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INTRODUÇÃO 

As Políticas públicas territoriais brasileiras contam com significativos avanços recentes nos 

campos teórico, normativo e institucional, cenário que favorece a ampliação do ordenamento e 

o desenvolvimento territorial nacional, abrindo possibilidade para a construção de cidades mais 

justas, salubres, adequadas e acessíveis.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto das Cidades, lei nº 

10.257/2001, que regulamentou a Política Urbana brasileira e estabeleceu importantes 

referências relacionadas ao planejamento participativo e à função social da propriedade, sendo 

ainda de fundamental relevância, na composição deste quadro normativo de avanços 

significativos as leis da Política Nacional de Habitação de Interesse Social (nº 11.124/2005), da 

Política Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e da recente Política Nacional de 

Mobilidade (Lei nº 12.587/2012). O processo de revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas parte 

deste referencial teórico institucional.  

A presente etapa do trabalho apresenta a proposta preliminar para a revisão do Plano Diretor 

de Itaú de Minas, que dará base para um sumário executivo e uma minuta de lei que serão 

encaminhados à apreciação e aprovação da população através de Audiência Pública. O Plano 

Diretor municipal terá vigência nos próximos dez anos.  

O primeiro capitulo deste caderno é dedicado à síntese prognóstica decorrente da etapa 

anterior do trabalho, o diagnóstico técnico participativo. O segundo capítulo apresenta as 

projeções e os cenários futuros para o município, incluindo população, previsão orçamentária e 

outros aspectos centrais a gestão pública. O terceiro capítulo apresenta as possibilidades de 

fontes de recurso para as diversas políticas envolvidas no Plano Diretor, objetivando a 

concretização da melhoria das condições de vida no município. O quarto capítulo apresenta os 

princípios, objetivos, diretrizes e ações propostas no Plano Diretor. O quinto capítulo apresenta 

os parâmetros básicos de parcelamento, uso e ocupação do solo, na forma de 

macrozoneamento e zoneamento. E sexto e último capítulo apresentará um relato das 

atividades realizadas durante esta etapa do trabalho, com ênfase nas atividades do Conselho da 

Cidade de Itaú de Minas. Este relatório acompanha um caderno anexo de mapas com a proposta 

de zoneamento. 

Boa leitura!  
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1 PREMISSAS DO DIAGNÓSTICO 

As propostas contidas no relatório apresentado a seguir são fruto do trabalho e da investigação 

realizados no município de Itaú de Minas, depois de março de 2018, no âmbito do Programa de 

Apoio à Gestão Pública, com o propósito de revisão integral do Plano Diretor de Itaú de Minas.  

Os objetivos, estratégias e ações que serão apresentados ao longo deste caderno - e também 

nos produtos que o seguirão, em formato de texto de lei - são resultado dos levantamentos e 

pesquisas realizados em torno de cinco diferentes eixos que orientaram a análise da situação 

atual de Itaú de Minas, sendo eles: caracterização geral do município, análise econômica e das 

contas públicas municipais; análise institucional e normativa; levantamento de dados primários 

sobre a condição socioeconômica; e análise territorial local, que focou em questões de maior 

relevância identificadas no contexto local.  

É fundamental ressaltar que o processo de revisão utilizou como pressuposto a garantia dos 

Direitos Sociais Básicos previstos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, a saber: 

Educação, Saúde, Alimentação, Moradia, Trabalho e Renda, Saneamento Básico, Transporte, e 

Previdência Social.  

O capítulo apresentado a seguir retomará, de forma resumida, as principais questões elencadas 

no Diagnóstico para, na sequência, apresentar, de forma prognóstica e propositiva, a versão 

preliminar do Plano Diretor. 

1.1 Infraestrutura urbana 

Itaú de Minas tem população praticamente toda urbana e sua área urbanizada é relativamente 

compacta, em uma única aglomeração urbana contínua que ocupa cerca de 3,5 km², o que 

equivale a pouco mais de 2% do território municipal. O município é cortado, no sentido 

sudoeste-nordeste, pela rodovia MG-050, que liga São Sebastião do Paraíso a Belo Horizonte. 

Esta via cruza a aglomeração urbana e, neste trecho, possui características urbanas. O restante 

do território possui características predominantemente rurais sem a presença de povoados ou 

vilas rurais. 
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Figura 1-1 Município de Itaú de Minas 

 

 
 
Fonte: IBGE 2018, Google Satélite, Openstreet Maps e MMA 2018. Sistema de Coordenadas: Sirgas2000. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
 

A população do município de Itaú de Minas, segundo estimativa do IBGE para 2017, era de 

16.082 habitantes. O município apresenta grau de urbanização extremamente alto, com mais 

de 95% da população em situação urbana desde sua fundação, valor acima de todas as 

referências observadas. Toda a população urbana está concentrada na mesma mancha urbana 

central.  

Gráfico 1-1 Grau de urbanização (população urbana/população rural): Itaú de Minas 

 
Nota: O município de Itaú de Minas foi criado no ano de 1987. 
Fonte: Censo IBGE/ Elaboração: Risco AU 2018. 

A seguir destacamos algumas das questões identificadas como centrais para o desenvolvimento 

do processo de revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas.   
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1.1.1 Anel viário 2020 

Entre as questões estruturantes do espaço urbano e que estão sendo enfrentadas pela 

administração municipal já no presente, está a construção de um anel viário que desviará a 

rodovia MG-050 para fora da área urbanizada, com o objetivo de separar os fluxos de carga e 

regionais dos fluxos intramunicipais, unificando o tecido urbano central e melhorando sua 

integração. O projeto já foi desenvolvido pela atual concessionária, e a previsão de conclusão é 

para o ano de 2020. Com a obra prevista, espera-se que a relação entre os bairros, que são 

divididos atualmente pela rodovia, possa ser potencializada. Com ela, há grande potencialidade 

para o município, que poderá destinar ao interesse coletivo e público o espaço que se abre como 

avenida de caráter central na cidade através de duas possibilidades.  

A primeira delas diz respeito às áreas localizadas entre a futura rodovia e a área urbanizada 

atual: elas terão potencial de implantação de novos usos, principalmente relacionadas à 

indústria e a logística industrial, o que poderá ser relacionado ao desenvolvimento de novas 

atividades econômicas locais. Atualmente o fluxo de caminhão no interior do município é 

bastante problemático. Com a reorganização dos fluxo viários abre-se a possibilidade de 

construção de um equipamento de  apoio logístico, com estacionamentos e infraestrutura de 

apoio ao caminhoneiro.  

 A segunda diz respeito à relação que o município escolherá desenvolver com a via 

remanescente1, que deixará de ter uso rodoviário de fluxo pesado. Há interesse por parte do 

poder público local em converter parte da via em um parque linear, que poderá ainda ser 

articulado ao complexo de esportes e lazer lindeiro (Parque Municipal, Parque de Eventos e 

Estádio Municipal).  

  

                                                             
1 Ver diretriz para o Parque Linear – Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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Figura 1-2 Desenho esquemático da diretriz do anel viário Itaú de Minas 

 
Fonte: Concessionária Nascentes, 2018. / Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2 Expansão urbana e parcelamento do solo rural 

Apesar das características do tecido urbano ressaltadas anteriormente – a área urbanizada 

relativamente compacta e a alta densidade populacional –, durante o período de diagnóstico a 

prefeitura apontou que nos últimos anos vem surgindo interesse na implantação de novos 

loteamentos. Tal fenômeno resulta em uma tendência de espraiamento da área urbanizada, 

provocando um aumento da demanda por infraestrutura e serviços públicos que prejudicariam 

o equilíbrio das contas públicas municipais.  

Durante o diagnóstico Técnico-Participativo, foram mapeadas as áreas vazias2 e subutilizadas 

dentro da área urbanizada, através de identificação visual por foto aérea recente. Estas áreas 

foram classificadas em dois grupos: lotes não ocupados ou subutilizados dentro de áreas já 

infraestruturadas (em vermelho); e áreas não loteadas dentro da mancha urbana contínua (em 

amarelo). 

                                                             
2 Ver ZEIS Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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Utilizando o tamanho do lote médio do município – estimado em 286 m² - calculou-se a 

existência de aproximadamente 1.869 lotes vazios, que comportaria 6.301 habitantes. Ou seja, 

mais de três vezes a demanda estimada pelo crescimento populacional somado ao déficit 

habitacional atual. O quadro e figura apresentados a seguir ilustram a situação.  

Quadro 1-1 Estimativa de ocupação dos lotes vazios: Itaú de Minas 2030 

Área (m²) Lote médio (m²) Lotes Habitante/domicílio Habitantes 
533.534,30 286 1.869 3,4 6.301 

Fonte: Google Satellite; Censo IBGE 2010 / Elaboração: Risco AU 2018. 

Os lotes vazios se concentram majoritariamente nos bairros Belvedere, Residencial Liberdade e 

Acácias, que são áreas de ocupação mais recente. No entanto, existem lotes vazios mesmo em 

áreas mais antigas e centrais. Esses vazios devem ser aproveitados como forma de evitar um 

aumento nas distâncias que devem ser percorridas pelos cidadãos e evitar gastos desnecessários 

com ampliação de certas infraestruturas e serviços públicos, como asfaltamento, drenagem 

urbana e infraestrutura de esgoto e água. A manutenção concentrada da mancha urbana através 

de seu adensamento é o melhor futuro possível para o município.  

Figura 1-3 Áreas e lotes vazios em Itaú de Minas (2018) 

 
Fonte: adaptado de PDDP Itaú de Minas, 2010/Google Satélite 2018. Elaboração: Risco AU 2018.  
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1.2.1 Chacreamento e parcelamento irregular do uso do solo rural 

Durante as atividades de vistoria de campo, foram realizadas visitas às áreas rurais onde existe 

a ocorrência de parcelamento irregular do solo – dada pela divisão de porções de solo rural 

menores que o módulo rural mínimo definido pelo INCRA (26 ha)3. Também foi realizado o 

levantamento de telhados através da leitura de imagens de satélite, visando a identificação e a 

localização do maior número possível de construções em áreas rurais. Foram identificadas 4 

principais regiões com parcelamento rurais inadequados.  

1.2.1.1 Atualização de bases legais e fiscais 

O Plano Diretor e o processo de gestão do desenvolvimento urbano podem estabelecer regras 

para restringir a expansão urbana, dinamizar a tributação e também regulamentar o 

chacreamento, que atualmente ocorre de forma ilegal. Para tanto, é necessário atualizar o 

cadastro imobiliário para cobrança do IPTU. Através dele é possível será trabalhar instrumentos 

dispostos no Estatuto da Cidade (Lei federal 10.257/2001), como o Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsório (PEUC) e o IPTU Progressivo no Tempo. Ambos os instrumentos foram 

apontados no Plano Diretor vigente, porém não foram desenvolvidos em lei subsequente e, 

portanto, não foram aplicados. 

1.3 Patrimônio histórico 

O município de Itaú de Minas não possui bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), nem na esfera estadual, através do Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). Seu conjunto urbano tampouco consta 

na lista de municípios com bens declarados de valor histórico, artístico e cultural, nos termos da 

Lei nº 11.483/07 e da Portaria IPHAN nº 407/2010, que tratam do Patrimônio Cultural 

Ferroviário. De acordo com levantamento do IPHAN, também não foram identificados, no 

território municipal, Sítios Arqueológicos. Entretanto, na esfera municipal, Itaú de Minas possui 

bens tombados ou inventariados, constantes da Relação de Bens protegidos pelos Municípios 

(IEPHA 2018)4, listados a seguir:  

  

                                                             
3 Para mais informações, ver item 5.5 do Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
4 Relação de Bens protegidos pelo Município de Itaú de Minas (apresentados ao ICMS - Patrimônio Cultural), pela 
União e pelo Estado - até o ano de 2017 / exercício 2018 – IEPHA/MG. 



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas 2018 
 

15 

Quadro 1-2 Inventário de Bens Tombados ou Registrados – IEPHA/MG – Município de Itaú de Minas 

Número 
do 

Inventário 

Denominação do Bem Tombado ou 
Registrado Categoria Exercício(s) de 

apresentação 

Exercício 
para 

efeito de 
pontuação 

2163 Antigos Vagões da Cia. Mogiana BM 2005 2005 

2164 Capela de N. Sra. da Penha BI 2006 2006 

2165 
Cia Cimento Portland Itaú – Conjunto 
(conjunto arquitetônico do CECOI – 
Centro Comercial e Industrial) 

CP 2004/2006  

2166 Estação Ferroviária BI 2004/2006/2007  
2167 Fazenda córrego do Ferro - Conjunto CP 2004/2006  

Nota: CP - Conjuntos Paisagísticos Urbanos e Naturais; BI - Bens Imóveis (Estruturas Arquitetônicas isoladas);  
BM - Bens Móveis / Bens Integrados; RI - Registro Imaterial. 
Fonte: IEPHA/MG, 2018. Elaboração Risco AU 2018.  

O número significativo de casarões históricos na área rural, bens como a antiga estação 

ferroviária e a antiga fábrica de cimentos, de grande importância cultural, além da tradição de 

fabricação de queijo minas artesanal e outras comidas mineiras – que podem ser consideradas 

patrimônio imaterial – trazem imensas potencialidades. Destaca-se a possível exploração 

turística variada, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, trazendo possibilidade de diversificação 

da economia local, baseada atualmente na indústria cimenteira, como aponta o item a seguir. 

1.4 Dinâmica econômica local e mineração 

A vocação de Itaú de Minas para atividade mineradora vem desde o século XIX, quando o 

povoado ainda se chamava “Córrego de Ferro”. Entretanto, foi na extração de cimento que a 

economia da cidade realmente se baseou: a criação da Companhia de Cimento Portland Itaú, 

em 1937, que veio a se tornar a maior fábrica de cal e cimento da América Latina, acelerou o 

processo de migração e urbanização local. Em 1970, a fábrica foi incorporada ao Grupo 

Votorantim, do qual faz parte até hoje. 

Apesar da presença da indústria cimenteira ter potencializado o crescimento local, possibilitado 

uma boa estruturação do espaço urbano, com qualidade que se percebe nos dias atuais, nos 

anos recentes a produção de cimento tem sofrido gradual retração, o que tem trazido redução 

na arrecadação municipal. Como aponta o gráfico abaixo, a participação da indústria na 

composição setorial do Valor Agregado municipal é maior do que a média para a Microrregião 

de Passos e para o estado de Minas Gerais: 
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Gráfico 1-2 Comparativo da composição setorial do Valor Agregado de Itaú de Minas, Microrregião de 
Passos e estado de Minas Gerais – 2005, 2010 e 2015 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e SUFRAMA. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

Mesmo que o setor industrial ainda seja aquele com a maior participação relativa no Valor 

Agregado de Itaú de Minas, os dados apresentados no capítulo 2 do Diagnóstico Técnico-

Participativo indicaram que, entre 2005 e 2015, houve expansão absoluta em termos reais do 

valor agregado industrial, mas na comparação entre 2010 e 2015, houve considerável retração, 

fazendo com que o setor perdesse participação em favor dos demais, embora se mantivesse 

como principal setor para o valor agregado do município. Já o setor agropecuário, passou por 

expansão absoluta e relativa, no sentido oposto ao que se verificou para a indústria. Tal 

movimento é preocupante, já que o segmento cimenteiro possui um grande peso para a 

economia de Itaú de Minas - essas flutuações correspondem a variações que decorrem das 

ações e resultados de um número relativamente pequeno de agentes econômicos.  

