição de pequenos

empreendimentos de origem local, cooperativas de artesanato, alimentos e outros similares, integrando os

encadeamentos econômicos, quais sejam extração e/ou produção, transformação e beneficiamento;

II - Incentivar a implantação de novos ramos industriais, principalmente de pequeno e médio

porte, visando à diversificação da economia municipal, considerando os arranjos regionais;

III - Determinar diretrizes para a infraestrutura necessária ao exercício de atividades industriais e

de mineração em harmonia e em correspondência com as diretrizes para a ocupação pré-estabelecida,

podendo os custos e/ou a execução dessa infraestrutura serem estabelecidos a título de compensação

territorial ou de medidas mitigadoras, compensatórias ou condicionantes nas hipóteses e condições

previstas nesta Lei;

IV - Adequar as atividades industriais e de mineração às normas de preservação ambiental e às

características ecológicas e históricas do Município, subordinando as atividades que causam impactos ao

meio ambiente natural e urbano, em especial a atividade mineradora, a um rigoroso licenciamento

ambiental, fiscalização, monitoramento constante e obrigatoriedade de preservação e reabilitação dos

ambientes por ventura afetados, com destaque para o retorno social das comunidades envolvidas;

V - Compatibilizar o desenvolvimento das atividades econômicas com a preservação dos recursos

naturais e socioculturais, em alinhamento com as estratégias e diretrizes do Plano Diretor;

VI - Criar um Fundo Soberano Municipal no qual deverá ser depositada parte da Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais com a finalidade de promover investimento em ativos,

formar poupança pública, mitigar os efeitos dos ciclos econômicos e fomentar projetos de interesse

estratégico do município.
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Art. 126 - Para os novos empreendimentos que, por ventura, venham a se instalar no município,

bem como na hipótese de alteração ou ampliação dos empreendimentos já existentes, o poder público

deverá:

I - Levar ao público e apresentar à população os empreendimentos, principalmente àqueles de

grande porte, abordando e considerando a sustentabilidade das atividades associadas, focando na

utilização racional os recursos naturais, especialmente os recursos hídricos e as necessidades de captação

e abastecimento;

II - Garantir metodologias participativas nos processos de licenciamento dos empreendimentos.

III - Exigir a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Estudos de Vulnerabilidade

Socioterritorial, nas hipóteses previstas nesta Lei;

IV - Exigir do empreendedor a apresentação de Planos de Recuperação Ambiental, sobretudo

voltados para a conservação da biodiversidade, práticas culturais tradicionais e do conhecimento e uso e

apropriação de recursos naturais independente das exigências do órgão ambiental licenciador competente;

V - Exigir contrapartidas territoriais adequadas ao impacto previsto e real, quando tais impactos

potencializarem ou criarem conflitos entre o empreendimento e outras atividades econômicas e sociais ou

quando o empreendimento implicar no comprometimento da integridade do patrimônio cultural e natural,

nos termos do §9º do art. 172 da Lei Orgânica Municipal.

VI - Avaliar o ciclo de vida dos empreendimentos econômicos, considerando: Pré-viabilidade,

viabilidade, instalação, operação, fechamento e pós-fechamento (descomissionamento);

VII - Estimular a implantação das indústrias voltadas para mineração e usos associados e demais

indústrias nas Áreas Especiais de Usos Minerários e Associados;

VIII - Incentivar a criação de distritos industriais.

CAPÍTULO IV – DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

Art. 127 - São diretrizes para o desenvolvimento do comércio e serviços no município:

I - Estimular a modernização, regulamentação e qualificação do comércio de forma a aumentar a

oferta de trabalho e a sua qualidade;

II - Desenvolver um conjunto de atividades de comércio e serviços em complementaridade ao

comércio de cidades vizinhas, considerando as vocações locais;
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III - Constituir uma base de serviços habituais que suportem a vida cotidiana da cidade,além de

serviços especializados;

IV - Incentivar o desenvolvimento equilibrado da oferta de serviços para as diversas atividades

econômicas, especialmente às relacionadas ao turismo.

V - Incentivar a ampliação de oferta de comércio e serviços nas áreas urbanas de todos os distritos

para facilitar o acesso da população local;

VI - Incentivar a consolidação das centralidades dos bairros, por meio dos Corredores de

Estruturação Urbana, citados no Art. 33 dessa Lei;

VII - Resgatar a educação como um seguimento econômico no município, por meio da criação de

um pólo educacional;

VIII - Envolver a associação comercial local no processo de gestão do comércio e serviços no

município;

IX - Promover a capacitação de profissionais em parceria com outros órgãos públicos e privados,

principalmente a Associação Comercial local;

X - Apoiar e assistir os organismos de defesa do consumidor;

CAPÍTULO V – DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Art. 128 - O objetivo da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico, no que se refere ao

turismo, é desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na

geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social.

Art. 129 - São diretrizes para o desenvolvimento do turismo no município:

I - Observar os preceitos do Código Mundial de Ética do Turismo, da Organização Mundial do

Turismo (OMT), contemplando, em especial, os conceitos do turismo sustentável, buscando-se a

sustentabilidade ecológica, sociocultural e econômica;

II - Incentivar principalmente o turismo sustentável, em especial de base comunitária;
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III - Criar as condições necessárias para o desenvolvimento da atividade do turismo conforme as

características de cada localidade do Município, incluindo a sede urbana, os distritos, povoados e espaços

rurais e naturais de forma sustentável

IV - Promover o envolvimento da população local nas políticas voltadas para o turismo, bem

como na implantação de empreendimentos voltados para o turismo;

V - Promover a capacitação da população para o exercício amplo do turismo como uma atividade

econômica de sustentação;

VI - Promover capacitação de mão de obra voltada para os serviços ligados à cadeia do turismo;

VII - Promover eventos que contribuam para o desenvolvimento do turismo e aumento da sua

geração de renda no município;

VIII - Implantar um sistema de informações turísticas;

IX - Desenvolver programas em parceria com o segmento empreendedor, entidades públicas e

privadas para o desenvolvimento do turismo;

X - Buscar a integração com os demais municípios da região, para a elaboração de um programa

coordenado de inclusão em circuitos regionais, em especial no que toca aos aspectos ambientais, de

infraestrutura, do manejo e da qualificação empresarial e de pessoal;

XI - Regular a atividade do turismo, protegendo os sistemas naturais e edificados, cuidando da

imagem e da identidade da população e de seu patrimônio cultural;

XII - Buscar a integração dos fluxos turísticos ecológico / científico / cultural / religioso /

negócios;

XIII - Manter um Centro de Informação ao Turista, unidade de informação e exposição

permanente que reúna produtos típicos e forneça apoio à promoção do turismo no Município;

XIV - Requalificar a sinalização geográfica adequando-a a sinalização turística nos padrões

estabelecidos internacionalmente pela OMT; Incentivar e promover as práticas tradicionais locais como o

artesanato, a produção de queijo, farinha, cachaça, entre outras que podem atrair o turista e fomentar o

setor turístico;

XV - Pote Incentivar e promover as práticas tradicionais locais como o artesanato, a produção de

queijo, farinha, cachaça, entre outras que podem atrair o turista e fomentar o setor turístico.

Art. 130 - O Plano Municipal de Turismo será gerido com a participação ampla do Conselho

Municipal de Turismo (COMTUR) e revisado a cada 4 (quatro) anos.
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TÍTULO IV – DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA

Art. 131 - A política municipal de meio ambiente tem por objetivo a proteção, conservação,

controle e recuperação do meio ambiente, por meio do ordenamento e regulação do espaço geográfico,

visando à manutenção do suporte ecológico às atividades humanas.

Art. 132 - O Sistema Municipal de Meio Ambiente é constituído por:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana;

II - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA e respectivo Fundo;

III - Conselhos Gestores de Unidades de Conservação;

IV - Entidades governamentais e não governamentais ligadas ao meio ambiente.

Art. 133 - As ações do meio ambiente serão organizadas por agendas:

I - Agenda Azul: recursos hídricos e qualidade do ar;

II - Agenda Verde: unidades protegidas e biodiversidade;

III - Agenda Marrom: licenciamento, controle e saneamento ambiental.

Art. 134 - São diretrizes da Política Ambiental:

I - Compatibilizar a política municipal de meio ambiente às diretrizes contidas na Política

Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Saneamento

Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Mudanças Climáticas, Lei Federal da

Mata Atlântica, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais normas e regulamentos federais

e estaduais, no que couber;

II - Integrar as atividades do órgão ambiental municipal com aquelas desenvolvidas por

organizações não governamentais, entidades de pesquisa voltadas para recursos naturais, proteção e

melhoria da qualidade ambiental;

III - Promover a capacitação dos responsáveis pela gestão ambiental e de saneamento;
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IV - Alinhar as políticas municipais de meio ambiente à Agenda 21 local;

V - Articular com as agências federais e estaduais e outras entidades nas ações que busquem

alcançar os objetivos descritos na Política Ambiental.

VI - Desenvolver ações e medidas de prevenção e controle à poluição, em especial o

desmatamento, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental e recuperar as áreas

comprometidas;

VII - Estimular a utilização de tecnologias sustentáveis.

VIII - Promover medidas de adaptação às mudanças climáticas;

IX - Incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas, práticas sociais e econômicas que visem

à qualificação ambiental, inclusive com programas de educação ambiental;

X - Apoiar o órgão executivo de educação na promoção da educação ambiental como disciplina

transversal por meio de conteúdos que priorizem informações do município

Art. 135 - O Executivo Municipal deverá elaborar o Programa Municipal de Meio Ambiente,

conforme as diretrizes constantes desta lei de forma participativa.

CAPÍTULO II  – DA AGENDA VERDE

Art. 136 - A Agenda Verde é o termo adotado para o conjunto de diretrizes que estabelece a

conservação, a recuperação e a preservação das florestas e de áreas protegidas, da biodiversidade e dos

recursos genéticos.

Art. 137 - São Diretrizes da Agenda Verde:

I - Preservar e conservar a geobiodiversidade;

II - Identificar, criar, implantar e manter unidades protegidas e outras áreas de interesse para a

proteção de mananciais, recursos genéticos, do patrimônio cultural, áreas de interesse turístico, elementos

cênicos e da paisagem, de forma participativa, e em observação às legislações federal, estadual e

municipal;

III - Priorizar as ações de regularização fundiária das unidades de conservação criadas;

IV - Proteger o entorno das Unidades, que compreendem zonas de amortecimento, visando à

integração e compatibilização com a vida econômica e social das comunidades vizinhas
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V - Priorizar a criação de extensas áreas protegidas no município e entorno por meio de um

conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, de forma

a propiciar a formação de corredores ecológicos alinhado às diretrizes da Reserva da Biosfera do

Espinhaço - UNESCO;

VI - Implantar as estruturas físicas de apoio às atividades permitidas e de vigilância, fiscalização e

segurança necessárias à gestão das Unidades;

VII - Buscar, sempre que possível, da sustentabilidade econômica das Unidades;

VIII - Apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais do município;

IX - Proteger os serviços ambientais prestados pelos ecossistemas;

X - Promover a proteção e recuperação das áreas de nascentes e dos mananciais, especialmente as

de abastecimento público;

XI - Criar condições para a sucessão natural em áreas de preservação permanente

XII - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental federal, estadual e

municipal, notadamente a Lei Estadual nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre a política

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais;

Art. 138 - As Unidades de Conservação do Município de Conceição do Mato Dentro deverão ser

objeto de planos de manejo, considerando a proteção da biodiversidade e as atividades de pesquisa

científica, educação ambiental, recreação, turismo ecológico, esportes e outros, e instalação de

infraestrutura, de acordo com as diretrizes desta lei.