Por isso, a Companhia de Cimento Portland Itaú é responsável por grande parte dos empregos 

diretos e pelas dinâmicas de outros setores a ela associados, tais como transportes e 
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manutenção. O gráfico a seguir demonstra de maneira clara como essa distribuição dos 

ocupados por seção de Itaú de Minas difere do padrão observado estadual e nacionalmente, 

bem como em Passos. A proporção de empregos em atividades agrícolas é deveras inferior em 

Itaú de Minas do que em Passos, enquanto a indústria de transformação, serviços e transporte, 

armazenagem e comunicação apontam o papel que a indústria cimenteira tem na dinâmica de 

empregos do município.  

Gráfico 1-3 Ocupados por seção no Brasil, estado de Minas Gerais, Microrregião de Passos e Itaú de Minas 
– 2000 

Fonte: Censos Demográficos – IBGE. Elaboração: Risco AU 2018.  

Além disso, a excessiva dependência da indústria cimenteira também foi elencada diversas vezes 

ao longo do diagnóstico. A questão, que já havia sido levantada no Plano Diretor anterior, foi 

reforçada através das atividades de campo realizadas no processo de revisão atualmente em 

curso – a dependência da indústria cimenteira foi levantada tanto na Conferência de lançamento 
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das atividades de revisão do Plano Diretor, quanto nas Oficinas Participativas e na primeira 

Reunião do Conselho da Cidade.  

Observa-se, nos últimos anos, em Itaú de Minas, um desemprego crescente da população, fruto 

especialmente de dinâmicas econômicas mais recentes. Exemplo disso é, como se pode ver no 

gráfico abaixo, que após forte movimento de crescimento do PIB per capita municipal, entre 

2005 e 2010, houve uma grande queda, entre 2010 e 2015, tendência não condizente com a 

situação observada na Microrregião de Passos, no estado de Minas Gerais e no Brasil. 

Gráfico 1-4 Produto Interno Bruto per capita do Brasil, estado de Minas Gerais, Microrregião de Passos e 
Itaú de Minas a preços constantes de Fevereiro de 2018, pelo INPC – 2002-2015 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e SUFRAMA. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

Assim, um dos desafios a serem enfrentados pelo Plano Diretor aqui apresentado é conseguir 

propor, a partir do cenário atual do município, possibilidades para um futuro em que Itaú de 

Minas e seus munícipes consigam ser menos dependentes da atividade econômica decorrente 

da mineração – embora os meios decorrentes dela devam ser utilizados para promover e 

ampliar a prosperidade já no presente.  
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2 PROJEÇÕES E CENÁRIOS 

Este capítulo traz um conjunto de projeções, para o período de 20 anos, para alguns dos 

principais temas relativos à gestão pública do município de Itaú de Minas – em especial, 

projeções populacionais, de expansão urbana e de orçamento – com direta relação com a gama 

de temas que abrange o Plano Diretor. Essas projeções são colocadas em perspectiva em 

combinação com aspectos centrais da conjuntura atual para uma avaliação das condições gerais 

de execução das estratégias e ações integrantes deste plano, numa análise de cenários. 

A análise de cenários aborda uma sequência de condicionantes, variando desde o cenário 

macroeconômico até perspectivas federativas e marco regulatório, para mapear e avaliar as 

principais oportunidades e facilidades colocadas para concretização dos objetivos do Plano 

Diretor. 

2.1 Projeções  

2.1.1 Projeção de crescimento populacional e da expansão urbana até 2030 

A seguir, apresentamos as projeções populacionais para o município de Itaú de Minas, para os 

anos de 2020 e 2030. As estimativas apresentadas foram calculadas com base nas tendências 

de crescimento do município, da microrregião e do estado, pois o IBGE não realiza projeção 

populacional por município. 

Quadro 2-1 Projeções da população de Itaú de Minas 2020/2030 

Ano 2017 2020 2030 
Tendência municipal 16.082 16.323 16.785 
Tendência estadual 16.082 16.331 16.811 
Tendência da microrregião 16.082 16.106 16.186 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco AU 2018. 

Para o cálculo, foram adotadas três possibilidades de desenvolvimento, utilizando as tendências 

das taxas de crescimento anual para o município, a microrregião e o estado.  

Quadro 2-2 Taxa de crescimento anual projetado – Minas Gerais, microrregião de Passos e Itaú de Minas 

2020/2030 

Abrangência 2017 2020 2030 
Itaú de Minas 0,56% 0,46% 0,13% 
MR Passos 0,05% 0,05% 0,05% 
Minas Gerais 0,58% 0,48% 0,14% 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco AU 2018. 
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As projeções levam a resultados similares, com as tendências estadual e municipal praticamente 

iguais, chegando a 16,8 mil habitantes, em 2030; e a tendência da microrregião atingindo um 

resultado sutilmente abaixo desse, de 16,2 mil habitantes, no mesmo ano. 

Gráfico 2-1 Projeções da população de Itaú de Minas 2020/2030 

 
Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco AU 2018. 

Para estimar a expansão urbana, foi projetada a demanda por novos domicílios. Consideramos 

a projeção de maior volume, com 16.811 habitantes em 2030, um acréscimo de 729 habitantes 

sobre 2017. 

Quadro 2-3 Projeção da população de Itaú de Minas 2020/2030 
 

2017 2020 2030 
Itaú de Minas 16.082 16.331 16.811 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco AU 2018. 

Esse crescimento significa uma demanda por 214 domicílios pelo crescimento populacional. 

Além disso, o Déficit Habitacional quantitativo estimado é de 365 unidades habitacionais, 

totalizando 579 unidades. Considerando os lotes vazios na área urbana, temos 

aproximadamente 1.800 lotes vazios, que permitem alocar em torno de 6.300 habitantes.  

2.1.2 Projeção do Orçamento Municipal 

A seguir, apresenta-se a projeção estimada para o orçamento municipal de Itaú de Minas. Para 

isso, consideramos os dados orçamentários recentes disponibilizados pelo SICONFI, para o 

período de 2013 a 2017. Como se pode atestar no quadro, a seguir, houve retração do montante 

arrecadado (de 19,7%), mas também das despesas (17,2%). Esse quadro foi resultado da perda 

de receitas tributárias ligadas à retração do ISS e do IPTU, mas principalmente do cenário 

agravado de retração de receitas do período de crise por que passa a economia nacional, tendo 

efeito sobre os orçamentos dos diferentes níveis de governo, especialmente no caso de 
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prefeituras de municípios de pequeno porte, usualmente mais dependentes de repasses de 

tributos e convênios. Isso foi observado pela queda das transferências estaduais, superior a 25% 

no período observado. Com isso, esse tipo de transferência, que perfazia mais da metade do 

total de Transferências correntes, passou a cerca de 45%, sendo superada pela somatória das 

transferências da União e multigovernamentais (que cresceram no mesmo período).  

Quadro 2-4 Evolução Orçamentária 2013-2017 em Reais de 2018 

Fonte: SICONFI. Elaboração: Risco AU 2018. 

O gráfico que segue oferece uma visualização mais fácil do ocorrido com as Receitas e Despesas 

Orçamentárias de Itaú de Minas nos últimos cinco anos. 

Gráfico 2-2- Receitas e Despesas Orçamentárias de Itaú de Minas – 2013-2017 em Reais de 2018 
 

Fonte: SICONFI. Elaboração: Risco AU 2018. 

O ano de 2014 apresentou-se como ápice no período analisado, tanto para as receitas quanto 

para as despesas no município, chegando, em 2017, em patamares inferiores de receita aos que 

se registrava em 2013. Para as despesas ocorreu o mesmo. A queda consistente, depois de 2014, 

resultou em patamar inferior ao verificado em 2013, em termos reais. Fica patente, no gráfico, 

a aproximação das curvas depois de 2014. 

É preciso também destacar algumas ponderações de ordem macroeconômica. Depois de um 

novo ciclo de crise econômico-financeira no âmbito global, ainda como desdobramento das 

instabilidades da crise internacional de 2008, o cenário internacional permanece apresentando 

traços de instabilidade por conta da expectativa frente a mudanças na politica monetária dos 
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EUA – com forte impacto sobre o financiamento e câmbio brasileiros – e tensões multilaterais 

no comércio por conta de posturas da gestão Trump, principalmente, mas também por 

incertezas ligadas a outras questões de afirmação nacional, como se viu recentemente na saída 

da Grã Bretanha da União Europeia, ainda a se resolver de maneira mais concreta.  

Aqui, a expectativa de alta dos juros dos EUA conduz potencialmente fluxos da riqueza real 

(produção) para o setor financeiro. No cenário brasileiro, a condução de política 

macroeconômica mostra-se refém de dois grandes dilemas. Por um lado, há uma postura 

extremamente liberal, com agendas privatizantes, corte de investimentos públicos e reformas 

que jogam sobre os ombros das parcelas menos abastadas o ônus dos desequilíbrios fiscais do 

governo federal. Essa postura pouco contribui para reversão do cenário de crise que se prolonga 

a despeito das tentativas frustradas de se vender o contrário. Por outro, há uma clara submissão 

da política econômica a acordos políticos e negociatas para se tentar reduzir a instabilidade do 

quadro político. Dessa forma, o corte de investimentos públicos divide espaço com ampliação 

da liberação de verbas parlamentares, por exemplo. Soma-se a essa conjuntura a instabilidade 

ligada ao período eleitoral e particularmente as incertezas ligadas ao próximo pleito, com 

investimentos sendo segurados e contratações não respondendo aos anseios da equipe 

econômica do governo Michel Temer. Finalmente, uma questão que precisa ser enunciada, 

mesmo que ainda não tenha contornos conclusivos, diz respeito ao impacto da Emenda 

Constitucional 95/2016 sobre as finanças dos municípios. A emenda estabelece um teto aos 

gastos federais, o que na prática, pelo disposto, funciona como um congelamento dos gastos 

por 20 anos, utilizando como medida a inflação. O resultado é que nenhuma pasta pode crescer, 

em termos reais, sem prejudicar o orçamento de outra. Os impactos dessa medida, aprovada há 

menos de 2 anos, ainda não teve seus impactos devidamente estudados, mas sem dúvida pode 

prejudicar, se não diretamente, esforços federais que pudessem ter um impacto positivo no 

âmbito municipal. 

2.1.3 Projeção Orçamentária 

A projeção orçamentária é um exercício que busca identificar potenciais trajetórias para as 

receitas e despesas municipais. Apresenta-se, na sequência, uma composição de quatro 

cenários possíveis. Esses cenários representam diferentes possibilidades e limitações às políticas 

e ações municipais. Como se identificou no documento de diagnóstico deste Plano Diretor, a 

maior parte das receitas do município é proveniente de transferências, correspondendo as 

receitas próprias à menor parte da dinâmica orçamentária de Itaú de Minas. As projeções 
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apresentadas se aproximam muito mais de tipos ideais que ajudam a definir prioridades do que 

uma previsão sobre o orçamento futuro. 

Para a projeção orçamentária, foram aplicadas taxas iguais para receitas e despesas, nos 

diferentes cenários, uma vez que foram atestadas mudanças em uma mesma direção para 

receitas e despesas orçamentárias de Itaú de Minas. Isso significa que, para as projeções, ficaria 

estabelecida a atual diferença entre receitas e despesas. Para o cenário pessimista, foi adotado 

o índice de -1,0% de crescimento médio ao ano, o que seria considerado um prolongamento da 

situação recessiva dos últimos 5 anos. Como parâmetro de cenário moderado ou intermediário, 

sugeriu-se adotar a hipótese de crescimento de 0,65% ao ano – interrompendo o cenário 

tendencial negativo – e, como cenário otimista, valor médio de 1,5% ao ano. Adicionalmente, 

apresenta-se o que se propõe como um cenário misto, com taxas variáveis ao longo dos anos e 

que procura, em alguma medida, representar as flutuações características dos ciclos 

econômicos. 

O quadro a seguir contém as projeções feitas para estes quatro cenários possíveis, com suas 

respectivas taxas aplicadas a receitas e despesas até o ano de 2038 (uma projeção de 20 anos).  

Quadro 2-5 Projeções do Orçamento Municipal de Itaú de Minas – 2018 a 2038 em Reais de 2018 
 Pessimista 

(-1,0% a.a.) 
Otimista 

(1,5% a.a.) 
Intermediário 
(0,65% a.a.) Misto (variável) 

Ano Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas var. (%) 
2017 53,6 47,5 53,6 47,5 53,6 47,5 53,6 47,5  
2018 53,0 47,0 54,4 48,2 53,9 47,8 49,8 44,2 -7% 
2019 52,5 46,6 55,2 48,9 54,3 48,1 48,3 42,9 -3% 
2020 52,0 46,1 56,0 49,7 54,6 48,4 48,8 43,3 1% 
2021 51,5 45,6 56,9 50,4 55,0 48,8 49,8 44,2 2% 
2022 50,9 45,2 57,7 51,2 55,3 49,1 50,8 45,0 2% 
2023 50,4 44,7 58,6 52,0 55,7 49,4 52,3 46,4 3% 
2024 49,9 44,3 59,5 52,7 56,1 49,7 53,4 47,3 2% 
2025 49,4 43,8 60,3 53,5 56,4 50,0 55,5 49,2 4% 
2026 48,9 43,4 61,3 54,3 56,8 50,4 56,0 49,7 1% 
2027 48,4 43,0 62,2 55,1 57,2 50,7 54,4 48,2 -3% 
2028 48,0 42,5 63,1 56,0 57,5 51,0 53,3 47,2 -2% 
2029 47,5 42,1 64,1 56,8 57,9 51,4 53,8 47,7 1% 
2030 47,0 41,7 65,0 57,7 58,3 51,7 54,3 48,2 1% 
2031 46,5 41,3 66,0 58,5 58,7 52,0 56,5 50,1 4% 
2032 46,1 40,9 67,0 59,4 59,0 52,4 56,5 50,1 0% 
2033 45,6 40,5 68,0 60,3 59,4 52,7 57,1 50,6 1% 
2034 45,2 40,1 69,0 61,2 59,8 53,0 56,5 50,1 -1% 
2035 44,7 39,7 70,0 62,1 60,2 53,4 55,4 49,1 -2% 
2036 44,3 39,3 71,1 63,0 60,6 53,7 55,9 49,6 1% 
2037 43,8 38,9 72,2 64,0 61,0 54,1 57,1 50,6 2% 
2038 43,4 38,5 73,2 65,0 61,4 54,4 59,3 52,6 4% 
Var. - 19,03 - 19,03 36,71 36,71 14,57 14,57 10,76 10,76  

Fonte: Dados do SICONFI para 2017. Elaboração: Risco AU 2018. 
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A taxa média anual de -1,0% do cenário pessimista equivale ao prolongamento de um estágio 

de recessão e resulta numa variação negativa de 19,03%, em 20 anos, para os valores do 

orçamento municipal. O cenário otimista, a partir de um crescimento médio anual de 1,5%, 

estabelece uma expansão de pouco mais de 35% nos valores de receitas e despesas ao cabo de 

20 anos. O cenário intermediário, com taxa anual média de expansão de 0,65%, resulta em 

variação de 14,57%, em 20 anos. Por fim, o cenário misto apresenta resultado um pouco mais 

contido, de expansão de 10,76% para o mesmo período. O gráfico, na sequência, apresenta os 

diferentes cenários, permitindo uma visualização mais clara. 

Gráfico 2-3- Projeção das Receitas no Orçamento Municipal de Itaú de Minas – 2018 a 2038 

Fonte: Risco AU 2018. 

2.2 Cenários 

A seguir estão apresentadas as principais condicionantes que balizam os cenários analisados. 

Estas oito condicionantes, quando inter-relacionadas, compõem as diferentes hipóteses de 

referência, contribuindo para o mapeamento de possíveis oportunidades ou percalços para a 

persecução dos objetivos do Plano Diretor. 

Comecemos pelo cenário macroeconômico. Essa condicionante diz respeito aos principais 

destaques do quadro econômico no agregado nacional, ponderando perspectivas de 

crescimento do PIB, fatores relacionados à condução da política monetária e controle 

inflacionário. A conjuntura econômica nacional acaba impactando, ainda que de maneira muitas 

vezes indireta, a disponibilidade de recursos e oportunidades de investimentos que podem ser 

captadas pelo município. 
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Outra questão relevante tem a ver com o papel do Estado e a postura que assume frente aos 

desafios de gestão e execução de políticas públicas. Essa questão procura avaliar a inserção e 

capacidade de articulação em geral do Estado para garantir a defesa e fruição dos diversos 

direitos constitucionais, através de ação mais direta ou indireta dos entes públicos. 

O marco regulatório também é avaliado. No caso, alterações e destaques a dispositivos legais 

ou novidades aplicáveis à política urbana com possível impacto na aplicação do Plano Diretor. 

Adicionalmente, a relação interfederativa também será analisada. Essa questão diz respeito ao 

arranjo entre diferentes esferas de governo e suas diferentes atribuições para garantir direitos 

e políticas, aqui mais estreitamente ligadas à temática urbana. 

A capacidade da gestão local, por sua vez, busca tecer uma avaliação crítica sobre os 

instrumentos disponíveis e a disposição de enfrentar problemas presentes no município em 

oposição à escala e diversidade de questões levantadas no diagnóstico. 

Uma questão diretamente ligada a essa última trata da estabilidade e continuidade da política 

pública. Sobre isso, busca-se ponderar o potencial de linearidade da política a partir de questões 

ligadas ao cenário político municipal, mas também de outras esferas governamentais. 

A participação social, além de fundamental para assegurar a aderência das soluções à realidade 

local, cumpre papel importante para assegurar a continuidade supramencionada. Nesse quesito, 

avalia-se as principais formas de participação social existentes e sua qualidade de atuação. 

Coloca-se, ainda, ponderações acerca dos recursos disponíveis para que as ações previstas no 

plano possam ser executadas. A questão passa não apenas por recursos próprios, mas também 

por aqueles que podem ser adquiridos via transferências e convênios, bem como demais 

alternativas. 
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Quadro 2-6 Quadro de Hipóteses e Condicionantes 

Condicionantes Hipótese 
Otimista 

Hipótese 
Intermediária 

Hipótese 
Pessimista 

Cenário 
macroeconômico 

Retomada do crescimento (em torno 
de 3% ao ano) sem pressões 
inflacionárias e relação dívida/PIB 
decrescente, a partir do próximo ano.  

Vagarosa retomada do 
crescimento, em torno de 1% 
ao ano, com inflação variável 
e relação dívida / PIB instável.  

Extensão do cenário de crise, 
com crescimento nulo ou 
negativo, inflação e relação 
dívida/PIB crescente.  

Papel do Estado 

Capacitação e reforço da atuação 
estatal frente às políticas públicas, 
com defesa ampla dos direitos e 
serviços à população. 

Manutenção dos serviços 
públicos e extensão dos 
direitos em seus patamares e 
padrões atuais, com postura 
relativamente passiva do 
Estado, cumprindo, por vezes 
apenas papel fiscalizador. 

Continuidade na perda de 
capacidade de articulação e 
provimento de serviços e direitos 
públicos. Ampliação desmedida 
da privatização e postura de 
fiscalização passiva. Grande 
permissividade a interesses 
privados articulados na esfera 
pública. 

Marco 
regulatório 

Avanço na legislação e programas 
vigentes, com ampliação de direitos e 
regulamentação de instrumentos que 
permitam melhor atuar sobre a 
gestão urbana, a defesa de direitos e 
oferta de serviços públicos. 

Manutenção da situação 
vigente, com instrumentos 
ainda sem regulamentação 
ou uso efetivo.  

Flexibilização ou anulação de 
direitos, garantias e serviços, 
desestruturando as 
possibilidades de atuação pública 
e/ou requerendo padrões mais 
baixos para oferta de serviços 
públicos. 

Relação 
Interfederativa 

Ampliação da coesão na atuação 
para as políticas públicas, com 
programas articulados nos diferentes 
níveis federativos. 

Relação descoordenada com 
políticas e programas se 
reforçando acidentalmente e, 
por vezes, em sentidos 
opostos. Poucos elementos 
de harmonia federativa. 
Traços de Guerra Fiscal. 

Avanço na dissolução e 
solidariedade nas relações 
federativas, com incentivos 
colocados para competição entre 
as diferentes esferas e ausência 
de coordenação e atuação 
harmônica. 

Capacidade da 
gestão local 

Gestão engajada em solucionar 
gargalos diagnosticados com 
mobilização da população local e 
municipalidade dotada dos 
instrumentos para aperfeiçoamento 
da defesa de direitos e oferecimento 
de políticas públicas.  

Limitações consideráveis 
impostas pelas dificuldades 
diagnosticadas, capacidade 
de mobilização da população 
ou organização e iniciativa da 
gestão. 

Agravamento dos principais 
problemas diagnosticados com 
atuação pouco coesa ou 
excessivamente passiva da 
gestão municipal, sem incorporar 
aspectos da participação social. 

Continuidade da 
política pública 

Situação de baixa polarização e 
grande compromisso com metas e 
objetivos das políticas públicas, com 
manutenção de dispositivos, recursos 
e iniciativas, nas diferentes esferas 
de governo. 

Políticas e ações 
interrompidas ou voláteis de 
acordo com diferentes 
gestões, gerando alguma 
dificuldade para manutenção 
e provisão de programas e 
serviços públicos. 

Alta instabilidade política, com 
políticas sendo prematuramente 
interrompidas ou excessivamente 
alteradas, com perda de 
referencial para população 
potencialmente atendida. 

Participação 
social 

Amplos mecanismos e formas de 
atuação social, através de conselhos, 
comissões, além de outras formas de 
participação direta e indireta, como 
consultas à população em sintonia e 
constante contato com serviços e 
políticas públicas. Postura ativa da 
gestão no sentido de inclusão e 
ampliação da participação popular. 

Alguma participação social 
contemplada na elaboração e 
acompanhamento de 
políticas públicas, sem 
grandes esforços para sua 
incorporação ou ampliação. 

Baixa participação social, com 
poucos canais ou formas de 
participação e ações e posturas 
que dificultem o 
acompanhamento e a opinião 
pública, ignorando questões 
ligadas à justiça social. 

Recursos 
disponíveis 

Disponibilidade crescente de 
discursos para diferentes setores, 
ampliando cobertura de serviços, 
extensão e profundidade de políticas 
públicas. 

Recursos existentes, porém 
com acesso dificultado, com 
disputa entre as diferentes 
pastas e grande necessidade 
de hierarquização. 

Corte generalizado de recursos e 
escassez de fundos para 
concretização de políticas 
públicas. 

Elaboração: Risco AU 2018.  
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2.2.1 Cenário Adotado 

Apresenta-se, em seguida, uma breve síntese dos cenários e projeções avaliados para este 

Plano. Vale apontar, desde já, algo que perpassa as condicionantes de cenário e projeções 

adotadas, relativo à instabilidade política, econômica e social identificados na atual conjuntura 

brasileira. As eleições em outubro deste ano e seus desdobramentos ampliaram de forma aguda 

as incertezas, com grande polarização política e um conjunto muito heterogêneo de projetos de 

poder disputando, cada qual com diferentes posturas para as condicionantes aqui selecionadas. 

Essa situação, além de um desafio para esse tipo de exercício, dificulta a adoção de cenários 

particularmente positivos ou otimistas. Com isso em vista, seguem as principais ponderações 

acerca das projeções e condicionantes de cenário. 

Em termos do orçamento municipal, propõe-se a adoção do cenário misto, com taxas variáveis 

de crescimento, partindo de uma projeção particularmente ruim para os próximos 2 anos 

impondo restrições aos recursos do município, mas eventualmente retomando-se uma 

trajetória de ampliação das receitas orçamentárias, mesmo com taxas médias anuais de 

crescimento inferiores a 1%. A adoção do cenário misto como mais provável requer a ressalva 

de que a dimensão do município implica numa volatilidade muito maior das flutuações 

orçamentárias, tendo quedas abruptas em períodos de crise e ganhos consideráveis em 

momentos de crescimento econômico. Isso torna a tarefa de projeção mais complicada, mas 

acredita-se que em seu efeito líquido o sentido seja o indicado. 

O cenário macroeconômico, marcado atualmente por um quadro recessivo, deve se estender 

por mais um ou dois anos, mantidas as políticas macroeconômicas de ajuste fiscal. A superação 

da recessão antes disso passa pela retomada de investimentos públicos, algo que depende 

fundamentalmente do resultado das eleições realizadas em outubro. Há expectativa em relação 

à condução da política monetária com impacto direto sobre os juros e recursos disponíveis. 

Em relação ao papel do Estado, o período recente foi marcado por uma postura ao mesmo 

tempo excessivamente liberal, com aplicação de reformas (como a trabalhista) e iniciativa de 

privatização de empresas públicas relevantes, mas também desestruturante, com a Emenda 

Constitucional 95 aplicando um congelamento real dos gastos públicos federais por 20 anos, 

algo sem precedente na história econômica mundial, com o propósito de se buscar superávit 

primário nas contas nacionais e colocando em risco o provimento de serviços e investimentos 

públicos. Nesse sentido, a prática tem sido em sentido oposto à necessidade geral da população 

e a despeito dos interesses de sua maior parte. 
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No tocante aos marcos regulatórios, as principais referências ainda são a Constituição Federal 

de 1988 e o Estatuto das cidades (Lei 10.257/2001), com as bases para o entendimento e 

atuação através de políticas urbanas. Ali, constam políticas importantes do ponto de vista da 

construção de cidades mais justas, como o IPTU progressivo; outorga onerosa do direito de 

construir; parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóvel, direito de preempção, 

entre outros. Alguns desses instrumentos, embora regulamentados, ainda não foram absorvidos 

pelas práticas de gestão dos municípios. 

A relação interfederativa traz um dos principais focos de instabilidade diagnosticados. A 

aprovação da Emenda Constitucional 95, congelando os gastos públicos por 20 anos, coloca uma 

situação grave para as políticas públicas: com exceção das áreas da saúde e da educação, os 

recursos federais para as diferentes políticas públicas passariam por um embate direto. Ou seja, 

no atual contexto, para que se possa aumentar a parcela de gastos com, por exemplo, 

urbanismo, deve-se reduzir, em igual montante, a verba de outra área. Embora a lei não se 

aplique a gastos estaduais ou municipais, acaba por congelar as possibilidades de expansão para 

diversos setores com impactos concretos sobre os espaços urbanos e as populações dos 

municípios. Basta entender que, por exemplo, grande parte dos recursos para expansão da rede 

elétrica brasileira, ou no tocante ao saneamento básico, veio de recursos federais. Além disso, 

seguem as tendências ligadas à manutenção da guerra fiscal, com municípios e estados 

competindo por investimentos privados através de alteração de impostos e concessão de 

isenções, com claros impactos negativos sobre os cofres públicos. Por fim, o contexto recessivo 

e a escassez de recursos tornam mais agudos essas contradições e embates, carentes de solução 

por uma reforma tributária. 

Os principais desafios colocados à gestão local partem, primeiramente, da dimensão e 

profundidade das questões diagnosticadas no município. Por um lado, o município passa por 

processo histórico de retração de sua economia, com dados do PIB municipal inferiores aos 

obtidos 15 anos atrás. Por outro, é notória a dependência municipal em relação à condução e 

resultados obtidos pela indústria cimenteira instalada na cidade, participando de forma central 

na transformação dos principais indicadores socioeconômicos de Itaú de Minas.  A gestão local 

não conta, nesse sentido, com instrumentos próprios para solucionar a variada gama de 

problemas urbanos. Adota, entretanto, postura ativa para mitigação de situações irregulares, 

em temas variados, ainda que com as limitações esperadas para um município como Itaú de 

Minas. A integração da participação social é um desafio importante nesse sentido.   
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Sobre a questão da continuidade da política pública, há a já apontada situação de interrupção 

colocada em nível federal que interrompeu muitas das políticas em vigência até o ano de 2016, 

com cortes e cancelamentos de um conjunto de políticas públicas. No município, é possível 

aprimorar a questão da estabilidade a partir de medidas relativamente simples de 

sistematização de informações, para que gestões futuras possam ter o conhecimento sobre 

motivações, embasamentos técnicos, históricos, etc. Isso passa pela digitalização de parte do 

acervo municipal, mas também criação de sistemas de referência. 

Em termos da participação social, é necessário internalizar de maneira mais abrangente a 

participação das diferentes localidades do município, com mecanismos amplos e rotativos de 

contato. O funcionamento e manutenção de conselhos temáticos, como o recente Conselho da 

cidade, cooperam para que segmentos da sociedade participem diretamente e estejam a par da 

condução de temas relevantes no município. A crescente incorporação da participação popular 

nas decisões de política pública é importante e desejável. Durante o processo de elaboração do 

atual Plano Diretor, a participação popular, através das oficinas participativas, foi 

particularmente baixa, a despeito dos esforços lançados para engajamento da população local. 

A questão requer ações adicionais. 

A avaliação acerca dos recursos disponíveis é bastante pessimista. Como já se apontou no 

diagnóstico e mesmo quando se tratou das projeções orçamentárias, o contexto atual é de 

retração de recursos com perdas consideráveis de recursos próprios. Na esfera estadual, o 

cenário não é muito distinto, com a arrecadação do principal tributo dessa esfera, o ICMS, em 

situação bastante precária. No nível federal, a situação não é diferente, com amplos cortes já 

apontados. A alteração desse cenário passa não apenas pela recuperação econômica, mas 

também por uma mudança de posturas e posicionamentos frente às prioridades de gestão. 

O Quadro, a seguir, apresenta de forma sintética as principais questões e sua avaliação: 
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Quadro 2-7 Quadro Situação das condicionantes no cenário atual do Município de Itaú de Minas 
Condicionantes Situação Observações 

1 – Macroeconomia  Ruim Grandes incertezas e retomada muito mais lenta do que o esperado pela 
equipe oficial do governo. Desemprego e baixo crescimento. 

2 – Papel do Estado Média Retração da máquina pública com existência de conselhos fortes. 
3 – Marcos 
regulatórios Média Esforços para aplicação de instrumentos regulamentados pelo Estatuto das 

cidades. 
4 – Relação 
interfederativa Ruim Relações tensionadas pela escassez de recursos e instabilidade do cenário 

político federal. 
5 – Capacidade da 
gestão local Média Necessidade de sistematização de informações e modernização da gestão. 