§ 1º - Os planos de manejo das Unidades de Conservação deverão ser elaborados dentro do prazo

de 5 (cinco) anos a partir da data de sua criação.

§ 2º - A gestão das Unidades de Conservação do Município poderá ser realizada por meio de

Parcerias Público-privadas e Parcerias Público-sociais, mediante instrumento específico a ser firmado

com o Poder Executivo.

Art. 139 - Deverá ser instituído no município o Programa de Pagamento por Serviços

Ambientais.
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Art. 140 - São Unidades de Conservação no Município de Conceição do Mato Dentro, conforme

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza – SNUC e de acordo com legislação municipal específica:

I - Monumento Natural Municipal da Serra da Ferrugem, com 860ha (oitocentos e sessenta

hectares);

II - Parque Natural Municipal do Tabuleiro, com 3.150ha (três mil cento e cinquenta hectares);

III - Parque Natural Municipal Salão de Pedras, com 857,62ha (oitocentos e cinquenta e sete

hectares vírgula sessenta e dois);

IV - Parque Natural Estadual Serra do Intendente, com 15.000 ha (quinze mil hectares);

V - Área de Proteção Ambiental Federal Morro da Pedreira;

VI - Área de Proteção Ambiental Municipal Serra do Intendente Câmara, com 13.409ha (treze mil

quatrocentos e nove hectares), conhecida como APA da Serra do Intendente;

§ 1º - As Unidades de Conservação mencionadas estão representadas nos Anexos Ia, Ib e Id.

§ 2º - O Macrozoneamento estabelece novas diretrizes para o uso controlado, indicando

necessidade de proteção e conservação específicas em novas manchas de fragmentos florestais

preservados e cujo habitat merece estudos mais aprofundados sobre estoques de fauna e flora, bem como

proteção às nascentes de relevância primária na rede hídrica municipal.

Art. 141 - Além das áreas descritas no artigo anterior, deverão ser instituídas no Município as

áreas integrantes da Macrozona de Preservação Ambiental, conforme Anexo Ic, pela sua importância no

contexto ambiental municipal e sua beleza cênica.

Art. 142 - São diretrizes para a arborização urbana e paisagismo dos logradouros e espaços

públicos:

I - Promover o inventário qualitativo e quantitativo da arborização dos logradouros e espaços

públicos da cidade;

II - Promover e complementar a arborização dos logradouros e espaços públicos, inclusive nos

novos loteamentos ou empreendimentos que envolvem o parcelamento do solo, sempre respeitando os

critérios de preservação do patrimônio histórico e cultural;

III - Promover a substituição ou supressão de espécies naqueles casos em que a espécie plantada

estabelece conflitos irreversíveis com as estruturas de serviços e ordenamentos urbanos;
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IV - Promover a manutenção das espécies que inclua, além das práticas agronômicas necessárias,

a proteção física das mudas susceptíveis ao vandalismo;

V - Elaborar diretrizes para revigorar e consolidar o paisagismo das praças públicas, em

consonância com as diretrizes de proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural.

CAPÍTULO III – DA AGENDA AZUL

Art. 143 - A Agenda Azul é a expressão adotada para reunir diferentes proposições que devem

ser consideradas no gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e qualidade do ar.

Art. 144 - São Diretrizes da Agenda Azul:

I - Garantir a proteção dos recursos hídricos e mananciais de abastecimento;

II - Implantar medidas preventivas e corretivas para a recuperação dos recursos hídricos;

III - Proteger os recursos hídricos do município contra os impactos ambientais causados nos meio

urbano e rural, pelas indústrias, mineradoras e por outros agentes;

IV - Proteger o nível de permeabilidade das bacias;

V - Apropriar-se das propostas efetuadas pelos Comitês das Bacias do Rio Santo Antônio e do

Rio Paraúna, afluente do Rio das Velhas;

VI - Apropriar-se das propostas e estudos técnicos realizados pelas agências governamentais e

organizações não-governamentais;

VII - Implantar rede de monitoramento da qualidade da água e do ar;

VIII - Definir mecanismos de controle e os parâmetros para emissões atmosféricas.

Art. 145 - O município deverá participar amplamente dos comitês de bacias hidrográficas que

integram o território municipal.

CAPÍTULO IV – DA AGENDA MARROM
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Art. 146 - A Agenda Marrom tem como objetivo a prevenção e correção da poluição e

degradação ambiental decorrente das atividades humanas, por meio de regulação, licenciamento e

controle.

Art. 147 - São diretrizes da Agenda Marrom:

I - Estruturar o sistema municipal de meio ambiente para o planejamento, controle, fiscalização

das atividades que afetam o meio ambiente e aplicação de normas a ele pertinentes;

II - Promover ações integradas visando ordenar e regular as atividades humanas para que estas

originem o menor impacto possível sobre o ambiente;

III - Licenciar todo empreendimento a ser implantado no território municipal;

IV - Efetivar do monitoramento e fiscalização quanto à preservação dos recursos naturais para

impedir a ocorrência de novas degradações ambientais;

V - Controlar e minimizar impactos ambientais no solo, subsolo, nas águas, no ar, na fauna e na

flora decorrentes dos processos de urbanização, industrialização, mineração e outros usos, inclusive a

ocupação e uso do solo rural;

VI - Promover ações de monitoramento e fiscalização do município, integradas às dos órgãos

federais e estaduais, no controle de poluição visual, hídrica, do solo, do ar e sonora, dando conhecimento

público de seus resultados

VII - Reduzir a contaminação ambiental em todas as suas formas;

VIII - Apoiar os órgãos competentes na fiscalização da produção, comercialização, emprego de

técnicas e/ou métodos, de substâncias que importem riscos para a vida, para a qualidade de vida e para o

meio ambiente, bem como o transporte e o armazenamento dessas substâncias no território municipal;

IX - Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implantação de programas, projetos e

empreendimentos não poluentes, bem como adotar tecnologias poupadoras de energia;

X - Anuir, através do órgão municipal executor da política ambiental, o licenciamento ou

autorização para início, ampliação e desenvolvimento de quaisquer atividades, tais como, construção,

reforma, parcelamento do solo, exploração mineral, capazes de causar a degradação do meio ambiente,

sem prejuízo de outras exigências legais;

XI - Registrar e acompanhar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos

minerais no município;
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XII - Criar condições para que os responsáveis pela degradação ambiental forneçam os recursos

necessários à sua recuperação, sem ônus para a municipalidade, mediante projeto de recuperação

aprovado pelos órgãos federais, estaduais e municipais, conforme a sua responsabilidade;

XIII - Aplicação dos instrumentos urbanísticos e tributários com vistas ao estímulo à recuperação

e qualificação do patrimônio natural;

Art. 148 - É vedada à administração pública municipal contratar e conceder benefícios a quem

infringir as legislações e normas de proteção ambiental, bem como a renovação de concessão ou

permissões de serviços públicos municipais.

Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, competirá ao órgão municipal executor da

política do meio ambiente realizar a devida autuação, de acordo com o respectivo processo legal.

Art.149 - São diretrizes para o controle dos recursos minerais existentes no território municipal:

I - Delimitar as áreas onde a atividade mineradora é permitida, atenuados os riscos de prejuízos à

qualidade ambiental do Município;

II - Cadastrar, identificar e caracterizar dragas e mineradoras atuantes no Município;

III - Proceder ao acompanhamento dos Estudos de Impacto Ambiental – EIAs e respectivos

Relatórios de Impacto Ambiental - RIMAs e Planos de Controle Ambiental – PCAs das atividades de

mineração em processo de licenciamento ambiental preventivo ou corretivo no Município;

IV - Proceder ao levantamento de dados e acompanhar o cumprimento das condicionantes

propostas pelas câmaras especializadas do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM),

especialmente a Câmara de Atividades Minerais (CMI), pelo Ministério Público e pelo Conselho de

Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) local;

V - Proceder ao levantamento de dados e avaliação dos investimentos propostos pelas empresas

de mineração para expansão de suas atividades no município;

VI - Acompanhar os planos de encerramento e a devida reabilitação das áreas mineradas;

VII - Emitir certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento

ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo emitida para

fins de licenciamento ambiental, nos termos da Resolução Conama n. 237/97 ou outra norma que vier a

substitui-la, constando de tal documento todas as medidas mitigadoras, compensatórias e/ou
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condicionantes sugeridas pelo CODEMA, pelo CMDU e demais órgãos competentes, independente de

formalização de Termo de Compromisso Específico, nos termos desta Lei.

Art. 150 - São objetivos do Gerenciamento das Atividades de Impacto e de Prevenção e Controle

da Poluição: controlar e reduzir os níveis de poluição e de degradação do ambiente.

Art. 151 - Constitui-se diretriz do Gerenciamento das Atividades de Impacto e de Prevenção e

Controle da Poluição com a instituição de um processo de identificação, classificação, regulamentação e

fiscalização das atividades potencialmente poluidoras, considerando as condições, atmosférica, hídrica, do

solo, sonora e visual e a degradação do meio ambiente.

Art. 152 - Constituem-se ações do Gerenciamento das Atividades de Impacto e de Prevenção e

Controle da Poluição:

I - Definição de normas para a implantação e funcionamento de atividades com potencial

poluidor;

II - Criação de mecanismos fiscalizadores de ações de poluição ambiental;

III - Incentivo à geração de energia através da biomassa;

IV - Estudo da viabilidade técnica para viabilização de sequestro de carbono.

Seção I - Do Banco de Dados Ambientais

Art. 153 - O Executivo Municipal, através de seus órgãos competentes, deverá implantar um

banco de dados ambientais, atualizado periodicamente e integrado ao sistema municipal de informações,

contendo, entre outras:

I - Base Cartográfica compatível à escala da gestão municipal

II - Cadastro técnico multifinalitario

III - Cadastro das atividades industriais, minerárias comerciais, dos estabelecimentos prestadores

de serviços de saúde e de outras atividades consideradas impactantes no município, denominando,

classificando e quantificando os agentes poluentes;

IV - Planos, programas, relatórios, projetos e demais documentos referentes às Bacias do Rio

Santo Antônio e do Rio Paraúna, afluente do Rio das Velhas;
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V - Ações institucionais em estudo, em andamento e concluídas nas áreas de meio ambiente e

saneamento;

VI - Processos autorizativos e de licenciamento de empreendimentos, efetivos ou potencialmente

impactantes, com respectivos estudos e relatórios ambientais;

VII - Dados de monitoramento ambiental;

VIII - Inventário, classificação e cadastramento do patrimônio natural do município;

IX - Levantamento cadastral das unidades de conservação e das áreas de interesse turístico e

ambiental existentes no município e entorno;

X - Levantamento cadastral das cabeceiras de cursos d’água e dos mananciais de abastecimento

do município;

XI - Inventário da arborização dos logradouros e espaços públicos do município;

XII - Mapeamento cadastral das áreas degradadas na zona urbana e rural;

XIII - Levantamento dos focos de doenças de veiculação hídrica;

XIV - Estudos e ações para controle de vetores;

XV - Listagem de organizações governamentais federais e estaduais e não governamentais que

atuam na área ambiental;

XVI - Legislações ambientais pertinentes no nível federal, estadual e municipal;

XVII - Controle de contratos, de convênios e de outros instrumentos legais.

TÍTULO V – DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 154 - A política municipal de saneamento ambiental visa assegurar a proteção da saúde da

população e a salubridade ambiental urbana e rural.