Grandes desafios pelas características do município.  
6 –Continuidade da 
Política Pública Ruim Instabilidade política do país gera insegurança em todas as esferas 

administrativas. 

7 – Participação social Média 
Conselhos e Comissão precisam melhorar a capacidade deliberativa. 
Necessidade de formas ativas de manter contato com a população das 
diferentes localidades do município 

8 – Recursos 
disponíveis Ruim Perspectiva de poucos recursos, inclusive para convênios ligados à provisão 

de infraestrutura. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
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3 Recursos e financiamento para a política de planejamento, ordenamento e 

desenvolvimento municipal. 

Conforme estabelece o Estatuto da Cidade (EC), Lei Federal 10.257/2001 que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, os 

municípios são os responsáveis pela elaboração da política urbana através do Plano Diretor e 

dos demais instrumentos de gestão urbana e planejamento municipal, como as leis de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, planos setoriais e diretrizes orçamentárias e 

participativas, entre outros. 

A política urbana municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana e o Plano Diretor é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana.  Deve englobar todo o território municipal e seguir o 

conteúdo mínimo o estabelecido no artigo 42 do EC.  

Por sua vez, os Planos de Mobilidade Urbana (PMU) devem ser integrados e compatíveis com os 

Planos Diretores ou neles inseridos, e objetivam o planejamento da integração entre os 

diferentes modos de transporte e a melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas e 

cargas no território do município. 

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) têm por objetivo planejar e instituir a 

política habitacional municipal, sendo instrumento de promoção de acesso à moradia digna para 

a população da cidade. Os municípios com PLHIS elaborado passam a integrar o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e ficam aptos a acessar recursos conveniados 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

A Política Federal de Saneamento Básico, Lei Federal 11.445/2007, estabelece como obrigatória 

a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, incluindo os serviços e 

infraestruturas de abastecimento de água; coleta e tratamento de esgoto sanitário; drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais; e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Estes dois 

últimos eixos poderão ser tratados em planos específicos, mas é recomendável que haja pelo 

menos integração e compatibilização com os demais, contribuindo com uma visão integrada do 

planejamento do saneamento básico na escala municipal. 

A Lei Federal 12.305/2010 trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e responsabiliza 

o Distrito Federal e os Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 

respectivos territórios. Conforme o artigo 18 da PNRS, a elaboração dos Planos de 
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) pelos municípios é condição para o acesso a recursos 

da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Se todo o conteúdo mínimo do PGRS for 

incluído no PMSB, não há necessidade de elaboração de PGRS exclusivo. 

Outro plano de grande importância é o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), baseado 

na Lei Federal de 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

PNPDEC e trata das obrigações de cada ente federativo quanto a prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Os aspectos mais 

recorrentes a serem tratados no PMRR são os riscos meteorológicos, hidrológicos e geológicos, 

como enchentes, inundações e escorregamentos de solo. 

Sendo o principal e mais completo instrumento de planejamento urbano, o Plano Diretor 

abrange uma gama bastante vasta de temáticas, interesses e políticas num município. Dessa 

forma, apresentam-se, na sequência, de forma abrangente, as principais possibilidades de 

recursos e fontes de financiamento que podem ser aproveitados pela gestão municipal para 

elaboração do Plano Diretor e a persecução de suas políticas setoriais. 

Uma boa referência inicial é o Catálogo de Programas Federais para os Municípios5 , uma 

iniciativa para o fortalecimento da gestão municipal, tendo sua última versão sido publicada em 

2014. Mesmo que o documento possa estar defasado, essa compilação traz um total de 221 

Programas Federais, distribuídos em 23 áreas temáticas.  

                                                             
5 Disponível para consulta em: http://www.snel.org.br/wp-
content/themes/snel/docs/Catalogo_Programas_Federais.pdf. (Acesso em Agosto de 2018) 
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Gráfico 3-1 Programas existentes para financiamento da política urbana. 

Fonte: Catálogo de Programas Federais para Municípios, 2014. Elaboração: Risco AU 2018. 

As áreas temáticas com maior número de programas são, conforme o gráfico, Educação e Saúde 

– áreas com recursos vinculados obrigatórios –, seguidas por Direito à Cidadania e Gestão 

Pública, áreas de alta relevância para a elaboração de Planos Diretores e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de participação democrática. Do total de 221 Programas, há 202 que seriam 

aplicáveis a Itaú de Minas.  

O Catálogo de Programas Federais para Municípios traz fichas informativas para cada um desses 

programas, contendo informações relativas às entidades e órgãos responsáveis, 

objetivo/finalidade do programa, instituições/entidades elegíveis, agente financeiro, 

instrumento jurídico e condições para aderir ao programa, além de identificação de possíveis 

contrapartidas e informações de contato. Por se tratar de uma compilação, reúne através dessas 

informações, diferentes possibilidades de aquisição de recursos e apoio técnico – desde recursos 

do Orçamento Geral da União, passando por Convênios, Transferências, Emendas 

Parlamentares, recursos do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.  

0 5 10 15 20 25 30

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMUNICAÇÕES
CULTURA

DES. ECONÔMICO
DES. TERRITORIAL

DES. URBANO
DESPORTO E LAZER

DIREITO À CIDADANIA
EDUCAÇÃO

ENERGIA
GESTÃO PÚBLICA

HABITAÇÃO
MEIO AMBIENTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL
SANEAMENTO

SAÚDE
SEGURANÇA PUBLICA

TRABALHO E RENDA
TRANSPORTE
URBANISMO



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas 2018 
 

34 

Infelizmente, pelos efeitos combinados da ruptura na chefia do executivo, em 2016, e a 

instauração e persistência da crise econômica e fiscal, muitos desses programas não estão mais 

ativos, foram extintos ou tiveram seus recursos reduzidos. Alternativamente, o governo federal 

lançou, em 2017, um guia intitulado “Municípios engajados, gestão competente” 6 , com 

referência a políticas públicas com participação das 3 esferas de governo, organizadas em áreas 

temáticas, desde o planejamento urbano e moradia até assistência social, meio ambiente, saúde 

e educação. Esse documento, menos assertivo, não encaminha necessariamente a questão dos 

recursos para cada política, mas ao menos sugere a possibilidade de se estabelecer alguma ação 

no sentido de viabilizar políticas. 

Uma alternativa à conjuntura de escassez de fundos públicos no país é a aquisição de recursos 

internacionais, principalmente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Há, inclusive, um Programa 

operado pela Caixa Econômica Federal com recursos do BID, chamado Programa Nacional de 

Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM). Esse 

programa compreende recursos para capacitação, serviços técnicos, consultoria, equipamentos, 

mobiliário e infraestrutura. As informações completas sobre como pleitear esses recursos estão 

disponíveis no sítio de internet da Caixa Econômica Federal. Para recursos onerosos, o BNDES 

apresenta linhas como FINEM, além do Avançar Cidades (para Saneamento e Mobilidade). 

Há ainda a possibilidade de empenho de recursos próprios do município, sendo que o Estatuto 

da Cidade, publicado em 2001, contribuiu para que os municípios pudessem contar com 

instrumentos que vão além do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU (a partir de 

regulamentação própria dos municípios) e lograssem participar de forma mais qualificada nas 

transformações urbanas, com uma série de instrumentos e dispositivos. 

Além do já citado IPTU (que pode ser progressivo no tempo), abre-se a possibilidade de se usar 

a Outorga Onerosa do Direito de Construir (onerando construções que ultrapassem o 

Coeficiente de Aproveitamento estabelecido em lei), o direito de Preempção (dando preferência 

ao município para aquisição imóveis), direito de alterar onerosamente o uso do solo, para citar 

alguns. É possível ainda conectar esses diversos instrumentos na introdução de um Fundo de 

Desenvolvimento Urbano, que se utiliza de diversas fontes de recursos para garantir que a 

                                                             
6 Disponível em: http://www.portalfederativo.gov.br/publicacoes/versao-web-pagina-unica.pdf. (Acesso em Agosto 
de 2018) 
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dinâmica de expansão urbana dote a gestão municipal de recursos para qualificar os diferentes 

espaços a partir de suas demandas específicas. 

Figura 3-1 Categorias de fontes de recursos 

	
Elaboração: Risco AU 2018. 
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4 PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

O Plano Diretor Participativo se fundamenta na Constituição Federal, em especial nos artigos 

30º, 182º e 183º; na Lei Federal nº 10.257 de 2001 “Estatuto da Cidade”; na Constituição do 

Estado de Minas Gerais e na Lei Orgânica Municipal. 

É o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do Município de Itaú de Minas e 

deve englobar o território do Município como um todo.  

O Plano integra o processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporarem as diretrizes e as prioridades nele 

contidas.  

A revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas resulta da revisão da Lei Complementar nº 31/2010, 

que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo, considerando o Diagnóstico 

Técnico-Participativo realizado7. 

Outras leis poderão vir a integrar o Plano, desde que cumulativamente: 

a) Tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e às ações de planejamento 

municipal; 

b) Mencionem expressamente em seu texto a condição de integrantes do conjunto de leis 

componentes do plano; 

c) Definam as ligações existentes e a compatibilidade entre seus dispositivos e os das 

outras leis já componentes do Plano, fazendo remissão, quando for o caso, aos artigos 

das demais leis; 

d) Regulamentem instrumentos previstos no Estatuto das Cidades. 

  

                                                             
7 Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo, englobando levantamento de dados e indicadores, Oficinas 
Participativas, pesquisas com a população, atividades de campo, reuniões locais e reuniões do Conselho da Cidade. 
Relatório entregue em Junho de 2018. Disponível em https://pditaudeminas.wordpress.com/ 
https://pdmiracatu.wordpress.com/(Acessado em agosto de 2018). 
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4.1 Princípios  

O Plano Diretor deve conter, minimamente8: 

I. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 

considerando o território rural e urbano; 

II. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, tanto privada como pública; 

III. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para 

a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços 

territoriais adjacentes; 

IV. Os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, 

vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

Os dois primeiros dizem respeito aos princípios fundamentais da política urbana e do Plano 

Diretor. O terceiro trata dos objetivos da revisão do Plano, a partir dos problemas identificados 

no município9. O quarto diz respeito aos instrumentos legais e fiscais para implementação das 

políticas. Cada um destes itens será desenvolvido a seguir. 

Além disso, o Plano Diretor deve promover e ampliar o acesso aos direitos sociais básicos, 

conforme o Art. 6º da Constituição: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados. 

  

                                                             
8 De acordo com a Resolução 34/2005 do Conselho Nacional das Cidades, atualizada pela Resolução 164/2014 do 
Conselho Nacional das Cidades. 
9 Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. Uma síntese das conclusões está apresentada no capítulo 1 deste 
relatório. 
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4.1.1 Gestão democrática da cidade 

A gestão democrática precisa incorporar a participação dos diferentes segmentos da sociedade 

na formulação, execução e acompanhamento da Política de Desenvolvimento Municipal. Para 

garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 

instrumentos (Estatuto da Cidade, Art. 43º): 

I. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II. Debates, audiências e consultas públicas; 

III. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

IV. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;  

A revisão do Plano Diretor foi realizada através do processo democrático, utilizando 

instrumentos de participação, como o Conselho da Cidade, as oficinas participativas, 

conferências e audiências públicas. Revisões no Plano e leis relacionadas devem utilizar os 

mesmos instrumentos. A validade do Plano Diretor é de 10 anos. 

4.2 Funções sociais da cidade 

As funções sociais da cidade são definidas pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade como um 

conjunto de diretrizes a ser atendido pela política urbana, sintetizados a seguir. Em suma, trata 

da garantia das condições essenciais de vida, entre as quais cabe destacar a infraestrutura 

urbana, saneamento básico e serviços públicos. 

1. Direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; 

2. Gestão democrática e participativa; 

3. Cooperação entre governos, iniciativa privada e sociedade; 

4. Planejamento do desenvolvimento, da distribuição espacial da população e das 

atividades; 

5. Oferta de equipamentos urbanos, transporte e serviços públicos; 

6. Ordenação e controle do uso do solo; 

7. Integração entre atividades urbanas e rurais; 

8. Sustentabilidade ambiental, de produção e consumo; 

9. Justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de urbanização;  
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10. Adequação da política econômica, tributária e financeira; 

11. Recuperação dos investimentos públicos que resultem em valorização imobiliária; 

12. Proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

13. Debate público na implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos; 

14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda; 

15. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias; 

16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização; 

17. Estímulo à utilização de tecnologias visando a redução de impactos ambientais e a 

economia de recursos naturais; 

18. Prioridade às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, 

abastecimento de água e saneamento. 

4.3 Funções sociais da propriedade urbana 

O não cumprimento da função social da propriedade urbana, por sua vez, diz respeito à 

propriedade que não apresenta uso condizente com sua condição de urbanização, sendo, 

portanto, enquadrada num dos seguintes casos: 

• Imóvel vazio (sem edificação); 

• Imóvel subutilizado (com área construída total abaixo do mínimo estabelecido pelo 

Plano Diretor ou Zoneamento); 

• Imóvel vazio (edificação sem utilização ou com uso abaixo do parâmetro estabelecido 

pelo Plano Diretor); 

Cabe ao Plano Diretor dar parâmetros para a caracterização das propriedades nestas condições, 

que podem estar sujeitas a alguns dos instrumentos disponíveis no Estatuto da Cidade, como 

veremos adiante. 
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4.4 Objetivos e estratégias 

A partir destes princípios expostos no Estatuto da Cidade e com base nos principais problemas 

do município identificados no Diagnóstico Técnico-Participativo, foram delineados os objetivos 

da revisão do Plano Diretor, listados abaixo. A estes objetivos foram associadas estratégias e 

conjuntos de ações que concorram para os objetivos.  

• Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda 

• Controle do uso e ocupação do território 

• Ampliação do direito à moradia 

• Melhoria da mobilidade e da qualidade urbana 

• Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos 

• Promoção do Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural 

Cada um dos objetivos será desenvolvido e associado a estratégias e ações. As ações propostas 

podem se relacionar com mais de um objetivo ou estratégia e, por isso, aparecerão mais de uma 

vez ao longo dos quadros. Parte das ações apontadas não cabe ao Plano Diretor e precisará ser 

desenvolvida em leis complementares ou planos setoriais, sempre alinhados com os objetivos 

aqui expostos.  

4.4.1 Objetivo: Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda 

Visando reduzir um dos principais problemas identificados no diagnóstico 10 , o objetivo de 

ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda é extremamente importante e 

igualmente difícil.  

Quadro 4-1 Objetivo: Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação das 
oportunidades de 
acesso a trabalho 
e renda 

Estimular novas 
atividades produtivas 
ligadas a turismo e 
eventos 

Implantar projeto de incentivo ao cultivo de pimenta e produção de 
mel. 

Estimular produções locais de alimentos, artesanato, cultura e afins. 

Estimular atividades de beneficiamento de derivados de leite, café e 
cana de açúcar. 

Promover festas ou eventos municipais. 

Reordenar atividades já 
existentes 

Ampliar distrito industrial. 

Definir zona central com maiores parâmetros de ocupação e de 
usos. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

                                                             
10 Ver item “5.1 Mineração e dependência econômica local”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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4.4.1.1 Estimular novas atividades produtivas ligadas a turismo e eventos 

A promoção de cadeias produtivas locais, principalmente ligadas às atividades agrícolas, podem 

trazer novas frentes produtivas para o município. Essas ações podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento das atividades turísticas, que podem colaborar em longo prazo para a 

ampliação dos postos de trabalho. 