Art. 155 - O Sistema de Saneamento Ambiental é integrado pelos sistemas de:

I - Abastecimento de água;

II - Esgotamento sanitário;

III - Drenagem de águas pluviais;

IV - Gestão dos resíduos sólidos;

V - Controle de Vetores.
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Art. 156 - O Município, de acordo com a Constituição Federal, é o titular dos serviços de

saneamento, podendo exercê-los diretamente ou por meio de concessões, permissões ou contratação,

conforme legislação pertinente.

Art. 157 - Fica vedado ao Poder Executivo Municipal implantar pavimentação em vias sem a

implantação de drenagem pluvial, redes de água e esgoto.

Art. 158 - São diretrizes gerais da Política Municipal de Saneamento:

I - Garantir acesso universal aos serviços de saneamento ambiental nas áreas urbanas e rurais;

II - Estabelecer metas progressivas de ampliação do Sistema de Saneamento Ambiental,

principalmente na Macrozona de Qualificação e Controle Urbano;

III - Elevar a eficiência e qualidade na prestação dos serviços de saneamento ambiental,

promovendo a adequação, modernização e ampliação dos sistemas;

IV - Promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias sustentáveis e apropriadas para as

atividades de saneamento ambiental no município;

V - Alavancar recursos para ampliação e melhoria dos serviços prestados;

VI - Adotar indicadores e parâmetros sanitários, epidemiológicos e socioeconômicos para nortear

as ações e programas de saneamento a serem implementados;

VII - Estimular a implantação de sistemas alternativos de tratamento de esgotos na Macrozona de

Desenvolvimento Rural, principalmente nas áreas de proteção dos mananciais;

VIII - Instituir tarifas viáveis para os serviços prestados de saneamento, inclusive nos distritos e

pequenas comunidades, antecipado por um trabalho educativo que demonstre a necessidade da cobrança;

IX - Buscar integração e articulação com outros municípios para prestação dos serviços do

Sistema de Saneamento Ambiental.

X - Acompanhar e fiscalizar os serviços a cargo das companhias concessionárias e contratadas, a

fim de assegurar o bom funcionamento do sistema.

XI - Aderir à política nacional de saneamento ambiental.

XII - Promover a criação de uma agência municipal de saneamento ambiental.

CAPÍTULO I – DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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Art. 159 - São componentes do Sistema de Abastecimento de Água:

I - Infraestrutura composta pelos sistemas de captação, tratamento, armazenamento e distribuição

de água potável;

II - Mananciais hídricos.

Art. 160 - A água fornecida deverá ser isenta de contaminantes químicos ou biológicos, além de

apresentar os requisitos de ordem estética conforme os padrões vigentes de potabilidade, e em quantidade

suficiente para a higiene e conforto da população e para as atividades socioeconômicas.

Art. 161 - As bacias hidrográficas dos cursos d’água que se constituem em mananciais de

abastecimento atuais e potenciais devem ser protegidas por meio de monitoramento, fiscalização e

controle das atividades com potencial poluidor/degradador, visando à manutenção da quantidade e

qualidade da água para as atuais e futuras gerações.

Art. 162 - Deverão ser dotados de rede de abastecimento água, prioritariamente, os loteamentos

legalizados, os implantados até a data desta lei, os de interesse social e as ocupações a serem

regularizadas.

Art. 163 - Deverá ser promovida a expansão das redes de abastecimento, articulada com as ações

de urbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários e nas Áreas de Especial Interesse

Social (AEIS).

Art. 164 - A Prefeitura deverá orientar e acompanhar a Concessionária nas ações de ampliação e

melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, tendo como critérios, o atendimento das demandas da

população, a densidade de ocupação, o crescimento urbano e o atendimento das atividades

socioeconômicas.

Art. 165 - A Prefeitura e a Concessionária deverão implantar, em conjunto, medidas voltadas à

redução de perdas e desperdícios de água.
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Art. 166 - Nos distritos e localidades abastecidos por água de nascentes ou córregos superficiais,

deverão ser feitas a inspeção sanitária da bacia de contribuição e do sistema de abastecimento, além de

tomadas as providências para evitar a presença de agentes poluentes, através do controle dos diversos

usos da área.

Art. 167 - Nos distritos e localidades abastecidos por águas subterrâneas, deverão ser tomadas

providências para a proteção do lençol freático, por meio do adequado tratamento dos esgotos ou o

incentivo à utilização de fossas sépticas individuais, controle do uso do solo, além de verificadas as

condições de funcionamento dos sistemas de bombeamento, evitando desperdício de energia e danos de

peças mecânicas.

Art. 168 - A água fornecida aos distritos e localidades, independente de provir de mananciais

superficiais ou subterrâneos, deverá receber desinfecção, preferencialmente por processos mais simples e

pouco dispendiosos, mediante análise para definição do processo mais adequado de correção.

Art. 169 - Deverá ser garantida a manutenção das Estações de Tratamento de Água existentes e

definidas metas de modernização e ampliação para aquelas em que houver necessidade;

Art. 170 - Deverá ser restringida a implantação de poços artesianos no município, devendo o

solicitante apresentar estudo de alternativas de captação de águas superficiais para comprovar a

necessidade da captação subterrânea.

Art. 171 - São ações prioritárias:

I - Todas as unidades do sistema, compostas de captação, adutoras, estações de tratamento, áreas

de reserva e distribuição devem ser cadastradas, para que se tenha o controle da sua localização, evitando

interferência com futuras obras de quaisquer natureza, além de facilitar sua manutenção e expansão.

II - Manutenção e adequação do sistema de abastecimento de água existente;

III - Ampliação do sistema de abastecimento de água, inclusive com a construção de Estação de

Tratamento de Água – ETA, em toda Macrozona de Qualificação e Controle Urbano;

IV - Ampliação da disponibilidade hídrica promovendo a proteção das nascentes e mananciais,

principalmente aquelas responsáveis pelo abastecimento das áreas urbanas.
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V - Promoção de medidas de controle para a utilização da água para outras finalidades em áreas

urbanas que não o consumo doméstico. Como por exemplo, o abastecimento dos tanques de peixes e para

atividades agrícolas.

CAPÍTULO II – DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 172 - O Sistema de Esgotamento Sanitário é composto pelos sistemas necessários à coleta e

tratamento dos efluentes sanitários desde as ligações prediais, redes, tratamento e disposição final.

Art. 173 - A Prefeitura deverá orientar e acompanhar a Concessionária nas ações de ampliação e

melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário, tendo como critérios, o atendimento das demandas da

população, a densidade de ocupação, o crescimento urbano e o atendimento das atividades

socioeconômicas.

Art. 174 - Deverá ser promovida a expansão das redes de coleta, articulada com as ações de

urbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários e nas Áreas de Especial Interesse

Social (AEIS).

Art. 175 - Os projetos de expansão da rede de esgotamento sanitário deverão levar em conta as

tendências de crescimento populacional, as condições topográficas, as áreas disponíveis e tipos de solo,

devendo ser concebidos tratamentos sustentáveis, preferencialmente naturais, sem mecanização,

demandas de energia elétrica ou construções civis de maior porte, de forma a acarretar maior facilidade de

mão-de-obra e menores custos de operação e manutenção.

Art. 176 - Deverá ser planejado adequadamente o destino final do lodo produzido nas estações de

tratamento, considerando a possibilidade de seu aproveitamento agrícola, por meio de estudos técnicos.

Art. 177 - Deverá ser realizado o monitoramento periódico da qualidade do efluente final das

estações de tratamento, visando conhecer o grau de eficiência desempenhado por elas, para que possam

ser providenciadas medidas de correção quando necessário.
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Art. 178 - A prefeitura deverá incentivar a implantação de sistemas alternativos de esgotamento

sanitário nas áreas rurais para o controle de contaminação do lençol freático.

Art. 179 - As áreas identificadas para implantação de estação de tratamento de esgoto deverão ser

decretadas como de utilidade pública, além de cercadas e bem protegidas visando garantir seu uso para tal

fim.

Art. 180 - Deverão ser eliminados os lançamentos de esgotos nos cursos d’água, contribuindo

para a recuperação de rios, córregos e represas, priorizando as localidades que estão mais próximos das

cabeceiras das bacias hidrográficas.

Art. 181 - São ações prioritárias:

I - Todas as unidades do sistema, compostas de rede coletora, interceptores e unidades de

tratamento, devem ser cadastradas, para que se tenha o controle da sua localização, evitando interferência

com futuras obras de quaisquer natureza, além de facilitar sua manutenção e expansão.

II - Manutenção e adequação dos sistemas existentes;

III - Ampliar o sistema de esgotamento sanitário, inclusive com a construção de Estação de

Tratamento de Esgoto – ETE, em toda Macrozona de Qualificação e Controle Urbano;

IV - Implantação, em articulação com os órgãos competentes, de sistemas isolados de

esgotamento sanitário para as áreas rurais.

V - Deverão ser eliminados os lançamentos de esgotos nos cursos d’água, contribuindo para a

recuperação de rios, córregos e represas.

CAPÍTULO III – DA DRENAGEM

Art. 182 - O Sistema de Drenagem é composto por:

I - Fundos de vale, linhas e canais de drenagem, planícies aluviais e talvegues;

II - Elementos de microdrenagem (vias, sarjetas, meio-fio, bocas de lobo, galerias de água pluvial,

entre outros);

III - Elementos de macrodrenagem (canais naturais e artificiais, galerias e reservatórios);

IV - As áreas verdes protegidas e espaços livres.
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Art. 183 - Deverá ser garantida a redução dos riscos de inundação, alagamento e de suas

consequências sociais, além de reduzir a poluição hídrica e o assoreamento;

Art. 184 - Deverão ser preservadas e recuperadas as áreas com interesse para drenagem,

principalmente as várzeas, faixas sanitárias e fundos de vale;

Art. 185 - Deverá ser elaborado um plano global de drenagem para a sede, distritos e localidades,

detectando os problemas atuais e potenciais, oriundos da expansão urbana.

Art. 186 - Deverão ser coibidas as ocupações próximas dos talvegues de cursos d’água perenes

ou intermitentes na área urbana, evitando riscos de vida e a necessidade de desapropriações e execução de

obras dispendiosas.

Art. 187 - Deverão ser implantadas concepções alternativas de canalização, de forma a proteger

os fundos de vale, evitando o aumento de áreas impermeabilizadas e favorecendo a conservação

ambiental dos recursos hídricos.

Art. 188 - Os córregos que atravessam áreas urbanas deverão ser recuperados e incorporados à

paisagem urbana, dotados de interceptores de esgoto.

Art. 189 - Na concepção dos sistemas de drenagem pluvial devem ser priorizados os dispositivos

superficiais aos subterrâneos.

Art. 190 - Deverá ser prevista manutenção dos dispositivos de drenagem pluvial, com remoção

periódica de areia, pedras e demais objetos, reparo às obras civis danificadas, além de ações

complementares devidamente licenciadas.

Art. 191 - Deverão ser instituídos mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com

áreas de interesse para drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e lazer, hortas

comunitárias e manutenção da vegetação nativa.
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Art. 192 - São ações prioritárias:

I - Elaboração do plano global de drenagem para a sede, distritos e localidades, detectando os

problemas atuais e potenciais, oriundos da expansão urbana.

CAPÍTULO IV – DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 193 - O Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos é definido como o conjunto de serviços,

equipamentos, infraestruturas e instalações públicas voltadas à coleta, manejo, destinação e disposição

final adequada dos resíduos sólidos, além da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

Art. 194 - O Sistema Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos é composto por:

I - Coleta seletiva

II - Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares

III - Coleta de resíduos do serviço municipal de saúde

IV - Serviço de limpeza urbana

V - Unidade de Triagem e Compostagem – UTC

VI - Aterro Sanitário

Art. 195 - Todo o sistema de gestão dos resíduos sólidos deverá seguir diretrizes e determinações

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e Política Estadual de Resíduos Sólidos

(Lei nº 18.031/2009).

Art. 196 - O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade possuem responsabilidade

compartilhada sobre o gerenciamento de resíduos sólidos.

§ 1º - O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos

com a disponibilização adequada para a coleta, conforme definição do poder público municipal.

§ 2º - Estão sujeitas à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos todas as

atividades geradoras de resíduos sólidos, não classificados como resíduos sólidos domiciliares ou de

limpeza urbana, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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§ 3º - O recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos industriais, da construção civil,

agrossilvopastoris, e demais atividades econômicas geradoras de resíduos serão de responsabilidade do

empreendedor, observando-se as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

Art. 197 - A administração municipal deverá assegurar a satisfatória prestação de serviço de

limpeza urbana e adequado manejo e disposição final dos resíduos sólidos gerados no município.

Art. 198 - Os programas de educação ambiental do município devem buscar ênfase no princípio

dos “5R’s” (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar).

Art. 199 - Deverá ser elaborado plano de gerenciamento integrado para os diversos resíduos

gerados no município, acompanhado de campanhas educativas e de mobilização que visem incentivar a

coleta seletiva através, preferencialmente, da inclusão social de catadores.

Art. 200 - O plano municipal de gestão integrado de resíduos deverá contemplar diagnóstico e

proposições com avaliação técnica, econômica e organizacional dos roteiros e procedimentos para os

serviços de varrição, capina, poda, coleta e destinação final do lixo domiciliar, comercial e público;

manejo adequado de resíduos orgânicos provenientes de feiras, sacolões e da coleta seletiva; além da

gestão de resíduos especiais tais como dos serviços de saúde, industriais, entulho, pneus, pilhas e baterias,

embalagens de agrotóxico, volumes de maior porte e outros.

Art. 201 - O manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde, entendido como a ação de

gerenciamento desde a geração nos estabelecimentos até a disposição final, deve prever a segregação na

fonte, acondicionamento, coleta, armazenamento temporário, transporte, tratamento preliminar e

disposição final em consonância com o disposto na Resolução CONAMA 283/2001.

Art. 202 - Deverá ser mantido veículo reserva para manutenção das rotas de coleta dos resíduos

sólidos urbanos, de forma a evitar a interrupção do serviço.

Art. 203 - As vias que constituem acesso ás áreas atendidas pela coleta e transporte dos resíduos

sólidos, além das que interligarão a área do aterro sanitário, devem ser mantidas transitáveis.
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Art. 204 - O município deverá incentivar o uso de técnicas que reduzam o volume de resíduos

destinados ao aterro, tais como reutilização, coleta seletiva, compostagem doméstica, minhocário, usina

de beneficiamento e outros.

Art. 205 - A limpeza de lotes vagos será de responsabilidade dos proprietários, podendo a

Prefeitura proceder à limpeza do mesmo e efetuar cobrança pelo serviço.

Art. 206 - Deverá ser fomentada a cooperação entre os municípios da região para tratamento e a

destinação dos resíduos sólidos.

Art. 207 - São ações prioritárias:

I - Universalizar a coleta de resíduos e torná-la regular nas macrozonas de qualificação e controle

urbano com a frequência mínima de 15 dias;

II - Garantir que a coleta convencional de resíduos sólidos urbanos na sede municipal seja

realizada no mínimo três vezes por semana;

III - Estabelecer convênios com os Municípios vizinhos para garantir o atendimento dos distritos

distantes da Sede urbana e com dificuldade de acesso, quando necessário;

IV - Implantar e expandir a coleta seletiva para os bairros da sede urbana municipal que ainda não

possuem o serviço e para as sedes dos distritos;

V - Conscientizar a população rural e urbana sobre a adequada destinação de resíduos sólidos, e

sobre a importância de sua segregação na fonte;

VI - Implantar Aterro Sanitário Intermunicipal.

CAPÍTULO V – DO CONTROLE DE VETORES

Art. 208 - O controle de roedores, insetos, helmintos, de outros vetores e de reservatórios de

doenças transmissíveis deverá integrar um programa contínuo, com realização de campanhas de

esclarecimento à população e adoção de medidas preventivas de caráter permanente.
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Art. 209 - As medidas preventivas de caráter permanente, que impedem e dificultam a existência

ou o desenvolvimento de vetores, incluem a implementação de obras e programas de saneamento e

educação sanitária, enquanto as medidas de caráter temporário visam reduzir a infestação de vetores e são

representadas por técnicas de combate mecânico, biológico e químico.

Parágrafo único - As áreas de proteção ambiental no perímetro urbano deverão ser mantidas

limpas e arborizadas para evitar a proliferação de vetores.

Art. 210 - Qualquer programa de controle de vetores deverá ser precedido e acompanhado de

trabalhos de educação sanitária e ambiental, de modo que a população possa entender e participar das

atividades previstas.

Art. 211 - Deverá fazer parte deste controle a eficaz notificação da doença, de forma a permitir a

investigação epidemiológica e a prevenção da transmissão.

Art. 212 - Deverá ser priorizada a prevenção de doenças no município, de forma a minimizar o

atendimento hospitalar e curativo.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 213 - Considerando a interdependência das ações sanitárias e a saúde pública, deverá ser

articulado o planejamento das ações de saneamento e dos programas de interesse comum, de forma a

assegurar, entre outras medidas, a preservação dos mananciais e a efetiva solução dos problemas de

drenagem urbana e esgotamento sanitário do município.

Art. 214 - Deverá ser dada prioridade aos planos, programas e projetos que visem à ampliação

dos serviços de saneamento nas áreas ocupadas por população de baixa renda.

Art. 215 - A educação sanitária e ambiental, em seus diversos aspectos, deverá ser considerada

como um processo que visa envolver uma população com as questões ambientais e com os problemas que

lhe são associados, buscando conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para a

participação e cooperação individual e coletiva em busca de soluções sustentáveis.
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Art. 216 - Nas Macrozonas que compõem a área rural do Município - Macrozona de

Desenvolvimento Rural e Macrozona Desenvolvimento Rural Controlado - deverão ser previstos critérios

específicos para implementação de infraestrutura rural.

Art. 217 - O município deverá elaborar Plano Municipal de Saneamento conforme diretrizes

estabelecidas nesta lei e na Política Nacional de Saneamento (Lei 11.445/2007).

TÍTULO VI – DAS POLÍTICAS SOCIAIS

Art. 218 - As Políticas Sociais são o conjunto de políticas voltadas para a efetivação e

universalização de direitos sociais, compreendidos como direito do cidadão e dever do Estado, com

participação da sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização dos resultados.

Art. 219 - São componentes das Políticas Sociais:

I - A Política de Educação;

II - A Política de Esporte e Lazer;

III - A Política de Saúde;

IV - A Política de Assistência social;

V - A Política Habitacional.

Art. 220 - São objetivos gerais das políticas sociais:

I - A promoção de serviços e equipamentos públicos que assegurem a inclusão, equidade social,

qualidade de vida e bem-estar dos munícipes;

II - A redução das desigualdades socioespaciais, suprindo carências de serviços e equipamentos

públicos em locais com maior vulnerabilidade;

III - A universalização dos serviços sociais.
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Art. 221 - São diretrizes gerais da política social:

I - Manter a qualidade e acessibilidade dos equipamentos;

II - Expandir a rede física, de acordo com o crescimento da demanda;

III - Criar e manter os respectivos Sistemas Municipais;

IV - Promover iniciativas de cooperação com agentes sociais, organizações governamentais e

não-governamentais e instituições de ensino e de pesquisa para a contínua melhoria da qualidade das

políticas sociais;

V - Atuar de forma integrada entre as políticas sociais e com as demais políticas deste Plano;

VI - Implementar um banco de dados associado ao sistema de informações municipais que

acompanhe e controle a qualidade dos serviços públicos e privados relativos às políticas sociais, de forma

a propiciar a participação cidadã e um melhor desempenho do município nessa área.

VII - Priorizar o uso de terrenos públicos e equipamentos ociosos ou subutilizados como forma de

potencializar o uso do espaço público já constituído.

Art. 222 - O município deverá elaborar e implementar o plano setorial de cada uma das políticas

sociais para que atendam aos objetivos, diretrizes gerais e especificas e aos princípios básicos deste Plano,

garantindo o processo participativo;

CAPÍTULO I – DA EDUCAÇÃO

Art. 223 - A educação em seu sentido amplo, direito de todos e dever do município, da família, e

da comunidade, constitui a atividade primordial e permanente para o desenvolvimento humano, no

preparo para o exercício da cidadania e na qualificação para o trabalho, tendo como norteadora a Lei

Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN).

Art. 224 - O Sistema Municipal de Educação é constituído por:

I - Secretaria Municipal de Educação;

II - Conselho Municipal de Educação;

III - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – FUNDEB

IV - Conselho do FUNDEB;
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V - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE;

VI - Instituições educacionais governamentais e não governamentais no Município.

Art. 225 - São diretrizes específicas da Política Municipal de Educação, para todos os fins:

I - Garantir a liberdade de aprender, ensinar, investigar e divulgar o pensamento, o conhecimento,

as manifestações culturais e artísticas e o saber;

II - Fomentar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e a coexistência harmônica entre

instituições públicas, privadas e não governamentais de ensino;

III - Propiciar gestão democrática da educação, integrando a escola à comunidade;

IV - Valorizar os profissionais do quadro do magistério municipal através de remuneração

condigna e processos de reconhecimento do mérito, do desempenho e dedicação;

V - Promover e assegurar condições para a qualificação e aperfeiçoamento do corpo docente,

técnico e administrativo;

VI - Promover o apoio pedagógico e psicológico permanente ao corpo docente em atividade;

VII - Priorizar a ampliação do atendimento da educação infantil e ensino fundamental anos

iniciais;

VIII - Garantir a manutenção da educação especial municipal, direta ou indiretamente, buscando

soluções para o atendimento na zona rural;

IX - Criar oportunidades educacionais para adolescentes e adultos evadidos da escola;

X - Garantir alimentação adequada para os alunos da rede municipal, observando os parâmetros

legais mínimos;

XI - Garantir o transporte escolar para atendimento do Sistema Municipal de Educação;

XII - Assegurar a todas as unidades municipais de ensino padrões básicos de ambiente físico

favorável, com acessibilidade e segurança, recursos materiais, humanos e tecnológicos para o

desenvolvimento de processos de ensino de qualidade;

XIII - Avaliar periodicamente o ensino municipal de cada região e formular propostas de

diretrizes e metas para o Sistema Municipal de Educação.

CAPÍTULO II – DO ESPORTE E LAZER
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Art. 226 - A Política Municipal de Esporte e Lazer tem como objetivo a promoção da inclusão

social por meio do esporte e lazer, garantindo aos munícipes o acesso gratuito à prática esportiva,

qualidade de vida e desenvolvimento humano.

Art. 227 - O Sistema Municipal de Esporte e Lazer é constituído por:

I - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

II - Conselho Municipal de Esporte e Lazer;

III - Organizações esportivas de caráter público e privado.