Duas ações de estímulo cabem diretamente ao Plano diretor, a demarcação de zonas para 

atividades industriais e zonas centrais de maior densidade, visando estimular a implantação de 

atividades produtivas. Nestas zonas, são dados alguns incentivos na forma de permissão de usos 

e aumento de parâmetros urbanísticos. 

Para quaisquer destes casos, é possível elaborar incentivos diversos, como incentivos fiscais 

ligados a determinados usos; a cessão ou concessão de áreas públicas, desde que em conjunto 

com a constituição de banco de terras público; ou a busca por parcerias com instituições de 

ensino e capacitação ou empresas; entre outros. Para quaisquer desses casos, é imprescindível 

uma avaliação pormenorizada das possibilidades, pesando sempre benefícios e custos em busca 

de soluções que não se traduzam em ônus excessivo aos cofres públicos, frente aos benefícios 

elencados. 

4.4.1.2 Reordenar atividades já existentes 

Como formas de reorganizar e estimular usos industriais, comerciais e serviços, o zoneamento 

deve prever áreas para acomodar estas mudanças. Será apontada uma zona central, onde será 

permitida maior gama de usos e maior adensamento. Esta zona englobará a área central e o 

entorno da atual rodovia, que será desativada. Também serão apontadas áreas para alocação 

de usos industriais e relacionados, junto ao futuro anel viário.  
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4.4.2 Objetivo: Controle do uso e ocupação do território 

Um dos objetivos principais do Plano Diretor é regular o processo de expansão e adensamento 

urbanos para evitar o aumento da dispersão da população, garantir o acesso aos serviços 

públicos e infraestruturas urbanas e preservar as áreas ambientalmente frágeis. Desta forma, 

busca-se otimizar os investimentos públicos em infraestrutura, serviços e equipamentos. 

Quadro 4-2 Objetivo: Controle do uso e ocupação do território. 

Objetivos Estratégias Ações 

Controle do uso 
e ocupação do 
território 

Regulamentar o uso 
e ocupação do solo 
de todo o território 
municipal 

Delimitar o macrozoneamento. 
Definir os perímetros urbanos. 

Estabelecer parâmetros de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo (zoneamento). 
Manter e atualizar o Código de Obras dentro do Plano Diretor. 

Elaborar Código de Obras. 

Combater a 
especulação 
imobiliária e reduzir 
os vazios urbanos 

Demarcar os vazios urbanos. 

Implementar  PEUC e IPTU Progressivo no Tempo. 
Atualizar/revisar cadastro fundiário do município. 

Implementar cadastro multifinalitário. 
Manutenção do Conselho da Cidade de Itaú de Minas. 

Demarcar perímetro urbano condizente com as previsões de 
crescimento populacional. 

Acomodar o crescimento urbano mantendo um núcleo urbano 
compacto. 

Preservação e 
recuperação dos 
recursos naturais e 
áreas 
ambientalmente 
frágeis 

Propor um zoneamento ambiental. 

Delimitar as bacias hidrográficas. 
Regulamentar a proporção de plantio de eucalipto por 
microbacia hidrográfica. 

Estabelecer corredores verdes. 
Controlar a expansão urbana. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.2.1 Regulamentar o uso e ocupação do solo de todo o território municipal. 

Os instrumentos de regulação do uso e ocupação do solo (macrozoneamento e zoneamento) 

são o principal meio de ordenamento territorial e por isso serão detalhados mais a diante. Além 

da definição do perímetro urbano e do macrozoneamento, obrigatórios, a revisão do Plano 

Diretor adotou como estratégia englobar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do 

solo (conhecidos como zoneamento), que com frequência são delegados a uma lei subsequente. 

Buscou-se evitar situação de ausência de regulamentação (como ocorreu no Plano Diretor 
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vigente), bem como atraso na implementação de outros dispositivos dependentes dessa 

legislação. 

4.4.2.2 Combater a especulação imobiliária e reduzir os vazios urbanos. 

Para evitar a dispersão urbana e seus efeitos negativos11, a estratégia adotada é acomodar o 

crescimento urbano nos núcleos existentes. Essa estratégia se associa ao combate da 

especulação imobiliária, uma vez que foi identificado um grande volume de imóveis vazios ou 

potencialmente subutilizados12, que atualmente são inacessíveis à população. 

Parte da estratégia para evitar a dispersão urbana inclui, em conjunto, o combate à especulação 

imobiliária, visando o cumprimento da função social da propriedade urbana. As ações previstas 

são demarcar os vazios urbanos; implementar o PEUC e IPTU Progressivo no Tempo; atualizar 

cadastro fundiário do município; revisar o código tributário municipal; implementar cadastro 

multifinalitário.  

A manutenção do Conselho da Cidade de Itaú de Minas é importante para a gestão democrática 

participativa e acompanhamento do processo de implementação do Plano Diretor, além da 

relevância para o debate de questões territoriais de interesse do município, por exemplo, a 

implementação de instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como o Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), o PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, que serão explicados mais adiante. 

4.4.2.3 Preservação e recuperação dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis. 

A delimitação do macrozoneamento deve considerar as diversas ocupações existentes, urbanas 

ou rurais, as áreas demarcadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), os remanescentes de mata 

nativa, topografia e a hidrografia.  

Além disso, o Plano Diretor vai englobar um zoneamento ambiental visando a proteção das 

nascentes e das margens dos cursos d’água (Áreas de Proteção Permanente-APP), das matas 

remanescentes, e que normatize as culturas locais, sem que as mesmas causem impactos 

negativos ao meio ambiente. 

O zoneamento ambiental vai considerar a topografia e a hidrografia, através da delimitação das 

bacias hidrográficas, visando equilibrar a produção existente com a manutenção das condições 

hídricas. Também será buscada a preservação da fauna e da flora através da criação de 

                                                             
11 Ver item “5.4 Expansão urbana”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
12 Ver item “5.4.1 Projeção populacional e demanda por habitação”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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corredores verdes que conectem os remanescentes de mata nativa oriundas de reserva legal e 

APPs.  

4.4.3 Objetivo: Ampliação do direito à moradia 

O direito à moradia (e suas condições), principalmente das camadas de baixa renda, é um dos 

principais problemas urbanos, não apenas do município, mas de grande parte das cidades 

brasileiras. Especificamente para o município de Itaú de Minas, estão apontadas três estratégias, 

conforme quadro a seguir. 

Quadro 4-3 Objetivo: Ampliação do direito à moradia. 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação 
do direito à 
moradia 

Constituir banco de terras 
públicas 

Demarcar os vazios urbanos. 

Implementar PEUC e IPTU Progressivo no Tempo. 
Grafar áreas para direito de preempção. 
Atualizar cadastro de terras públicas. 

Aplicar o Instituto do Abandono. 

Promover a regularização 
fundiária 

Delimitar Zona Especial Rural de Regularização Fundiária. 

Aplicar usucapião urbano e rural. 

Promover Habitação de 
Interesse Social (HIS) 

Delimitar Zonas Especiais de Interesse Social. 

Construir Unidades de Habitação de Interesse Social. 
Revisar o Plano Municipal de Habitação. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.3.1 Constituir banco de terras públicas. 

Para aumentar a possibilidade de realizar políticas de provisão de habitação, implantação de 

equipamentos urbanos ou mesmo realizar permutas, é importante que o município possua um 

banco de terras públicas com documentação atualizada. Para realizar esta estratégia, estão 

apontadas algumas ações. 

A primeira ação é atualizar cadastro de terras públicas. Também é importante legislar sobre às 

glebas e lotes vazios dentro do perímetro urbano. Como apontado no diagnóstico13, há um 

grande volume identificado que precisa ser devidamente verificado. Estas áreas podem ser 

objeto de instrumentos como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), 

                                                             
13 Ver item “5.4.1.1 Áreas vazias ou subutilizadas”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 (ZEIS) 
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seguido pelo IPTU Progressivo no Tempo; ou do Direito de Preempção. Estes instrumentos estão 

mais bem detalhados ao final deste capítulo.  

Por fim, outro instrumento que pode contribuir para a estratégia é a implementação do Instituto 

do Abandono, previsto no Código Civil (Lei nº 10.246/2002, Art. 1.276): 

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o 
conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser 
arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à 

do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. 

4.4.3.2 Promover a regularização fundiária. 

As ocupações fora do perímetro urbano e com extensão inferior ao módulo fiscal do INCRA 

devem ser fiscalizadas e ter sua expansão impedida. Durante o processo foram identificadas 4 

principais áreas 14 , estas deverão passar por analise para determinação de regularização 

fundiária ou remoção, através de projetos específicos. O município deverá também definir uma 

lei especifica para o chacreamento, afim de impedir o parcelamento problemático e 

regulamentar a demanda existente, não a represando.  

As ações estão de acordo com os instrumentos estabelecidos no estatuto da Cidade: Zonas 

especiais de interesse social (Art. 42-B); Usucapião especial de imóvel urbano (Art. 9); Concessão 

de direito real de uso (Art. 48). 

É importante também observar as condições de caracterização das zonas urbanas conforme o 

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), que define as características em que pode ser 

cobrado o IPTU:  

 Art. 32. § 1º Para os efeitos deste imposto [IPTU], entende-se como zona urbana a definida 
em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 
em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II. Abastecimento de água; 
III. Sistema de esgotos sanitários; 
IV. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 

                                                             
14 Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 04/06 (ZERRF1 e 2). Denominou-se ZERRF1 todas as áreas inferiores à 26ha. 
declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e ZERRF2 as construções em lotes bastante inferiores ao modulo fiscal 
e fora das áreas declaradas no CAR.  
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V. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do 
imóvel considerado. 

 

Com o objetivo de ordenar a expansão das zonas rurais, propõe-se um regramento para que a 

expansão de imóveis e população nas áreas rurais do município não se traduza em novos 

problemas territoriais e de gestão. Com esse intuito, foi realizada uma pesquisa sobre legislação 

de chacreamento, para levantamento de referências na questão.  

Essa questão prevê um ordenamento dos parcelamentos de glebas em lotes de dimensões 

inferiores ao módulo fiscal do INCRA na zona rural do município, procurando não relegar à 

irregularidade todos os imóveis que se encontrem nessa situação. Ao mesmo tempo, busca-se 

dotar a gestão municipal com instrumentos para análise e aprovação de desmembramentos de 

lotes inferiores ao módulo fiscal.  

Nesse sentido, sugere-se a adoção de regras que estabelecem condomínios rurais para esse tipo 

de situação, ficando a cargo do loteador/empreendedor a responsabilidade de prover as 

infraestruturas básicas (de água, esgoto, viárias, entre outras) condicionantes à aprovação do 

loteamento. Novos desmembramentos rurais, com uma nova medida de lote mínimo, fariam 

parte de um zoneamento diferente, onde valem essas regras de chacreamento. 

4.4.3.3 Promover Habitação de Interesse Social (HIS). 

Para promover a construção de unidades de HIS, o zoneamento prevê demarcação de áreas 

vazias como ZEIS15, onde são incentivados empreendimentos deste perfil. Também pode haver 

políticas públicas de construção direta de empreendimentos, o que deve ser associado à 

elaboração do Plano Municipal de Habitação. 

  

                                                             
15 Ver anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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4.4.4 Objetivo: Melhoria da mobilidade e da qualidade urbana 

O objetivo da ampliação da mobilidade da população ao longo do território municipal é essencial 

para viabilizar diversos dos objetivos apresentados anteriormente. 

As estratégias deste objetivo estão de acordo com as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), conforme seu Art. 6º: prioridade dos modos de 

transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo 

sobre o transporte individual motorizado. 

Quadro 4-4 Objetivo: Melhoria da mobilidade e da qualidade urbana 

Objetivos Estratégias Ações 

Melhoria da 
mobilidade e 
da qualidade 
urbana 

Ampliar a 
acessibilidade do 
território 

Elaborar o Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis. 
Definir no Plano Diretor as diretrizes para Plano de Rotas 
Prioritárias Acessíveis. 
Revisar o Plano de Arborização. 
Estimular a relação entre os bairros lindeiros à rodovia atual. 
Regulamentar procedimentos que evitem obstrução de 
passeios (Código de Posturas). 
Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 

Estruturar o território 
em função da 
implantação do anel 
viário 

Aproveitar a implantação do anel viário; converter o potencial 
de transformação. 
Propor renovação da ocupação lindeira à rodovia. 
Propor parque linear da rodovia desativada. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.4.1 Ampliar a acessibilidade do território. 

A primeira estratégia é elaborar um Plano de Rotas Acessíveis, conforme o Estatuto da Cidade 

(Art. 41 parágrafo 3º):   

As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, 
compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios 

públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir 
acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias 
existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de 
pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados 
de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre 
outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo 
de passageiros.  

O Plano de Rotas Acessíveis Prioritárias deve ser elaborado apontando trechos de vias públicas 

com prioridade para os pedestres e na qual serão garantidas as condições mínimas de 
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acessibilidade aos pedestres e à população com mobilidade reduzida, conforme o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015). Para a elaboração do Plano de Rotas 

Acessíveis, devem ser seguidas as diretrizes a seguir. Na figura, temos uma versão preliminar de 

rotas, que deve ser desenvolvida no Plano. 

Figura 4-1 Diretriz para rotas Prioritárias na Sede 

 
Fonte: Google Satélite 2018 e PMIM 2018 - Elaboração: Risco AU 2018.  - Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 
06/06 

Os trechos designados devem criar rotas que deem acesso aos seguintes elementos: 

• Equipamentos públicos de interesse coletivo (escolas, equipamentos de saúde, 

equipamentos de lazer etc.); 

• Equipamentos de transporte coletivo mais próximos aos equipamentos (pontos de 

ônibus, terminais de ônibus e afins); 

• Polos geradores de viagens, públicos ou privados, que sejam de interesse coletivo 

(escolas, equipamentos culturais ou esportivos, centros comerciais etc.); 

• Praças, áreas verdes e áreas de lazer em geral. 

Além disso, é recomendável que as vias apontadas atendam as seguintes condições:  
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• Porte de largura transversal e tráfego médios, evitando vias de uso estritamente local, 

mas também evitando as vias de tráfego muito pesado; 

• Passeio de pedestres com largura suficiente para: (1) a faixa de circulação, para alocar o 

tráfego de transeuntes (recomendável mínimo de 1,5m livre); (2) a faixa de acesso para 

acomodação das entradas dos lotes (recomendável mínimo 0,5m livre); e a faixa de 

serviços, onde são acomodados os equipamentos de infraestrutura (postes, terminais 

de energia, telecomunicação, etc.), equipamentos coletivos (bancos, paraciclos, etc.) e 

vegetação (árvores, arbustos, gramados, canteiros etc.); 

• Não havendo largura de passeio, escolher vias que tenham a possibilidade de supressão 

de faixas de estacionamento ou de rolamento; 

• Com possibilidade de implantação de rotas cicloviárias compartilhadas (em vias com 

velocidade abaixo de 30 km/h) ou ciclo faixas (faixas exclusivas) no leito carroçável;  

• De baixa declividade, mais adequadas para garantir a acessibilidade. 

Figura 4-2 Exemplo de via existente com passeio ampliado no município. 

 
Elaboração: Risco AU 2018. 