Art. 228 - São diretrizes específicas da Política Municipal de Esporte e Lazer:

I - Garantir o direito ao esporte e lazer a todos os cidadãos de Conceição do Mato Dentro;

II - Promover a prática diversificada de esportes e lazer como meio de desenvolvimento pessoal e

social, de convivência comunitária e fortalecimento de vínculos, considerando a heterogeneidade da

população e suas demandas;

III - Promover atividades itinerantes nos distritos e povoados, como forma de socialização e

estímulo à pratica de esportes e implantação de lazer e cultura nas comunidades rurais;

IV - Promover a distribuição espacial de recursos, serviços e equipamentos, segundo critérios de

contingente populacional, de modo que cada distrito e povoado disponha de alguma infraestrutura física e

humana capaz de atender as demandas de sua população

V - Descentralizar e democratizar a gestão e as ações na área de esporte e lazer, garantindo a

ampla participação comunitária no processo de construção;

VI - Buscar parcerias com entidades governamentais, privadas e do terceiro setor para efetivação

das ações programadas;

VII - Promover e apoiar eventos desportivos;

VIII - Apoiar o esporte de rendimento no município.

Art. 229 - Compete à municipalidade, observada a legislação vigente, regulamentar, supervisionar

a realização e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e exibições públicas e todas as demais

manifestações relacionadas às atividades de esporte, lazer e entretenimento no município.

CAPÍTULO III – DA SAÚDE
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Art. 230 - A Política Municipal de Saúde tem como objetivo a promoção da saúde da população

pela gestão e regulação dos serviços próprios e conveniados, pelo monitoramento de doenças e agravos,

pela vigilância sanitária, integrada às políticas de controle da qualidade ambiental, do ar e das águas, dos

resíduos orgânicos e inorgânicos.

Parágrafo único - A política municipal de saúde obedecerá à legislação pertinente, em especial às

Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, tendo como

critérios de sistematização da saúde o controle social, o modelo assistencial e gerencial, o financiamento e

os recursos humanos

Art. 231 - O Sistema Municipal de Saúde é constituído por:

I - Secretaria Municipal de Saúde;

II - Conselho Municipal de Saúde;

III - Fundo Municipal de Saúde;

IV - Consórcio Intermunicipal de Saúde;

V - Instituições de saúde públicas e de caráter privado.

Art. 232 - São diretrizes da política municipal de saúde:

I - Obedecer às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), baseadas na sua universalização,

equidade, integralidade e descentralização no atendimento à população;

II - Obedecer à estrutura hierarquizada de atendimento, em parceria com as instituições

hospitalares, associando instituições públicas e privadas;

III - Garantir, através do Conselho Municipal de Saúde, a ampla participação da sociedade civil,

dos trabalhadores de saúde e prestadores de serviços de saúde na elaboração da política, na definição de

estratégias e no controle de atividades de saúde;

IV - Promover a educação na área de saúde, visando o autocuidado, a prevenção e a

co-responsabilidade da população por sua saúde;

V - Intensificação de ações preventivas de saúde nos períodos de maior fluxo turísticos;

VI - Melhoria da vigilância à saúde no município, incorporando a vigilância sanitária,

epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador, controle de zoonoses e controles ambientais;

VII - Promover e participar da implantação sistemas de saneamento básico no município;
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VIII - Formar, capacitar e ampliar os recursos humanos do Sistema Municipal de Saúde;

IX - Formar e capacitar agentes comunitários destacando seu papel no processo

saúde-doença-cuidado da população, bem como a sua importância junto à comunidade como agente de

cidadania;

X - Garantir o acesso da população da sede, distritos, localidades e zona rural aos serviços de

saúde;

XI - Manter e priorizar os serviços de atenção básica;

XII - Manter os serviços de atenção psicossocial, apoio à saúde da família e fisioterapia;

XIII - Manter o serviço de pronto atendimento no município;

XIV - Garantir o acesso da população carente aos medicamentos oferecidos pela rede pública;

XV - Reativar o bloco cirúrgico obstétrico/maternidade pactuando com município vizinhos e

proporcionando dentre outras coisas a realização de partos humanizados,

XVI - Consolidar as unidades básicas de saúde como porta de entrada do sistema de saúde

municipal;

XVII - Modernizar e a incorporar de novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde;

XVIII - Manter e promover melhorias na rede física e equipamentos da saúde;

XIX - Promover instalação de novas Unidades Básicas de Saúde;

XX - Articular com os Órgãos Federais, Estaduais e municipais que complementam o Sistema

Único de Saúde em busca de soluções conjuntas;

XXI - Apoiar a gestão do hospital municipal e avaliar a implantação de um hospital regional;

XXII - Avaliar viabilidade da gestão plena municipal do sistema de saúde e, se for o caso

implantar;

Art. 233 - Será elaborado o Plano Setorial de Saúde, que atenderá às diretrizes deste plano.

CAPÍTULO IV – DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 234 - A política municipal de assistência social obedecerá à legislação pertinente, em

especial às Leis Federais nº 8.742/1993 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 8.069/1990 –

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 8.842/1994 – Política Nacional do Idoso, dando
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continuidade à implementação de programas, projetos, serviços e benefícios previstos, monitorando-os e

avaliando sistematicamente seu impacto sobre a estrutura social do Município.

Art. 235 - O Sistema Municipal de Assistência Social é constituído por:

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

II - Conselho Municipal de Assistência Social e respectivo Fundo;

III - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e respectivo Fundo;

IV - Conselho Tutelar;

V - Conselho Municipal dos Idosos e respectivo Fundo;

VI - Instituições de assistência social do terceiro setor.

Art. 236 - São Diretrizes da Política da Assistência Social:

I - Manter e apoiar programas de apoio à família, à infância, à adolescência, à velhice, às

mulheres, às pessoas portadoras de necessidades especiais e aos dependentes químicos, inclusive

alcoólatras;

II - Promover programas que visem à reabilitação e reintegração sociais;

III - Buscar a colaboração associada de empresas privadas e organizações do terceiro setor;

IV - Promover e ampliar a abrangência dos programas de capacitação profissional e geração de

renda;

V - Incentivar e apoiar o associativismo, promovendo a participação popular, a difusão de

técnicas tradicionais e novas tecnologias de produção nas áreas urbanas e rurais como forma de consolidar

o desenvolvimento ecológico e econômico, a cidadania e o resgate de grupos em situação de

vulnerabilidade;

VI - Manter programas permanentes de assistência social à área rural;

VII - Investir na formação e capacitação dos profissionais da área de assistência social, através da

promoção de cursos e eventos educativos e da implementação de novos cursos ou especialidades nas

unidades educacionais profissionalizantes e universitárias.

Art. 237 - Deverão ser criados o Conselho da Mulher e o Conselho dos Portadores de

Necessidades Especiais.
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TÍTULO VII – DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Art. 238 - São objetivos da Política Municipal de Habitação:

I - Assegurar o direito social à moradia digna;

II - Reduzir o déficit habitacional;

III - Reduzir a quantidade de moradias inadequadas;

IV - Reduzir os impactos de assentamentos em situação de precariedade e irregularidade sobre as

áreas de proteção ambiental;

V - Assegurar a função da propriedade do solo urbano mediante criação de Áreas Especiais de

Interesse Social (AEIS).

Art. 239 - O Sistema Municipal de Habitação é constituído por:

I - Secretaria de Desenvolvimento Social;

II - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte;

III - Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana;

IV - Conselho Municipal de Habitação;

V - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;

VI - Associações das comunidades envolvidas;

VII - Setor de empreendimentos imobiliários.

Art. 240 - São diretrizes da Política Municipal de Habitação:

I - Priorizar a população em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda;

II - Priorizar a população que reside em áreas de risco, assentamentos precários e áreas de

preservação permanente;

III - Priorizar a população que reside nas Áreas de Especial Interesse Social I;

IV - Promover a urbanização de assentamentos que apresentam precariedade do ponto de vista

urbanístico e ambiental;

V - Promover a regularização fundiária para todo o Município, principalmente áreas de ocupação

irregular;

VI - Promover e estimular a produção de novas Habitações de Interesse Social, com o objetivo da

eliminação do déficit habitacional do município;
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VII - Estabelecer critérios e procedimentos para a distribuição das novas Habitações de Interesse

Social, considerando as necessidades dos grupos sociais mais vulneráveis;

VIII - Promover soluções habitacionais adequadas e definitivas para a população de baixa renda

realocada de seu local de moradia em razão da necessidade de recuperação e proteção ambiental, da

existência de riscos geológicos e hidrológicos e da execução de obras públicas, com a participação das

famílias no processo de decisão;

IX - Priorizar a criação de habitação social em áreas dotadas de infraestrutura, evitando sua

instalação em unidades de conservação, áreas de proteção ambiental e áreas de proteção a mananciais;

X - Garantir que realocações de moradores ocorram apenas quando indispensáveis às finalidades

públicas motivadoras da medida, sendo realizadas por intermédio de procedimentos públicos, isonômicos

e democráticos, observando-se os princípios e objetivos definidos nesta lei;

XI - Promover o atendimento habitacional na forma de prestação de serviço social e público às

famílias em condições de vulnerabilidade ou risco social;

XII - Garantir a articulação entre urbanização e regularização fundiária de assentamentos

precários em programas de saneamento ambiental integrado, no perímetro de ação conjunta em

intervenções habitacionais, bem como espaços de lazer, convivência e cultura;

XIII - Incentivar o uso de tecnologias socioambientais, em especial as relacionadas ao uso de

energia solar, gás natural e ao manejo da água e dos resíduos sólidos e à agricultura urbana, na produção

de Habitação de Interesse Social e na urbanização de assentamentos precários;

XIV - Garantir condições de habitabilidade das áreas ocupadas por população de baixa renda e a

criação de novas áreas para habitação popular, em função das demandas identificadas no Município;

XV - Realizar parcerias com outros órgãos dos governos Estadual e Federal, bem como a

iniciativa privada e entidades da sociedade civil para a execução de programas e estratégias de interesse

público;

XVI - Priorizar a construção de pequenos conjuntos habitacionais, inseridos na área urbana;

XVII - Apoiar tecnicamente à autoconstrução, através da divulgação de tecnologias e materiais

alternativos de construção;

Art. 241 - O Município deverá elaborar e manter atualizado o Plano Local da Habitação de

Interesse Social, de forma participativa, conforme diretrizes estabelecidas nesta lei.
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Art. 242 - O Programa de Regularização Fundiária integrará o Plano Local da Habitação de

Interesse Social e atenderá aos critérios estabelecidos em legislação específica, constituindo uma das

diretrizes de atuação do Poder Executivo nas periferias.

§ 1º - As ações de regularização urbanística e fundiária serão adotadas nas Áreas de Interesse

Social e áreas com processos de ocupação irregular que forem objeto de adequações urbanas.

§ 2º - Para cada assentamento a ser regularizado, deverá ser elaborado Plano de Intervenção,

contendo, no mínimo:

I - Delimitação da área a ser atingida;

II - Diagnóstico urbanístico, social e ambiental;

III - Projetos de urbanização;

IV - Programa de mobilização social e educação ambiental da comunidade diretamente afetada

pela operação;

V - Legislação de uso e ocupação do solo para o assentamento regularizado.

§ 3º - O Programa de Regularização Fundiária para intervenção adotará, quando for o caso, o

instrumento da Usucapião Especial de Imóvel Urbano.

§ 4º - Não serão passíveis de regularização urbanística e fundiária os assentamentos situados:

I - Sob pontes, viadutos e redes de alta tensão ou sobre redes de água, esgotos, drenagem pluvial;

II - em áreas de preservação permanente ou inundáveis, quando os estudos demonstrarem ser

incompatível ou arriscado;

III - suprimir, pois há que se verificar, caso a caso, ao que se deve dar prioridade, dependendo do

tamanho da ocupação, localização e custo da obra.

IV - Em áreas destinadas à implantação de obras ou planos urbanísticos de interesse coletivo;

TÍTULO VIII – DA CULTURA E PATRIMÔNIO

Art. 243 - O objetivo da Política Municipal de Cultura e Patrimônio é proteger, preservar,

valorizar, salvaguardar o patrimônio material e imaterial para fortalecer a identidade do município,

promovendo a integração entre os bens, seu entorno e a comunidade.

Art. 244 - O Sistema Municipal de Cultura é constituído por:

I - Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico;
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II - Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e o respectivo Fundo;

III - Conselho Municipal de Políticas Culturais;

IV - Conferência Municipal de Cultura;

V - Organizações culturais não governamentais.

Parágrafo único - Integram o Sistema Municipal de Cultura o conjunto de bens que constituem a

memória, a referência à identidade e ao sistema simbólico reconhecido pela sociedade, entre os quais se

incluem:

I - O patrimônio cultural material, entendido como as expressões e transformações de cunho

histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, ambiental, paisagístico e urbanístico;

II - O patrimônio cultural imaterial, entendido como as formas de expressão e os conhecimentos e

modos de fazer e viver identificados como elementos pertencentes à cultura comunitária, os rituais e

festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, a religiosidade, o entretenimento e outras práticas da

vida social, bem como as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, as manifestações

culturais - tradições, práticas e referências que conferem identidade ao Município.

Art. 245 - A municipalidade preservará, em cooperação com a comunidade, o acervo das

manifestações legítimas representativas da cultura do Município.

Art. 246 - São diretrizes da Política Municipal de Cultura e Patrimônio:

I - Valorizar a memória e a identidade da cidade, nos âmbitos local e regional;

II - Promover o reconhecimento e apropriação do valor cultural do patrimônio municipal pelos

cidadãos;

III - Promover a cidadania cultural, a tolerância e o respeito à diversidade cultural, simbólica,

social, étnica e sexual por meio do acesso à cultura, à educação e à arte;

IV - Promover a gestão participativa do patrimônio cultural;

V - Desenvolver programas e ações de educação patrimonial;

VI - Promover programas de qualificação profissional para os recursos humanos envolvidos na

gestão das políticas culturais;

VII - Inventariar, cadastrar e proteger o patrimônio histórico, arqueológico, artístico, paisagístico

e cultural do município, por meio de pesquisas, inventários, mapeamento, arquivo de imagens, registros,
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vigilância, declaração de interesse cultural, tombamento, desapropriação, incentivos fiscais, compensação

aos proprietários dos bens protegidos e outros instrumentos;

VIII - Resgatar, estimular e divulgar o saber popular e a produção cultural tradicional;

IX - Estimular a participação social na identificação, proteção e valorização do patrimônio;

X - Incentivar o desenvolvimento de atividades culturais e manifestações tradicionais.

XI - Integrar e articular os bens culturais de Conceição do Mato Dentro ao sistema de ordenação

territorial do Município;

XII - Incentivar a utilização dos espaços e edificações integrantes do patrimônio municipal;

XIII - Organizar e fomentar a integração de ações de preservação do patrimônio cultural,

articulando com as instituições oficiais responsáveis pela proteção desse patrimônio, nos níveis federal,

estadual e municipal;

XIV - Restringir interferências que impeçam ou prejudiquem a visibilidade do patrimônio cultural

e paisagístico;

XV - Considerar os Planos Nacional e Estadual de Cultura.

Art. 247 - Será elaborado o Plano Setorial de Cultura, que atenderá às diretrizes previstas nesta

lei.

Art. 248 - Será elaborado o Plano de Inventários do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC´s)

municipais, elaborados e em elaboração, os quais se constituem em referência para a proteção do acervo

histórico e artístico do Município,

Art. 249 - À municipalidade, em conjunto com a participação direta de instituições

representativas da comunidade, caberá estruturar, manter e modernizar a rede de cultura municipal

constituída por salas de apresentação, museus e espaços ou áreas reservadas para oferecer opções culturais

à população, garantindo-lhes todas as condições de instalação adequada e funcional, mobiliário

apropriado e suficiente, atualização e ampliação dos acervos e pessoal habilitado para o seu cuidado,

manutenção, administração e divulgação.

Art. 250 - Deverão ser objeto de proteção os seguintes Sítios Arqueológicos (SA) identificados

no Município, conforme Anexo Id:
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I - SA 01 – Abrigo do Anjo (663 588; 7893 321), Abrigo da Colina (663 156; 7893 124) e Abrigo

da Pedra Polida (663 282; 7893 229);

II - SA 02 – Abrigo Dourado (658 463; 7895 549);

III - SA 03 – Abrigo São Miguel (659 118; 7887 535);

IV - SA 04 – Abrigo do Vale (664 097; 7883 039) e Abrigo Fênix (664 020; 7882 995);

Parágrafo único - Além dos sítios citados, a Municipalidade deverá localizar e proteger o Abrigo

Passa Cinco.

TÍTULO IX – DA INFRAESTRUTURA, DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS

Art. 251 - A Política Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos tem com objetivo a

consolidação das estruturas básicas de apoio ao desenvolvimento do Município de Conceição do Mato

Dentro e ao atendimento amplo de seus cidadãos, em consonância com as demais diretrizes estabelecidas

neste Plano Diretor Participativo, sempre dentro dos princípios do desenvolvimento humano sustentável,

criando as condições necessárias para a sua implementação.

Art. 252 - A Municipalidade deverá promover a articulação com concessionárias, públicas ou

privadas, nas várias esferas governamentais para a prestação dos serviços públicos e manutenção da

infraestrutura e equipamentos.

Art. 253 - São Serviços Urbanos, infraestrutura e equipamentos:

I - Distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

II - Comunicação;

III - Abastecimento Alimentar

IV - Segurança Pública

V - Defesa Social

VI - Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas

VII - Espaços Coletivos

VIII - Serviço Funerário

IX - Saneamento Ambiental

X - Transporte Coletivo
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Parágrafo único - Todos os serviços públicos serão cobrados, através de tarifas fixadas pelo Poder

Concedente, no caso da União, ou pela Municipalidade, observada a sua área de competência

constitucional e os princípios prescritos na Lei n.o 8987, de 1997, que trata das concessões.

Seção I – Da Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública

Art. 254 - São diretrizes relativas à distribuição de energia elétrica e iluminação pública:

I - Manter os serviços de iluminação pública no município;

II - Assegurar a expansão das redes de iluminação pública e energia elétrica, tendo como critérios

básicos a distribuição espacial da população e das atividades socioeconômicas.

III - Promover e difundir a captação e a utilização de formas alternativas de energia;

IV - Promover campanhas educativas visando o uso racional da energia;

V - Promover uma iluminação pública especial nas Áreas de Especial Interesse Cultural – AEIC e

nos conjuntos tombados, com base em estudos específicos, de modo a proteger, preservar sua identidade e

enaltecer o patrimônio cultural.

VI - Conferir conforto e segurança à população, através da implantação e melhoria da iluminação

das vias, calçadas e logradouros públicos, inclusive nas áreas urbanizadas dos distritos e localidades.

Parágrafo único - A concessionária de energia deverá atender aos preceitos e indicadores de

eficiência de atendimento estabelecidos pelo órgão federal regulador da matéria.

Seção II - Da Comunicação

Art. 255 - São diretrizes dos serviços de comunicação:

I - Assegurar a cobertura dos serviços de telefonia e transmissão e recepção de dados, segundo a

distribuição espacial da população e das atividades sócio-econômicas, incluindo as áreas rurais com

atividades de ecoturismo;

II - Promover a expansão das redes de comunicação, tanto de telefonia, quanto de dados digitais,

para a Macrozona de Qualificação e Controle Urbano;

III - Estimular a criação de rádios comunitárias no município;

IV - Apoiar as transmissoras de rádio e televisão;

V - Apoiar a prestação do serviço postal no município.



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Rua Daniel de Carvalho, 161 – CEP 35.860-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo único - As concessionárias de telefonia fixa e móvel deverão atender aos preceitos e

indicadores de eficiência e universalização de atendimento estabelecidos pela legislação vigente e

regulamentada pela agência reguladora das telecomunicações.

Seção III – Do Abastecimento Alimentar

Art. 256 - São diretrizes da política de abastecimento alimentar:

I - Promover e garantir a acesso da população aos produtos de primeira necessidade, em

quantidade e qualidade, com  segurança alimentar e nutricional;

II - Garantir a qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos

III - Estimular a priorização do consumo da produção interna de alimentos;

IV - Implementar políticas de atendimento à população carente.

Seção IV – Da Segurança Pública

Art. 257 - São diretrizes relativas à segurança pública e trânsito:

I - Desenvolver ações complementares à segurança pública, tais como a criação da guarda

municipal, a implantação do sistema olho vivo e outros;

II - Promover melhorias das condições de segurança pública em todas as áreas consideradas

urbanas, incluindo a Macrozona de Qualificação e Controle Urbano;

III - Promover a segurança em eventos públicos municipais;

IV - Promover a participação da comunidade na discussão das questões de segurança,

incentivando a criação de organismos comunitários para o enfrentamento de situações de violência urbana

e doméstica;

V - Integrar as políticas de segurança às políticas sociais e ao combate à discriminação;

VI - Promover convênios e parcerias com o Estado, com a iniciativa privada e com a sociedade

civil, objetivando maior eficiência nos serviços prestados e o re-aparelhamento humano e material dos

quadros de policiamento e defesa civil, com ênfase na qualificação profissional, na utilização de novas

tecnologias e na responsabilidade compartilhada;

VII - Implantar sistema de controle e proteção do patrimônio e dos bens municipais.
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Seção V – Da Defesa Social

Art. 258 - São diretrizes relativas à pavimentação de vias urbanas:

I - Promover a pavimentação de todas as vias do município e, em função de sua categoria e

capacidade de tráfego, optar por soluções que ofereçam uma maior permeabilidade,

II - Delimitar e sinalizar as áreas de risco, bem como incluí-las na programação da defesa civil,

objetivando o estabelecimento de medidas preventivas e corretivas;

III - Promover programas de educação para a segurança pública e prevenção de incêndios e outras

calamidades, inclusive no âmbito das áreas não edificadas, e programas de capacitação de voluntários

para atuar na orientação e tratamento da população-vítima;

IV - Determinar a colocação de extintores de incêndio em estabelecimentos comerciais e a

instalação estratégica de hidrantes nos logradouros públicos visando a proteção da população e do

patrimônio histórico e cultural;

Seção VI – Da Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas

Art. 259 - São diretrizes relativas à pavimentação de vias urbanas:

I - Promover a pavimentação de todas as vias do município e, em função de sua categoria e

capacidade de tráfego, optar por soluções que ofereçam uma maior permeabilidade, sempre associada a

um sistema de drenagem pluvial eficiente e quando necessário associado a um sistema de abastecimento

água e esgotamento sanitário;

II - Garantir que antes da realização das obras, sejam realizados os devidos estudos que indiquem

a melhor solução técnica;

III - Adequar a pavimentação das vias urbanas à circulação do transporte urbano intra e

intermunicipal;

IV - Contribuir para a melhoria da acessibilidade da população aos locais de emprego, de

serviços, espaços públicos e de equipamentos comunitários;

V - Determinar as áreas prioritárias para implantação da pavimentação urbana, bem como

acompanhar a execução do serviço nos novos loteamentos;

VI - Estabelecer programa periódico de manutenção das vias urbanas e estradas vicinais.