A implantação do anel viário, prevista para 2020, resultará na desativação da rodovia, que passa 

a ter status de via urbana. Com essa mudança, abre-se a possibilidade de renovação da ocupação 

lindeira, incluindo os espaços públicos (praças, calçadas e leito carroçável), o que pode gerar um 

aumento considerável da acessibilidade da população e uma melhor relação entre os bairros, 

hoje divididos pela rodovia. 
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Um problema identificado no diagnóstico foi a constante obstrução dos passeios por conta de 

despejo de entulhos e similares. Ainda que tenha relação direta com as condições de 

acessibilidade, a regulação deste tipo de questão cabe a outras leis, como o Código de Posturas 

ou o Código de Obras. 

Por fim, a maior ação no sentido de melhorar os deslocamentos no território é elaborar um 

Plano Municipal de Mobilidade, nos termos da lei de Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012, Art. 24): 

O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, 
bem como: 

I. Os serviços de transporte público coletivo;  
II. A circulação viária;  

III. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas;  

V. A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  
VI. A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 

motorizados;  
VII. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;  

VIII. Os polos geradores de viagens;  
IX. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  
X. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  

XI. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da 
infraestrutura de mobilidade urbana; e  

XII. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade 
Urbana, em prazo não superior a 10 (dez) anos.  

§ 1º Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, 
na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade 
Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.  

A elaboração do Plano Municipal de Mobilidade permitirá caracterizar a demanda e diagnosticar 

os principais problemas para, então, apontar medidas que permitam reduzir as dificuldades de 

mobilidade da população. 

4.4.4.2 Estruturar o território em função da implantação do anel viário. 

A implantação do anel viário abre o potencial de transformação em diversas frentes. Ao Plano 

Diretor, cabe prever as diretrizes territoriais para tirar o máximo de proveito deste potencial. O 
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zoneamento prevê áreas de adensamento e de maior variedade de usos nos lotes lindeiros à 

atual rodovia, visando promover a transformação da ocupação atual.  

A principal proposta, atualmente em estudo de viabilidade, é a conversão da rodovia em um 

parque linear no trecho central16, procurando tirar proveito da redução do tráfego pesado na 

via para promover uma renovação completa do caráter deste espaço. Esta medida, além de criar 

um novo espaço de lazer, vai estimular a renovação da ocupação dos lotes lindeiros, que estão 

aptos ao adensamento e à mudança de usos.  

4.4.5 Objetivo: Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos 

Como forma de combater a dispersão territorial e garantir alguns dos direitos básicos 

constitucionais, temos o objetivo de ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços 

urbanos e sua justa distribuição no território municipal. 

Quadro 4-5 Objetivo: Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação do 
acesso a 
equipamentos 
públicos e serviços 
urbanos 

Garantir a justa 
distribuição de 
equipamentos públicos 

Estimular novos usos para a fábrica desativada (CECOI). 
Definir prioridades de implantação de novos 
equipamentos no território. 

Ampliar a acessibilidade 
do território 

Elaborar o Plano de Rotas Acessíveis. 
Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.5.1 Garantir a justa distribuição de equipamentos públicos 

Uma forma de melhorar a cobertura dos equipamentos públicos é procurar garantir sua 

distribuição o mais homogeneamente possível no território municipal. Para isso, é importante 

estabelecer prioridades na implantação de novos equipamentos, a partir da condição de 

cobertura atual identificada17, com uma menor cobertura sobretudo nos bairros ao sul e à oeste. 

4.4.5.2 Ampliar a acessibilidade do território 

Ainda que haja uma ampliação da distribuição dos equipamentos ao longo do território 

municipal, ainda assim existirá demanda por deslocamentos. São apontadas duas ações 

principais que concorrem para esta estratégia: a elaboração do Plano de Rotas Prioritárias 

Acessíveis e a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade. Estas ações se relacionam 

                                                             
16 Ver nexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 – diretriz para parque linear 
17 Ver item “5.6 Rotas prioritárias de pedestres”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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diretamente com o objetivo de ampliação da mobilidade da população e foram apresentadas 

no objetivo acima.  

4.4.6 Objetivo: Promoção do Turismo, do Patrimônio Ambiental e Cultural 

Por fim, a promoção do turismo e do patrimônio ambiental e cultural do município é importante 

para o desenvolvimento de novas atividades a longo prazo e em consonância com a preservação 

ambiental.  

Quadro 4-6 Objetivo: Promoção do Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural 

Objetivos Estratégias Ações 

Promoção do 
Turismo, do 
Patrimônio 
Ambiental e 
Cultural 

Assumir ações diretas do 
poder público municipal 

Estimular novos usos para a fábrica desativada (CECOI). 
Concluir a implementação do Plano de Ação de Inventário 
Cultural. 
Promover festas ou eventos municipais. 
Elaborar Plano de Turismo municipal. 

Promover infraestrutura 
e serviços de suporte 

Estimular comércio e serviços locais. 
Melhorar as condições de mobilidade da população. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.6.1 Assumir ações diretas do poder público municipal. 

Entre as ações que cabem diretamente ao poder público municipal, temos algumas que podem 

ser implementadas imediatamente. A primeira é estimular novos usos na antiga fábrica de 

cimentos (CECOI), atualmente abrigando usos difusos e precários. O conjunto arquitetônico 

edificado possui enorme interesse histórico-artístico e pode ser foco de novas atividades 

produtivas e/ou culturais.  

Outra ação imediata é concluir a implementação do Plano de Ação de Inventário Cultural 18, 

iniciado em 2016 e em andamento atualmente. A periodicidade de revisão sugerida do Plano de 

Ação do Inventário Cultural é anual e deve ser feita através do Conselho Municipal do Patrimônio 

Cultural – COMPAC. 

Além disso, a administração municipal pode promover eventos (festas ou feiras) de interesse 

regional que atraiam visitantes e estimulem tanto a produção local como o comércio e serviços 

de apoio. O município possui boa estrutura de espaços públicos que pode abrigar tais eventos.  

                                                             
18 Ver item “3.2.3 Patrimônio histórico e memória urbana”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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A ação mais complexa, mas fundamental para articular as demais, é a elaboração de um Plano 

de Turismo, procurando desenvolver atividades produtivas de escala local e promover o 

treinamento de prestadores de serviço ligados ao turismo. 

4.4.6.2 Promover infraestrutura e serviços de suporte. 

Algumas ações não são de responsabilidade direta do poder público, cabendo à prefeitura 

apenas dar incentivos. Entre estas ações, a prefeitura pode estimular comércio e serviços locais 

ou festas e eventos que tenham relações com as atividades turísticas. Estas ações foram 

descritas em mais detalhes em objetivos anteriores.  

4.5 Instrumentos urbanísticos 

Para a efetivação dos objetivos deste Plano Diretor devem ser utilizados, prioritariamente, os 

seguintes instrumentos urbanísticos e jurídicos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto 

da Cidade (art. 4º):  

• Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios – PEUC (Art. 5º) 

• IPTU Progressivo no tempo (Art. 7º) 

• Desapropriação com pagamento em títulos (Art. 8º) 

• Usucapião especial de imóvel urbano (Art. 9º) 

• Direito de Preempção (Art. 25º) 

• Outorga onerosa do direito de construir (Art. 28º) 

• Estudo de impacto de vizinhança – EIV (Art. 36º) 

A seguir, serão detalhados os instrumentos. Os três primeiros – Parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e Desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública – devem ser aplicados em conjunto e serão desenvolvidos num item à 

parte. 

Outros instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade podem ser 

utilizados quando se fizer necessário para atingir os objetivos propostos neste Plano Diretor. 

4.5.1 Instrumentos que serão implementados direta ou indiretamente no PD 

O instrumento do Usucapião especial de imóvel urbano (Art. 9º a 14º do Estatuto da Cidade) 

possibilita a regularização da moradia e o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

O instrumento não requer regulamentação complementar. 
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O Direito de Preempção (Art. 25º a 27º do Estatuto da Cidade) confere ao Poder Público 

municipal preferência para aquisição de imóvel urbano e pode ser um instrumento importante 

para a constituição de reserva fundiária para provisão de equipamentos ou de habitação de 

interesse social. Para a implementação deste instrumento, é necessária lei municipal que 

delimite as áreas de incidência e os prazos de vigência, conforme o Estatuto da Cidade. 

A Outorga onerosa do direito de construir (Art. 28º a 31º do Estatuto da Cidade) é a concessão 

do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, até o limite do 

coeficiente de aproveitamento máximo, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo 

beneficiário. Como forma de estímulo, alguns usos possuem Fator de Interesse Social, o que 

reduz esse valor de contrapartida. Os coeficientes básico e máximo, o cálculo dos valores e a 

relação com os usos estão definidos adiante (capítulo 3). 

O Estudo de impacto de vizinhança – EIV (Art. 36º a 38º do Estatuto da Cidade) visa a 

identificação dos efeitos positivos e negativos de novos empreendimentos ou atividades e deve 

ser regulamentado em lei específica. A prioridade deve ser nas zonas de usos de maior 

incomodidade, o que será detalhado no próximo capítulo. 

4.5.2 Instrumentos indutores da função social da propriedade urbana 

Aos imóveis que não estiverem cumprindo a função social da propriedade urbana, podem ser 

aplicados o Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsórios (PEUC), o IPTU Progressivo no Tempo 

e a Desapropriação-Sanção com títulos da dívida pública, instrumentos previstos no Estatuto 

das Cidades (Artigos 5º a 8º). Estes três instrumentos devem ser aplicados sucessivamente. 

Para a aplicação destes instrumentos, é necessário à sua regulamentação através de algumas 

leis (ver quadro a seguir). Ao Plano Diretor cabe dar os principais parâmetros da aplicação destes 

instrumentos, através da definição de critérios de caracterização das propriedades, através dos 

parâmetros de ocupação do solo. 
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Quadro 4-7 Atribuições da legislação municipal para implementação do PEUC e IPTU Progressivo no 
Tempo. 

Plano Diretor Lei Específica Decreto 
Delimitação das 
áreas de Incidência 
do PEUC. 

Caracterização dos 
imóveis não 
edificados, 
subutilizados e não 
utilizados. (*) 

Prazo para 
cumprimento das 
obrigações. (*) 

Casos de não incidência do 
instrumento. 

Caracterização dos 
imóveis não edificados, 
subutilizados e não 
utilizados. 

Prazo para cumprimento 
das obrigações. 

Sistema de participação e 
controle social na gestão. 

Arranjo institucional: definição e competências 
dos órgãos municipais no processo de 
aplicação. 

Procedimentos do ato de notificação. 

Critérios para avaliação de pedidos de 
impugnação da notificação. 

Procedimentos para averbação. 

Escalonamento das notificações. 

Sistema de monitoramento da aplicação.  

Notas: (*) conteúdo recomendado. 
Fonte: adaptado de Ministério das Cidades, 2015; Elaboração Risco AU 2018. 

O passo seguinte, após a aprovação do Plano Diretor, é a aprovação de lei municipal específica, 

que define detalhes operacionais da implementação do PEUC, podendo dispor sobre situações 

de não incidência. A lei complementar também atribui a um órgão a análise de casos particulares 

e a participação social. Recomenda-se o Conselho da Cidade para essa finalidade.  

A operacionalização da implementação cabe aos decretos, que complementam a legislação. 

Pode ser definido um escalonamento das notificações, com critérios definidos oportunamente. 

Por fim, é essencial haver um monitoramento constante do processo de implementação, para 

mensuração da sua efetividade e eventuais ajustes, feitos por meio dos decretos. 

4.5.2.1 Delimitação das áreas de Incidência da PEUC 

O instrumento do Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsórios (PEUC) pode ser aplicado em 

todo o perímetro urbano do município. Cabem à lei específica a definição do universo notificável 

e um eventual escalonamento das notificações. Para a identificação do universo notificável, faz-

se necessário um mapeamento completo dos imóveis passíveis de notificação. 
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4.5.2.2 Caracterização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados 

Os imóveis urbanos sujeitos ao PEUC podem ser classificados em três categorias: 

• Vazios: lotes sem edificação (Coeficiente de Aproveitamento igual a zero); 

• Subutilizados: lotes com pouca edificação (Coeficiente de Aproveitamento abaixo do 

mínimo da zona); 

• Não utilizados: lote edificado com taxa de uso abaixo do mínimo estipulado e por um 

tempo mínimo. 

Os parâmetros que definem os imóveis vazios e subutilizados (Coeficiente de Aproveitamento19) 

se encontram no quadro de parâmetros de ocupação do solo, descritos adiante (capítulo 3). 

Os parâmetros que definem os imóveis não utilizados (taxa e tempo mínimo de não utilização 

da edificação) serão definidos em lei específica, bem como as formas de sua operacionalização20, 

em decretos complementares. 

Os imóveis onde exista edificação em ruína (edificação sem condições estruturais de utilização 

com segurança) devem ser entendidos como não edificados e, sobre eles, incidir o instrumento, 

salvo se as ruínas constituírem bem de interesse cultural, caso em que devem ser preservadas e 

restauradas. 

4.5.2.3 IPTU Progressivo no Tempo 

A majoração da alíquota do IPTU progressivo no tempo é de duas vezes o valor do ano anterior, 

até o limite de 15% (quinze por cento). O quadro abaixo exemplifica a evolução da alíquota do 

IPTU com os valores atuais (os valores podem diferir do momento da implementação). 

 Quadro 4-8 Exemplos de evolução da alíquota do IPTU Progressivo no Tempo. 
Alíquota inicial 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

0,6% 1,2% 2,4% 4,8% 9,6% 15,0% 
3,0% 6,0% 12,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Fonte: Ministério das Cidades; Elaboração Risco AU 2018. 

                                                             
19 Para a verificação do Coeficiente de Aproveitamento pode ser necessário utilizar recursos como o cadastro fiscal; 
o registro do cartório de imóveis; a aprovação dos projetos em prefeitura; a vistoria técnica; entre outros (ver 
Ministério das Cidades, 2015). 
20 A verificação destas condições são menos precisas podem exigir diversas fontes. Entre elas, podem ser citadas a 
verificação de consumo de serviços de água, energia elétrica, gás e/ou telecomunicações; denúncias da população 
vizinha; a vistoria técnica; entre outros (ver Ministério das Cidades, 2015). 
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A regulamentação do IPTU Progressivo no Tempo é feita através da mesma lei municipal 

específica que regulamenta o PEUC. Não é necessário realizar alterações no Código Tributário 

Municipal. Porém, é importante que as leis específicas do PEUC e do IPTU progressivo no tempo 

estejam em harmonia com o Código Tributário Municipal para evitar qualquer questionamento 

sobre a legalidade do instrumento. 

4.5.2.4 Prazo para cumprimento das obrigações 

Os prazos para cada etapa são os dispostos no Estatuto da Cidade (Art. 5º a 8º): 

• 1 (um) ano para o atendimento da notificação do Parcelamento, Edificação ou Uso 

Compulsórios (PEUC), a partir do recebimento; 

• 2 (dois) anos para o início das obras, a partir da aprovação do projeto; 

• 5 (cinco) anos aplicação do IPTU progressivo no tempo, no caso de não atendimento ao 

PEUC; 

• Decorrido este prazo, o Município poderá proceder à desapropriação-sanção do imóvel. 

4.6 Código de Obras 

O Código de Obras é o documento que regulamenta os processos de licenciamento de projetos 

e obras das edificações. Ele não se confunde com o Plano Diretor, que exige revisões periódicas. 

O município de Itaú de Minas não possui uma lei específica de Código de Obras. Esta 

normatização, hoje, encontra-se dentro do Plano Diretor vigente (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Participativo de Itaú de Minas/MG, Lei Complementar nº 31, de Dezembro de 

2010). O plano apresenta parâmetros de dimensionamento das áreas internas das edificações, 

de aberturas, e sobre o processo aprovação de projetos e de obras (principalmente no Título IX 

- Dos Parâmetros Para o Parcelamento e Edificação; Capítulo II – Das Edificações; Seção I - Da 

Aprovação de Projetos e da Licença Para Construção; entre outros). 

Estrategicamente, este conteúdo será mantido na revisão do Plano Diretor para que o município 

não fique sem esta regulamentação. A elaboração de lei específica de Código de Obras deve 

ocorrer no prazo de doze meses após a aprovação deste Plano Diretor, com revisão de seu 

conteúdo através de processo democrático. 
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5 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

A seguir são apresentadas os principais critérios para qualificação do zoneamento territorial no 

município. 

5.1 Definições  

A seguir apresenta-se as principais definições e conceitos. 

Área Construída Total: é a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos de uma edificação; 

Coeficiente de Aproveitamento (CA): é a relação entre a área edificada e a área do lote, podendo ser: 

a) Básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos; 

b) Máximo, que não pode ser ultrapassado e é acessado mediante Outorga Onerosa; 

c) Mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado; 

 
Figura 5-1 Exemplos de Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

  
Elaboração: Risco AU 2018. 

Gabarito de Altura: altura máxima da edificação em relação à via; 

Habitação de Interesse Social (HIS): unidade habitacional destinada ao atendimento das famílias de até 3 

salários mínimos, podendo ser de promoção pública ou privada, tendo no máximo um sanitário e uma 

vaga de garagem; 

Macrozona: é uma divisão territorial do Município, de acordo com critérios pré-estabelecidos, que 

considera as características ambientais e geológicas relacionadas à aptidão para a urbanização; 

Outorga Onerosa: é a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional acima do 

Coeficiente de Aproveitamento Básico, até o limite estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento 

Máximo, mediante pagamento de contrapartida financeira; 

Recuos: afastamento da edificação em relação aos limites do lote. O recuo pode ser frontal, lateral ou em 

relação ao fundo do lote; 
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Taxa de Ocupação (TO): é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou edificações e a 

área do lote; 

 
Figura 5-2 Exemplos de Taxa de Ocupação (TO) 

  
Elaboração: Risco AU 2018. 

 

Taxa de Permeabilidade (TP):  é a relação entre a parte permeável, área não edificada e não pavimentada 

que permite a infiltração de água no solo, e a área do lote; 

 
Figura 5-3 Exemplo de Taxa de Permeabilidade (TP) 

 
Elaboração: Risco AU 2018. 

 

Unidades de Conservação (UC): são espaços territoriais com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção (definidas pela Lei 

Federal 9.985, de 2000); 
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Zonas Especiais: são porções do território que apresentam características diferenciadas ou com 

destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, situadas em qualquer 

Macrozona do Município. 

5.2 Macrozoneamento  

No município de Itaú de Minas fica estabelecido o macrozoneamento composto por duas 

macrozonas: Macrozona Urbana (MZU) e a Macrozona Rural (MZR)21  

5.2.1 Macrozona Urbana (MZU) 

A Macrozona Urbana (MZU) é composta pela área urbanizada central, considerando áreas 

previstas para expansão urbana. Na MZU concentram-se os usos urbanos, onde o parcelamento 

do solo é permitido em lotes.  

O perímetro urbano do município passa a ser constituído pela MZU. Os imóveis localizados no 

perímetro urbano ficam sujeitos ao Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU). Todas as zonas 

urbanas devem respeitar as APPs. 

5.2.2 Macrozona Rural (MZR) 

A Macrozona Rural (MZR) é composta pelo perímetro do município, excetuadas as áreas da 

MZU. Na MZR, concentram-se os usos rurais e a mineração. O parcelamento do solo mínimo 

permitido é a Fração Mínima Permitida (FMP) determinada pelo INCRA de 26ha., até que uma 

nova legislação para chacreamento defina o contrario. Os imóveis rurais ficam sujeitos ao 

Imposto Territorial Rural (ITR), os imóveis irregulares deverão ser objeto de fiscalização e 

regulamentação quando possível22.  

  

                                                             
21 Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 01/06 
22 Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 04/06 
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Figura 5-4 Mapa de Macrozoneamento 

  

 
Fonte: IBGE, MMA, DNIT, PMIM 2018. Elaboração: Risco AU 2018 

Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 01/06 
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Figura 5-5 Perímetro urbano de Itaú de Minas 

 
 
Fonte: Google Satélite 2018. Elaboração: Risco AU 2018. 
Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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5.3 Zoneamento  

A seguir, será definida cada uma das zonas inseridas na Macrozona Urbana (MZU) bem como as 

zonas inseridas na Macrozona Rural (MZR). As delimitações das zonas estão apresentadas nos 

mapas dispostos a seguir e no Anexo nº1 Caderno de Mapas.  

• MZU - MACROZONA URBANA 

• ZUC – Zona Urbana Central 

• ZUM – Zona Urbana Mista 

• ZCor-U –  Diretriz de Corredor Urbano 

• ZPI – Zona Predominantemente Industrial 

• ZEPC – Zona Especial de Patrimônio Cultural 

• ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 

• DPL - Diretriz de parque linear 

• MZR - MACROZONA RURAL 

• ZERRF – Zona Especial Rural de Regularização Fundiária 

• APP - Áreas de Proteção Permanente 

• AM - Área de mineração  

• DPA - Diretriz para Preservação Ambiental 

 

Cada uma das zonas tem seu perímetro definido nos mapas anexados e serão apresentadas na 

lei na forma de mapas e coordenadas espaciais. As zonas corredor são delimitadas em função 

das faces de vias, diferente das zonas comuns. As zonas especiais são zonas que possuem relação 

com políticas territoriais específicas diversas. A seguir são apresentados os mapas de 

zoneamento Urbano e Rural.  
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Figura 5-6 Zoneamento Urbano - Itaú de Minas 

 

          
Fonte: IBGE, MMA, DNIT, PMIM 2018. Elaboração: Risco AU 2018 

Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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Figura 5-7 Zoneamento Rural – Área de Preservação Permanente 

 

 
Fonte: IBGE, MMA, CAR, PMIM 2018. Elaboração: Risco AU 2018 - Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 03/06 
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Figura 5-8 Zoneamento Rural - ZERRF  

  

Fonte: IBGE, MMA, CAR, PMIM 2018. Elaboração: Risco AU 2018 - Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 04/06  
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Figura 5-9 Zoneamento Rural – Diretriz de Preservação.  

 
 

  
Fonte: IBGE, MMA, CAR, PMIM  2018. Elaboração: Risco AU 2018 -  Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 05/06  
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5.3.1 Zona Urbana Central (ZUC) 

A Zona Urbana Central (ZUC) compreenderá as atuais áreas de maior densidade e diversidades 

de usos. Estas áreas contíguas são destinadas aos usos residenciais e não residenciais não 

incômodos à vizinhança, caracterizados pela coexistência de edificações térreas e verticalizadas, 

comércio, serviços diversificados, destacando-se os equipamentos e edifícios públicos, 

conformando, assim, as áreas de maior fluxo e solicitação de infraestruturas e serviços coletivos. 

Os índices de ocupação da ZUC são os mais altos do município. 

5.3.2 Zona Urbana Mista (ZUM) 

As áreas demarcadas como Zona Urbana Mista (ZUM) compreendem a maior parte dos 

perímetros urbanos delimitados, com usos residenciais e não residenciais não incômodos à 

vizinhança. A ZUM possui índices de ocupação mais baixos. 

5.3.3 Zona Corredor Urbano (ZCor-U) 

A Zona Corredor Urbano (ZCor-U) está inserida dentro dos perímetros urbanos, onde é 

permitida implantação de atividades de comércio de grande porte e estabelecimentos de apoio 

à produção industrial de pequeno porte não incômodas ao entorno, além de usos comerciais de 

médio porte, de serviços e habitacional. A ZCor-U permite alguns usos incômodos. 

Todos os lotes que possuem face para os trechos de vias demarcadas estão enquadrados nesta 

zona. Quando houver discrepância de parâmetros urbanísticos ou permissão de usos, 

predominam os mais permissivos.  

Ficam definidas as seguintes vias para a ZCor-U23. 

• Avenida Eng. Manoel Batista, da Rodovia MG-050 até a Rua Dr. José Balbino; 

• Rua Dr. José Balbino, da Rodovia MG-050 até a Avenida Eng. Manoel Batista; 

• Rodovia MG-050, da Rua Cel. Gasparino de Andrade até a Rua Dr. José Balbino; 

• Rua João Kirchner, da Rodovia MG-050 até a Avenida Bela Vista; 

• Avenida Liberdade, da Rua Brasiel F. de Amorim até a Rua Massaud Mattar. 

  
                                                             
23 Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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5.3.4 Zona Predominantemente Industrial (ZPI) 

A Zona Predominantemente Industrial (ZPI) permite usos de alta incomodidade como indústrias, 

comércio e serviços de grande porte. Toda e qualquer nova instalação deverá apresentar 

sistema de tratamento de esgoto próprio para obtenção de licença de funcionamento. Esta zona 

é composta pelas áreas onde atualmente existem usos industriais acrescidas de áreas próximas 

para possível expansão ou relocação de tais usos. Estas áreas de expansão incluem a região onde 

está previsto o acesso do futuro anel viário. 

5.3.5 Diretriz Parque Linear (DPL) 

A Diretriz Parque Linear (DPL) é composta pelo entorno imediato do parque linear proposto 

sobre a rodovia que será desativada. Nesta diretriz está prevista a requalificação completa do 

espaço viário e o estímulo ao adensamento e novos usos nos lotes lindeiros. Fica definido o 

seguinte trecho de via para a DPL24 

• Rodovia MG-050, da Rua Dr. José Balbino até o Parque de Eventos Carlos Meirelles; 

5.3.6 Zona Especial de Patrimônio Cultural (ZEPC) 

A Zona Especial de Patrimônio Cultural (ZEPC) é composta pelo complexo da antiga Fábrica de 

Cimento Itaú, atualmente denominado CECOI. Esta zona prevê a potencialização dos usos do 

conjunto visando criar uma incubadora de novos negócios, em consonância com a preservação 

do conjunto histórico urbano-arquitetônico que faz parte da origem do município. 

5.3.7 Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) são áreas destinadas à política de interesse social. A 

ZEIS pode ser constituída principalmente de duas formas: Quando área ocupada será destinada 

à politica de regularização fundiária e urbanização; quando área vazia será destinada a novos 

empreendimentos de interesse social. A ZEIS de vazio é caracterizada por glebas ou lotes não 

edificados ou subutilizados adequados à urbanização, onde são estimuladas a produção de 

Habitação de Interesse Social (HIS), unidades habitacionais voltadas para população com renda 

                                                             
24 Ver Anexo nº1 Caderno de Mapas folha 02/06 
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familiar mensal de até 3 salários mínimos25. Os empreendimentos que desejarem se enquadrar 

na categoria de HIS devem ser analisados pelo órgão técnico competente da prefeitura, além de 

passar por análise do Conselho da Cidade, que deve emitir um parecer positivo ou negativo26. 

Os empreendimentos que atenderem as condições de HIS poderão usufruir do Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo sem necessidade de Outorga Onerosa (Fator Social igual a zero, 

multiplicando o cálculo da contrapartida financeira). As ZEIS de Vazio poderão ser grafadas por 

leis especificas levando em consideração os vazios delimitados neste Plano Diretor.  

5.3.8 Zona Rural (ZR) 

A Zona Rural (ZPR) é destinada, em especial, aos usos relacionados às cadeias produtivas da 

agropecuária, silvicultura e do turismo. Deve ser garantida a implantação de atividades 

econômicas compatíveis com a manutenção ambiental, com garantia a sua preservação, 

considerando a conservação e recuperação dos remanescentes de floresta. (ver anexo nº1 folha 

03, 04 e 05/06). 

Na ZR, os usos permitidos devem se estabelecer em conformidade com a Lei Federal nº 

12.651/2012 (Código Florestal), atentando-se para a obrigatoriedade de manutenção das Áreas 

de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal mínima. 

As APPs serão constituídas pelas faixas marginais medidas a partir da borda da calha do leito regular 
do curso d’água, seguindo as seguintes referências:  

• faixa marginal de 30m, para os cursos d’água com largura menor de 10m 

• faixa marginal de 50m, para os cursos d’água com largura de 10 a 50m 

• faixa marginal de 100m, para os cursos d’água com largura de 50 a 200m 

Para o caso de Itaú de Minas, apenas os rios São João e o Rio Santana - que são coincidentemente 

as fronteiras territoriais leste, norte e noroeste do município - tem largura entre 10 e 50m, todos os 
demais tem largura inferior a 10m. Assim estes dois cursos d’água terão APP delimitada com 50 m 
em cada uma das margens, e todos os demais com 30 metros em cada uma das margens. Todas as 
nascentes ficam em seu entrono imediato, num raio de 50m, delimitadas como APP. 

                                                             
25 Definição de Habitação de Interesse Social (HIS) da Caixa Econômica Federal - 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habitacao_interesse_social.
asp (Acesso em Julho de 2018) 

26 É recomendado que sempre haja no Conselho da Cidade um técnico Engenheiro Civil, com registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Arquiteto Urbanista, com registro no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 
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Na Zona Rural, podem serão permitidas ocupações de chácaras (condomínios rurais), dentro dos 

parâmetros estipulados em lei específica. Na ausência desta lei, tais ocupações ficam impedidas. 

 

5.3.9 Zona Especial Rural de Regularização Fundiária (ZERRF) 

Ficam definidas como Zona Especial Rural de Regularização Fundiária (ZERRF), as principais 

situações irregulares na Macrozona Rural. A ZERRF1 é delimitada por todo terreno localizado 

fora da Zona Urbana, com área inferior ao módulo fiscal - que no município é de 26 ha (260.000 

m²) segundo o INCRA 27 . A ZEERF2 é delimitada pelas áreas onde identificou-se notável 

parcelamento do solo clandestino com ocorrência de adensamento de características urbanas 

em Zona Rural. 

Através dos imóveis declarados no Cadastro Ambiental Rural (CAR), estima-se a existência de 

pelo menos 215 imóveis rurais com área inferior ao modulo fiscal. Essa informação é tomada 

como referência preliminar, uma vez que o CAR ainda se encontra em fase de análise na esfera 

federal de governo. Dos 215 imóveis mencionados, 30 imóveis tem área inferior a 10% do 

módulo fiscal, caracterizando portanto pequenas chácaras, e destas 30 áreas, 6 terrenos tem 

área inferior a mil metros quadrados. Estes imóveis ficam delimitados como ZEERF1. Através de 

vistoria de campo e análise de sensoriamento remoto, delimitou-se as principais aglomerações 

de parcelamento irregular do solo rural. Estas estão delimitadas como ZEERF2. 