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Rua Daniel de Carvalho, 161 – CEP 35.860-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

Seção VII – Espaços coletivos

Art. 260 - São exemplos de espaços coletivos: praças, parques, campos e quadras de esportes,

pistas de caminhada, arenas de teatro, ciclovias.

Art. 261 - São diretrizes relativas aos espaços coletivos:

I - Garantir acesso universal aos espaços coletivos, como praças, parques urbanos e demais áreas

públicas de convivência;

II - Promover a integração dos espaços coletivos com o restante da cidade;

III - Ampliar o sistema de parques urbanos, principalmente nos Corredores de Áreas Verdes

(CAV) e nos Corredores de recuperação de Áreas Verdes (CRAV);

IV - Promover a revitalização das praças existentes, bem como, promover a criação de novas

praças em espaços públicos subutilizados da cidade;

V - Incentivar a utilização dos espaços coletivos na realização de eventos culturais, shows e

outros acontecimentos que sejam de acesso público.

VI - Promover a revitalização dos espaços coletivos no entorno das igrejas dos distritos,

tornando-os espaços de estar;

VII - Incentivar a criação de espaços de convívio em todas as áreas urbanas do Município,

inclusive na Macrozona de Qualificação e Controle Urbano.

VIII - Qualificar as praças, parques urbanos e outros espaços coletivos com mobiliário urbano,

como bancos, lixeiras, passeios públicos, equipamentos de lazer, ciclovia, entre outros, tornando viável o

uso público.

IX - Estimular parcerias entre o setor público, o setor privado e a população local, para a

preservação dos espaços coletivos.

Seção VIII – Do Serviço Funerário

Art. 262 - São diretrizes relativas ao serviço funerário:

I - Ampliação e melhoria dos serviços dos cemitérios municipais;

II - Firmar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, visando à eficiência do

serviço prestado, a sua ampliação e diversificação;



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Rua Daniel de Carvalho, 161 – CEP 35.860-000

ESTADO DE MINAS GERAIS

III - Regulamentar o serviço funerário e estabelecer critérios para a sua expansão, atendendo a

requisitos ambientais e de facilidade de acesso;

TÍTULO X – DA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES

Art. 263 - A Política de Mobilidade Urbana tem como objetivo geral a integração entre os

diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no

território do Município, visando acesso universal à cidade, segundo as diretrizes da Política Nacional de

Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012)

Art. 264 - O Sistema Municipal de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos

modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no

território do Município.

Art. 265 - São diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana:

I - Priorizar o transporte público coletivo e os modos não motorizados, em relação aos meios

individuais motorizados;

II - Melhorar as condições gerais de todas as vias que fazem a articulação entre as áreas urbanas

do Município para consolidar os acessos existentes;

III - Promover a integração das áreas urbanas do Município, com o intuito de melhorar o acesso

aos serviços públicos, equipamentos urbanos, comércio, serviços, lazer e cultura e outros;

IV - Considerar as particularidades de cada via e de cada núcleo urbano pertencente ao sistema

viário articulador para definir as soluções técnicas mais coerentes condizentes com a realidade da região;

V - Melhorar e ajustar o sistema viário de todo o município, incluindo a sinalização,

prioritariamente em áreas de urbanização incompleta;

VI - Melhorar as condições de mobilidade da população, com conforto e segurança, incluindo os

grupos de mobilidade reduzida;

VII - Criar sistema de transporte público coletivo na sede urbana, que possibilite a interligação

entre os bairros, utilizando principalmente as vias que fazem parte do Corredor de Estruturação Urbana;
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VIII - Melhorar as condições de acessos e deslocamentos, envolvendo: passeios públicos, faixas

de pedestres e sinalização específica;

IX - Estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de estacionamento;

X - Implantar regras específicas de estacionamento e circulação na área central, principalmente as

áreas que estão inseridas na Área Especial de Interesse Cultural (AEIC);

XI - Incentivar os modos não motorizados como meio de transporte urbano, em especial o uso de

bicicletas;

XII - Promover um projeto de implantação de Rede Cicloviária, considerando os parques

existentes no entorno da área urbana;

XIII - Articular e adequar o mobiliário urbano à rede de transporte público coletivo a ser criada;

XIV - Implantar e adequar calçadas e demais dispositivos específicos para atender às

necessidades das pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida, visando a sua autonomia,

conforme normas técnicas regulamentares pertinentes;

XV - Estabelecer regras para circulação de transporte de cargas, com definição de horários e

caracterização de veículos e tipos de carga;

XVI - Articular as políticas, os programas e ações de mobilidade urbana, abrangendo os três

níveis da federação e seus respectivos órgãos técnicos, de acordo com suas atribuições;

XVII - Promover ampla participação popular nas fases do planejamento e gestão da mobilidade

urbana;

XVIII - Articular a execução das obras do Anel de Contorno Rodoviário que desviará o fluxo

viário de grande do interior da área urbana do município;

Articular a execução do projeto da Avenida Sanitária, que acompanhará o fundo dos vales dos córregos

Boa Vista e São Francisco;

XIX - Estabelecer programas e projetos de educação no trânsito e de proteção à circulação de

pedestres e de grupos específicos, priorizando os idosos, os portadores de deficiência física e as crianças e

facilitando o seu acesso ao sistema de transporte coletivo.

Art. 266 - O Município regulamentará, através de instrumentos específicos:

I - A circulação e o estacionamento de veículos privados e de transporte coletivo nas vias;

II - O serviço de táxis;

III - Os serviços de moto frete e propostas para a circulação segura de motocicletas;
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IV - A abertura de rotas de ciclismo e bicicletários;

V - A circulação de cargas perigosas;

VI - A utilização e a manutenção dos passeios públicos e das vias de pedestres;

VII - A instalação de mobiliário urbano nos passeios públicos e vias de pedestre;

VIII - A realização de atividades e a implantação e o funcionamento de estabelecimentos

geradores de tráfego

CAPÍTULO II – DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Art. 267 - A Prefeitura Municipal de Conceição do Mato dentro deverá promover a elaboração do

Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com os prazos e determinações estabelecidas por esta

lei e pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12).

Parágrafo Único - Para garantir os recursos necessários para investir na implantação da rede de

transporte coletivo, prevista neste Plano Diretor, o Executivo deverá realizar estudos visando a obter fonte

alternativa de receita, através da implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

CAPÍTULO III – DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Art. 268 - São diretrizes relativas ao transporte coletivo urbano:

I - Assegurar a acessibilidade continuada para a população aos centros de comércio e serviços,

áreas de concentração de empregos, equipamentos públicos e áreas turísticas;

II - Ampliar a cobertura territorial e o nível dos serviços ofertados, acompanhando o crescimento

da demanda, sempre incorporando a segurança, a rapidez, o conforto e a regularidade;

III - Definir rotas de circulação e pontos de embarque e desembarque de passageiros de forma

participativa;

IV - Zelar pelas condições de acessibilidade, conforto, segurança e regularidade do serviço de

transporte público;

V - Desenvolver um sistema de transporte coletivo prevalente sobre o individual;

VI - Promover a integração entre o transporte do município e o transporte intermunicipal.

VII - Regulamentar e disciplinar o transporte intermunicipal, restringindo sua circulação pelo

centro histórico, objetivando sua proteção e preservação;
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CAPÍTULO IV – DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 269 - O Sistema Viário é definido como o conjunto de infraestruturas necessárias para a

circulação de pessoas e cargas.

Art. 270 - São objetivos da política de Sistema Viário e de Trânsito:

I - Implantar novos projetos de estruturação viária integrados com a rede viária urbana

preexistente;

II - Garantir a fluidez do trânsito, mantendo-se os níveis de segurança adequados;

III - Garantir a fluidez no transporte de cargas e mercadorias, visando o desenvolvimento

econômico;

IV - Implantar e aprimorar o sistema de sinalização viária;

V - Facilitar a articulação entre as áreas urbanas do Município e os distritos, para melhorar o

acesso à outras infraestruturas e equipamentos públicos e sociais.

Art. 271 - Constituem-se diretrizes da política de Sistema Viário e de Trânsito:

I - Integração das diferentes áreas do município separadas por barreiras naturais e construídas;

II - Hierarquização do sistema viário municipal segundo critério funcional;

III - Ampliação e melhoria da rede de circulação de pedestres;

IV - Qualificação do sistema de atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais ou

com mobilidade reduzida.

Art. 272 - Constituem-se ações resultantes da política de Sistema Viário e de Trânsito:

I - Implantar novos eixos viários pertencentes ao sistema de articulação intramunicipal e regional,

garantindo maior integração entre os distritos e Sede Urbana.

II - Planejar os estudos de base para as vias (Drenagem, iluminação, manutenção, pavimentação e

tipos de vias);

III - Garantir equipe especializada e maquinário adequado para manutenção das estradas,

incluindo a manutenção ou implementação de drenagem;
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IV - Promover melhorias do sistema viário de articulação intramunicipal e regional priorizando as

vias de articulação intramunicipal não pavimentadas e a ordem hierárquica definida no Anexo IV dessa

lei;

V - Implantar novos eixos viários interligados com os existentes para integrar os diferentes

bairros da Sede Urbana. Conforme definição de vias projetadas previstas no Anexo V dessa lei;

VI - Implantar melhorias e ajustes nas vias localizadas nas áreas urbanas;

VII - Implantar sinalização viária nas áreas urbanas, em especial na sede urbana;

VIII - Promover manutenção, recuperação ou pavimentação de todo o sistema viário da sede

urbana, prioritariamente das vias arteriais e coletoras e das vias inseridas no CEU (Corredor de

Estruturação Urbana), demarcadas no Anexo V dessa lei;

IX - Implantar passeios públicos quando não houver, bem como, criar legislação e política de

padronização e qualificação do passeio público para as áreas urbanas, em especial na sede urbana;

X - Padronizar, readequar e garantir acessibilidade dos passeios públicos em rotas com maior

trânsito de pedestres;

XI - Incluir a acessibilidade universal na legislação referente às obras e edificações;

XII - Implantar anel de contorno rodoviário, com o intuito de desviar o fluxo intenso do interior

da sede urbana;

XIII - Adaptar as condições da circulação de transportes motorizados a fim de garantir a

segurança e incentivar o uso de modais não motorizados, inclusive com medidas de acalmamento de

tráfego e limites de redução da velocidade.

Seção I – Da Hierarquia Viária

Art. 273 - O conjunto de rodovias, estradas municipais e logradouros públicos compõem o

sistema viário do município e devem permitir sua estruturação, articulação e acessibilidade, classificados

dentro de uma hierarquia que considere a sua capacidade de tráfego e a sua função, sendo que as vias de

maior capacidade deverão ter prioridade para o assentamento de atividades de maior porte, sempre tendo

o cuidado de se preservar a sua função de articulação e fluidez de tráfego.

Art. 274 - As vias de circulação do Município de Conceição do Mato Dentro, definidas no Anexo

IV dessa lei, classificam-se em:
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I - Vias Primárias de Articulação Regional;

II - Vias Secundárias de Articulação Regional;

III - Vias Primárias de Articulação Intra-Municipal;

IV - Vias Secundárias de Articulação Intra-Municipal.