5.3.10 Diretriz de Preservação Ambiental (DPA) 

A Diretriz de Preservação Ambiental (DPA) será destinada à recomposição do sistema ambiental 

do município. Considera-se os remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado identificados no 

município, somados às Áreas de Preservação Permanente (APP) e às Reservas Legais. A partir 

dos polígonos somados estimam-se ás áreas de corredor ambiental conectadas como sistema 

continuo onde deve ficar restrita toda atividade que promova impacto ambiental. Essa diretriz 

deverá servir para que o Poder Público local efetue a gradual e permanente transição ecologia 

na gestão territorial.  

                                                             
27 Quadro de Módulo Fiscal e Fração Mínima por município, INCRA - http://www.incra.gov.br/tabela-modulo-fiscal 
(Acesso em Julho de 2018). 
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5.4 Parâmetros de parcelamento e ocupação do solo 

Ficam definidos os seguintes parâmetros para o Parcelamento e Ocupação do Solo, conforme as 

zonas definidas anteriormente. 

Quadro 5-1 Zoneamento – Parâmetros de parcelamento do solo. 

Macrozona Zona Lote mínimo 
(m²) 

Área Verde 
(%) 

Área 
Institucional 

(%) 

Frente 
Mínima do 

Lote (m) 

Largura 
Mínima da Via 

(m) 

M
ZU

 

ZUC 200 10% 5% 5 15 
ZUM 125 15% 5% 5 12 

ZCor-U 125 15% 5% 5 12 
ZPI 500 15% 5% 25 12 
ZPL - - - - - 

ZEPC - - - - - 
ZEIS 125 10% 5% 5 12 

M
ZR

 APP/DPA 26 ha (1) - - - - 
ZPR 26 ha (1) (4) - - - - 

ZERRF (3) - - - - 
Notas: 
(-) Não se aplica 
(1) Módulo Fiscal do INCRA para Itaú de Minas.  
(2) Para os casos classificados como chacreamento. 
(3) Valor a ser definido nas análises dos casos. 
(4) O Município deverá promover legislação para regulamentação e promoção adequada do chacreamento.  
Elaboração: Risco AU 2018. 
 
Quadro 5-2 Zoneamento – Parâmetros de ocupação do solo. 

M
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 d
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 d
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) Recuos 
Mínimos (m) 

M
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im
o 

Bá
sic

o 

M
áx

im
o 

Fr
en

te
 

La
te

ra
is 

e 
Fu

nd
o  

M
ZU

 

ZUC 0,5 2 3 0,7 20 10% 0 2¹ 
ZUM 0,2 1 2 0,7 10 15% 2 2¹ 

ZCor-U 0,2 2 3 0,7 15 15% 0 2¹ 
ZPI 0,2 0,5 1 0,5 20 10% 2 2¹ 
DPL 0,5 2 3 0,7 1 10% 2 2¹ 
ZEPC - - - - - - - - 
ZEIS 0,5 1 2 0,7 20 10% 2 2¹ 

M
ZR

 APP/DPA - - - 0,1 10 95% - - 
ZR - - - 0,1 15 80% - - 

ZERRF 0,05 0,1 0,15 0,1 15 80% - - 
Notas: (1) Apenas um dos recuos é obrigatório. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
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A utilização do CA acima do básico, até o limite do CA máximo, deve acontecer mediante 

Outorga Onerosa, conforme cálculo a seguir.  

• CF = ( ACT – ( CAb x AL ) ) x V x Fs 

Onde: 

• CF = Contrapartida Financeira da Outorga Onerosa, expressa em R$ 

• ACT = Área construída total, expressa em m² 

• CAb = Coeficiente de Aproveitamento básico (sem unidade) 

• AL = Área do Lote, expressa em m² 

• V = Valor do m² conforme a Planta Genérica de Valores (PGV), expressa em R$/m²  

• Fs = Fator Social (sem unidade) 

• ( ACT – ( CAb x AL ) ) = Área adicional sobre o CA básico, expressa em m² 

O Fator Social, quando não expresso no texto da lei, é igual a 1.  

5.5 Usos do solo 

Ficam definidos dois agrupamentos de usos: Residenciais e Não Residenciais, sendo estes 

últimos divididos em Comércio e Serviços; Industrial; Rural; e Equipamentos Públicos. O quadro, 

a seguir, associa cada um destes usos às zonas definidas anteriormente. 

5.5.1 Residenciais 

Uso com fim de moradia de um ou mais indivíduos. 

• RES1 - Uma unidade por lote 

• RES1B - Uma unidade por gleba  

• RES2H - Duas ou mais unidades por lote, agrupadas horizontalmente 

o Casas geminadas ou sobrepostas. 

o Vilas, conjuntos residenciais ou condomínios. 

• RESV - Mais de duas unidades por lote, agrupadas verticalmente 

o Edifícios de apartamentos condominiais. 

• RESC – Chácara 

o Pequena propriedade rural destinada ao lazer. 
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5.5.2 Usos Não Residenciais 

São todos os usos não residenciais, ou seja, os usos comerciais, de serviços, industriais, 

institucionais e outros. Estes usos devem atender os parâmetros de incomodidade estabelecidos 

por cada Zona. 

5.5.2.1 Comércio e Serviços 

• BAN - Agências Bancárias. 

• CS1 - Comércio e Serviços Locais: minimercados, mercearias, armazéns, padarias, 

restaurantes e farmácias. Não incômodo para Área Predominantemente Residencial. 

• CS2 - Comércio e Serviço Varejista de Pequeno Porte: comércio de mercadorias em 

geral; comércio de equipamentos e artigos de usos domésticos; de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo; de equipamentos de informática e comunicação; de 

artigos culturais, recreativos e esportivos; de produtos farmacêuticos, perfumaria, 

cosméticos, e artigos médicos; de artigos vestuários, acessórios, calçados e artigos de 

viagem; de joias e relógios; de artigos usados; e outros comércios varejistas de pequeno 

porte não incômodos à vizinhança. 

• CS3 – Comércio e Serviço Pesado de médio e grande porte: grandes lojas, 

hipermercados, estabelecimentos atacadistas, tóxicos e inflamáveis; ou varejistas de 

materiais grosseiros - tais como sucata, materiais de construção e insumos para 

agricultura; 

• ESP - Escritórios e Serviços Profissionais: usos relacionados à prestação de serviço 

profissional não incômodos. 

• GAS - Posto de Gasolina. 

• OFC - Oficina de reparo automobilístico e Lava Rápido. 

• TL - Usos de Turismo e Lazer: Hotéis, pousadas, albergues e demais usos de suporte a 

atividade Turística. 
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5.5.2.2 Industrial  

• APIS - Apoio à Indústria e Serviços: Entrepostos, depósitos, armazéns de estocagem de 

matérias primas, produtos acabados, alimentos in natura. 

IND - Indústria: Indústrias de transformação, estoques perigosos, químicos, tóxicos, 

explosivos; 

• IND2 - Indústria de beneficiamento agropecuário. 

• TIND - Companhias transportadoras: distribuidoras de mercadorias e congêneres, 

garagens de frota veicular e outros empreendimentos de apoio à Indústria incômodos a 

vizinhança. 

5.5.2.3 Rural 

• AGI – Agroindústria. 

• AMG - Uso Agropecuário de Médio e Grande Porte. 

• AGPP - Uso Agropecuário de Pequeno Produtor Rural. 

• PRES - Uso Rural restrito à Conservação de Preservação: Produção de Água, 

recomposição e preservação da Mata Atlântica. 

• RUR1 - Uso Rural Extensivo: Atividades Agropastoris, compreendendo atividades 

agrícolas, de criação de animais e produção de florestas plantadas. 

• RUR2 - Uso Rural de Turismo Sustentável: relacionados aos usos de Turismo e Lazer e à 

preservação ambiental, compreendendo: hotéis, pousadas e outros usos sustentáveis. 

5.5.2.4 Equipamentos Públicos 

• CCR - Equipamentos Comunitários, Coletivos e Religiosos: Igrejas, Sede de associações, 

e outros usos para fins de encontro comunitário e coletivo. 

• CEM – Cemitérios. 

• ETI – Estações de infraestrutura: subestações elétricas, estação e infraestruturas de 

esgotos e água, galpões de transbordo de resíduos sólidos e aterros sanitários. 

• PUB - Edifícios da administração pública: serviços públicos relacionados à saúde, 

educação, defesa, segurança, seguridade social, lazer, esporte, turismo e cultura, e 

outros usos relacionados a serviços e instituições públicas. 
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Quadro 5-3 Usos permitidos por zona. 

Zonas 
 

Usos 

Macrozona Urbana Macrozona Rural 

ZU
C 

ZU
M

 

ZC
or

-U
 

ZP
I  

ZP
L 

ZE
PC

 

ZE
IS

 

DP
A 

ZP
R 

ZE
RR

F 

Re
si

d.
 

RES1 SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 
RES1B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM 
RES2 SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 
RESV SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 
RESC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM 

Co
m

ér
ci

o 
e 

Se
rv

iç
os

 BAN SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
CS1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 
CS2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO 
CS3 NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
ESP SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 
GAS SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
OFC SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 
TL SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

In
dú

st
ria

 APIS NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO 
IND NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 

IND2 SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
TIND SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Ru
ra

l  

AGI NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
AMG NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
AGPP NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM 
PRES NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM 
RUR1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 
RUR2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Pú
bl

ic
os

 CCR SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 
CEM SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
ETI NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

PUB SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
Elaboração: Risco AU 2018. 

Zoneamento 
ZUC – Zona Urbana 
Central 
ZUM – Zona Urbana Mista 
ZCor-U – Zona Corredor 
Urbano 
ZPI – Zona 
Predominantemente 
Industrial 
ZPL – Zona Parque Linear 
ZEPC – Zona Especial de 
Patrimônio Cultural 
ZEIS – Zona Especial de 
Interesse Social 
DPA – Diretriz de 
Preservação Ambiental 
ZR – Zona Rural 
ZERRF – Zona Especial 
Rural de Regularização 
Fundiária 

Usos do solo 
Residencial 
RES1 - Uma unidade por lote 
RES1B - Uma unidade por gleba 
RES2H - Duas ou mais unidades  
RESV - Mais de duas unidades 
verticais 
RESC – Chácara 
Comercial 
BAN - Agências Bancárias 
CS1 - Comércio e Serviços Locais  
CS2 - Comércio Varejista de Pequeno 
Porte 
CS3 - Comércio Pesado 
ESP - Escritórios e Serviços 
Profissionais 
GAS - Posto de Gasolina 
OFC - Oficina de Reparo 
Automobilístico e Lava Rápido 
TL - Turismo e Lazer 

Industrial 
APIS - Apoio à Indústria e Serviços 
IND - Indústria 
IND2 - Indústria de Beneficiamento 
Agropecuário 
TIND - Companhias transportadoras 
Rural 
AGI – Agroindústria 
AMG - Agropecuário de médio e grande porte 
AGPP - Pequeno Produtor Rural 
PRES - Rural Restrito à Conservação de 
Preservação 
RUR1 - Rural Extensivo 
RUR2 - Rural de Turismo Sustentável 
Público 
CCR - Equipamentos Comunitários, Coletivos e 
Religiosos 
CEM – Cemitérios 
ETI – Estações de Infraestrutura 
PUB - Edifícios da Administração Pública 
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6 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Nesta etapa da revisão do Plano Diretor foram realizadas três atividades no município: a 2ª 

reunião do Conselho da Cidade, uma reunião de trabalho com a Coordenação do processo de 

revisão na Prefeitura e uma Reunião com parte da equipe da secretária de obras. 

6.1 2ª Reunião do Conselho da Cidade  

A segunda reunião do Conselho da Cidade de Itaú de Minas aconteceu no dia 30/07/2018, às 

18h, no Centro de Habilitação de Menores – CHAME. Estiveram presentes 18 pessoas, entre 

membros do conselho, membros da consultoria, funcionários da prefeitura – com destaque para 

o prefeito Ronilton – e cidadãos ouvintes. 

Figura 6-1 2ª Reunião do Conselho da Cidade. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 

O prefeito fez uma fala de abertura exaltando a importância do Conselho da Cidade e os esforços 

para participação de toda a população no processo de revisão. A reunião seguir a seguinte pauta 

prevista: 

• Leitura e aprovação da ata da última reunião; 
• Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 
• Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico; 
• Debate e avaliação das Oficinas Participativas e da pesquisa de opinião realizada pelas 

Agentes Comunitários da Saúde; 
• Apresentação de quadros prognósticos; 
• Pactuação de diretrizes preliminares do Plano Diretor com o Conselho 
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Foi feita a leitura da ata da reunião passada para retomada dos debates, que foi aprovada e 

rubricada pelos membros do conselho. Na sequência, foi realizada a apresentação da síntese do 

diagnóstico técnico participativo a partir da estrutura de capítulos do relatório.  

Membros do conselho apontaram que a população pobre e indigente perceptivelmente 

aumentou nos últimos cinco anos, o que não se reflete nos dados apresentados pelo Censo de 

2010. Na sequencia foram apresentados alguns quadros-síntese das Oficinas Participativas.  

Durante a reunião do Conselho, um dos pontos de maior interesse do diagnóstico foi o resultado 

da pesquisa de campo, aplicada pelas Agentes Comunitárias de Saúde. Os itens de pior avaliação 

foram emprego, segurança pública e saúde. O detalhamento da pesquisa por componentes 

permitiu  ampliar a percepção da opinião da população sobre os problemas. 

Na sequência, foram apresentados os principais problemas identificados no diagnóstico e os 

objetivos propostos para o Plano Diretor. Os objetivos foram ratificados pelo Conselho, sendo 

eles: 

• Promover a ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda; 
• Ordenar o uso e a ocupação do território; 
• Promover regularização fundiária rural; 
• Reestruturar o território em função da implantação do anel viário; 
• Promover a ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos; 
• Promover o Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural; 
• Proteção dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis. 

 
 
A previsão de nova reunião do Conselho ficou estabelecida para a terceira semana do mês de agosto. 
 

* 
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Figura 6-2 Lista de presença – 2ª Reunião do Conselho da Cidade ½. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 

Figura 6-3 Lista de presença – 2ª Reunião do Conselho da Cidade 2/2. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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6.2 Reunião local coordenação 

A Reunião Local aconteceu às 14h do dia 30/07, no gabinete do prefeito Ronilton, e contou com 

o próprio prefeito e o vice-prefeito, Otacílio; e os funcionários da prefeitura, Marilena, Fábio e 

Luís, além de representantes da consultoria Risco.  O encontro teve como objetivo preparar a 

reunião com o Conselho da Cidade e apresentar os resultados do Diagnóstico Técnico-

Participativo e as propostas que seriam debatidas com os conselheiros em reunião específica. 

Discutiu-se, principalmente, questões de zoneamento urbano e a reestruturação do território 

em função do anel viário, bem como possibilidades para um zoneamento ambiental constante 

do Plano Diretor. 

Figura 6-4 Lista de presença – Reunião Local coordenação 

 
Fonte: Risco AU 2018. 

6.3 Reunião local técnica 

A Reunião Local técnica do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Itaú de Minas 

foi realizada em 31/07, às 9h. A reunião contou com a presença de engenheiros da prefeitura, 

bem como os representantes da consultoria Risco. Tendo em vista a definição de propostas para 

o Plano Diretor, a discussão abordou questões relativas ao Código de Obras, parcelamento e 

planta genérica de valores do IPTU, bem como outros assuntos referentes a questões territoriais 

e de fiscalização. 
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Figura 6-5 Lista de presença – Reunião Local técnica 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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