Art. 275 - As vias que integram o Sistema Viário Municipal são classificadas levando-se em

consideração as seguintes características:

I - Vias Primárias de Articulação Regional: utilizadas como principal ligação entre os municípios

do entorno e os demais municípios do estado, sendo os últimos com maior intensidade de uso;

II - Vias Secundárias de Articulação Regional: utilizadas como segunda opção de acesso entre os

municípios do entorno;

III - Vias Primárias de Articulação Intra-Municipal: utilizadas como ligação entre a Sede Urbana e

os demais distritos e povoados de Conceição do Mato Dentro;

IV - Vias Secundárias de Articulação Intra-Municipal: utilizadas como ligação entre os distritos e

povoados de Conceição do Mato Dentro, com menor intensidade de uso que as vias primárias.

Art. 276 - As vias de circulação da sede urbana de Conceição do Mato Dentro classificam-se em

Principais e Secundárias, conforme a função que desempenham na articulação do seu território e são

definidas no Anexo V dessa lei:

I - O Sistema Viário Principal é composto pela via expressa e pela via expressa projetada, sendo

elas a Rodovia Estadual MG-010 e anel de contorno rodoviário;

II - O Sistema Viário Secundário é composto pelas Vias Arteriais, Vias Coletoras e pelas Vias

Locais e, quando for o caso, por Vias de Pedestres e Ciclovias, essas últimas a serem definidas em

projetos específicos.

Art. 277 - As vias que integram o Sistema Viário Urbano ficam classificadas funcionalmente de

acordo com o seu desempenho de mobilidade, considerados os aspectos da infraestrutura, do uso e

ocupação do solo, das modalidades de transporte e do tráfego de veículos:

I - Arteriais – promove as conexões de toda a sede urbana, com média ou alta fluidez de tráfego;

II - Coletoras – promove a ligação entre as vias locais e as vias arteriais;
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III - Locais - promove a distribuição do tráfego local com função predominante de proporcionar o

acesso aos imóveis lindeiros;

IV - Ciclovias - próprias ao uso de bicicletas;

V - Vias de circulação de pedestres - com características infraestruturais e paisagísticas próprias

de espaços abertos exclusivos aos pedestres.

Art. 278 - Sempre que for aprovado projeto de parcelamento do solo, deverá ser estabelecida a

classificação das suas vias, de forma a garantir hierarquia e continuidade do sistema viário, incluindo

sempre vias arteriais e coletoras articuladas com as demais que integram o traçado da rede viária

municipal existente.

Art. 279 - Nas faixas marginais às vias expressas e de articulação intra-municipal e regional, em

especial à rodovia MG-010 e quaisquer outras rodovias que cortam o Município, bem como, anel de

contorno rodoviário projetado, não se instalarão atividades com acesso pela mesma, principalmente de

uso residência, salvo atividades permitidas.

TÍTULO XI – DA IMPLEMENTAÇÃO
CAPÍTULO I – DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

Art. 280 - A promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento do Município é atribuição dos

poderes Executivo e Legislativo, no âmbito de suas competências.

Art. 281 - O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos Anuais, a

legislação urbanística básica e a política tributária municipal, bem como todos os planos e ações da

administração pública, deverão estar de acordo com os preceitos estabelecidos nesta lei, constituindo-se

em instrumentos complementares para a aplicação deste Plano Diretor, sem prejuízo de outros previstos

na legislação federal, estadual e municipal.

Art. 282 - Para a implementação do Plano Diretor Participativo, o Município de Conceição do

Mato Dentro deverá criar o Sistema de Planejamento e Informações Municipais, visando à coordenação

das ações decorrentes deste plano, com as seguintes atribuições:
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I - Integrar os processos da Administração Municipal aos processos de demais órgãos e entidades

federais e estaduais para aplicação das políticas e diretrizes previstas nesta lei;

II - Avaliar planos, programas e projetos que terão repercussão nos processos da estrutura

municipal e ações previstas no planejamento;

III - Acompanhar e avaliar os resultados da implementação do Plano Diretor Participativo, assim

como coordenar o seu processo de revisão;

IV - Implantar o Sistema de Informações através de um banco de dados municipais associado ao

Cadastro Técnico Municipal, nas áreas urbanas e nas áreas rurais;

V - Capacitar o corpo técnico necessário ao Sistema de Planejamento e Informações Municipais;

VI - Assegurar a participação da população no processo de planejamento e o seu acesso ao

Sistema de Informações municipais.

Parágrafo único - O Sistema de Planejamento e Informações Municipais deverá estar embasado

em uma rede informatizada que possibilite a integração interna entre os organismos da Administração

Municipal, e externa, entre a Administração Municipal e os munícipes, no fornecimento de informações e

serviços públicos.

Art. 283 - Deverá ser desenvolvida uma reestruturação da organização do Executivo Municipal,

no sentido de adequá-la ao disposto neste Plano Diretor Participativo e habilitá-la para sua aplicação e

para a sua execução.

Parágrafo único - Cabe à Câmara dos Vereadores proceder às adequações e ajustes na sua

organização e estrutura operacional, que lhe permita, no exercício de suas atribuições, contribuir para a

implementação deste Plano Diretor Participativo.

Art. 284 - O Executivo e Legislativo Municipal, à luz da legislação federal e estadual existentes e

da avaliação da realidade local, deverão proceder a uma revisão e consolidação das políticas tributária e

fiscal e, em seguida, da legislação e processos municipais que disciplinam a matéria, no sentido de

estabelecer a participação adequada dessas políticas.

CAPÍTULO II - DA GESTÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
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Art. 285 - Este Plano Diretor deverá ser avaliado e atualizado periodicamente, em intervalos de

cinco anos, quando suas diretrizes deverão ser revistas, em função das mudanças ocorridas no território,

mediante proposta do Executivo Municipal e pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara de

Vereadores.

Art. 286 - O processo de gestão do Plano Diretor Participativo será conduzido pelo Executivo

Municipal e pela Câmara de Vereadores, com a participação dos munícipes.

Parágrafo único -Deverá ser assegurada, em caráter permanente, a mais ampla e ativa participação

da comunidade no processo de desenvolvimento do Município, legitimando-a como expressão da prática

democrática, com manifestações voluntárias do coletivo e do individual que compõem a sua população,

que se torna, assim, parceira e corresponsável desse processo.

Art. 287 - A participação da sociedade civil no processo de implementação e gestão do Plano

Diretor Participativo deverá ser garantida, no mínimo, pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal –

CDM, instância de representação da comunidade nos diversos segmentos que a compõem, com as

seguintes atribuições:

I - Acompanhar e deliberar sobre a elaboração de legislação complementar a esta lei;

II - Avaliar a implementação do Plano Diretor Participativo, nos seus aspectos urbano, econômico

e social;

III - Solicitar informações e esclarecimentos sobre planos, programas e projetos relativos ao

desenvolvimento econômico e gestão municipal;

IV - Acompanhar e deliberar sobre as alterações propostas à legislação vigente;

V - Acompanhar e deliberar sobre a aprovação de empreendimentos geradores de impactos

econômicos, urbanísticos e/ou ambientais;

VI - Deliberar sobre a compatibilidade do Plano Plurianual e Orçamentos Anuais com as

diretrizes do Plano Diretor Participativo.

Art. 288 - A Comissão de Acompanhamento e Implementação – CAI do Plano Diretor

Participativo é composta por técnicos da Prefeitura e tem objetivo de:

I - Assessorar técnica e administrativamente o Conselho de Desenvolvimento Municipal CDM,

cumprindo, inclusive, o papel de uma Secretaria Executiva;
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II - Coordenar as ações necessárias à implantação e monitoramento do Plano Diretor

Participativo;

III - Analisar os casos omissos e/ou aqueles que necessitarem de avaliações específicas;

IV - Revisar e atualizar o Plano Diretor Participativo e legislações complementares;

V - Acompanhar a aprovação de empreendimentos geradores de significativos impactos

econômicos, urbanísticos e/ou ambientais;

VI - Emitir pareceres técnicos que subsidiem as decisões do CDM;

Parágrafo único - Qualquer secretaria municipal poderá solicitar sua participação no trabalho da

comissão citada no caput deste artigo naquilo que julgar afeto às políticas setoriais de sua

responsabilidade.

TÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 289 - As normas aqui estabelecidas não isentam da elaboração das legislações

complementares a esta lei, especialmente aquelas relativas a meio ambiente, parcelamento para fins

urbanos, uso e ocupação do solo, classificação viária, posturas municipais e reestruturação administrativa,

fiscal e tributária.

Art. 290 - O Executivo expedirá os decretos, portarias, e demais atos administrativos que se

fizerem necessários à regulamentação e fiel observância das disposições desta lei.

Art. 291 - Toda atividade que esteja em desacordo com este Plano Diretor Participativo será

considerada atividade desconforme, podendo ser classificada em:

I - Atividade compatível: aquela que, embora não se enquadrando nos parâmetros estabelecidos

para a unidade territorial em que está inserida, tenha características relativas às suas dimensões e

funcionamento que não desfiguram a área, e que não tenha reclamações registradas por parte dos

moradores do entorno;

II - Atividade incompatível: aquela que está comprovadamente em desacordo com as diretrizes

estabelecidas para a unidade territorial na qual está localizada.

§ 1º - Fica permitida, a critério do Conselho de Desenvolvimento Municipal– CDM, a ampliação

da atividade considerada compatível, desde que não descaracterize a área onde está inserida.
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§ 2º - Ressalvadas as hipóteses de obras essenciais à segurança e higiene das edificações, ficam

vedadas quaisquer obras de ampliação ou reforma que impliquem no aumento do exercício da atividade

considerada incompatível, da capacidade de utilização das edificações, instalações ou equipamentos, ou

da ocupação do solo a ela vinculada.

Art. 292 - Ficam estabelecidos os seguintes prazos, contados imediatamente após a publicação da

presente Lei:

I - Cento e oitenta dias para que o Poder Executivo Municipal promova reformas em sua estrutura

administrativa, com o objetivo de conferir plena operacionalidade à aplicação deste Plano Diretor

Participativo, bem como dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano e de gestão

democrática constante nos termos da Lei 10.250/01 - Estatuto da Cidade;

II - Cento e cinquenta dias para que o Poder Executivo Municipal elabore e envie ao Poder

Legislativo as modificações na legislação municipal que sejam imprescindíveis aos objetivos referidos

nos termos do inciso anterior.

§ 1º - As medidas previstas nos incisos I e II não prejudicarão os dispositivos autoaplicáveis deste

Plano Diretor.

§ 2º - O Poder Executivo Municipal terá um prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação

da presente Lei para pôr em vigor o ato administrativo a que se refere o caput do artigo 290.

Art. 293 - A observância a todas as disposições constantes desse Plano Diretor Participativo deve

constar, especificamente, dos contratos de prestação de serviços, concessões e delegações da

Municipalidade.

Art. 294 - São partes integrantes desta Lei Complementar os seguintes anexos:

Anexo I – Mapa do Macrozoneamento;

Anexo II – Mapa do Zoneamento Urbano;

Anexo III – Mapa das Áreas Especiais

Anexo IV – Mapa do Sistema Viário Municipal

Anexo V – Mapa do Sistema Viário Urbano

Anexo VI – Índice Urbanístico do Zoneamento Urbano

Anexo VII – Índice Urbanístico das Áreas Especiais
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Anexo VIII - Índice Urbanístico da Macrozona de Qualificação e Controle Urbano

Art. 295 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, 14 de fevereiro de 2020.

José Fernando Aparecido de Oliveira
Prefeito Municipal
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