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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, menos desiguais e mais acessíveis.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto das Cidades, Lei Federal 

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). 

Esta etapa do trabalho apresenta o Plano de Ação, resultado do processo de revisão do Plano 

Diretor e pactuado com a Prefeitura de Itaú de Minas. O Plano de Ação elenca algumas das 

ações prioritárias do Plano Diretor e as detalha, estabelecendo prazos e atores responsáveis. O 

Plano Diretor municipal tem a validade de 10 (dez) anos e deverá orientar e ordenar as ações 

no município até o ano de 2028.  

Boa leitura! 
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1 PLANO DE AÇÃO 

Este capítulo apresenta ações relacionadas à revisão do Plano Diretor, divididas em dois 

grupos: i- ações necessárias ao Plano Diretor; ii- e ações recomendadas.  

É importante apontar que o Plano Diretor, por sua própria natureza, não resulta em ações 

diretas nas políticas e no território. O Plano Diretor tem como principal função dar diretrizes e 

estabelecer um horizonte para as diversas políticas subsequentes – com o objetivo de que elas 

sejam desenvolvidas de forma coesa e harmoniosa entre si, apontando para um cenário cujas 

políticas públicas territoriais e urbanas se complementem na visão de futuro estabelecida pelo 

Plano Diretor. Por esse motivo, é importante ressaltar que grande parte das ações aqui 

apresentadas são de caráter regulatório e não concreto e nem, tampouco, têm valor de lei – 

ao contrário do Plano Diretor.  

O Plano Diretor deve ser revisado a cada 10 anos, período em que devem ser implementadas 

as ações nele estabelecidas. 

1.1 AÇÕES NECESSÁRIAS AO PLANO DIRETOR 

1.1.1 Criação e consolidação do Conselho da Cidade 

O Conselho da Cidade de Itaú de Minas foi instituído pelo Decreto 1.298 de 13 de Julho de 

2018. Durante o processo de revisão foram realizadas 5 reuniões, presididas pela coordenação 

do processo de revisão do Plano Diretor e conduzidas pela consultoria.  

O passo seguinte ao fim do processo de revisão do Plano Diretor é a manutenção de um 

Conselho da Cidade de caráter permanente, cuja existência já constava do Plano Diretor 

anterior. Na minuta de lei submetida ao escrutínio dos vereadores, o Conselho da Cidade 

permanece como órgão permanente a pedidos da Prefeitura, com suas funções atribuídas na 

própria lei do Plano Diretor. Na sequência da aprovação da lei do Plano Diretor, recomenda-se 

que ocorra um novo decreto de nomeação dos membros e a aprovação de novo Regimento 

Interno, cujo modelo passível de ser adotado pelo Conselho da Cidade de Itaú de Minas consta 

do Anexo I deste documento. 
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Quadro 1-1 Ação: Criação e consolidação do Conselho da Cidade 

Ação Criação e consolidação do Conselho da Cidade 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Sociedade Civil 

Encaminhamentos 
da consultoria 

• Criação do Conselho da Cidade como parte do processo de 
revisão do Plano Diretor; 

• Aprovação do regimento interno; 
• Acompanhamento de 5 reuniões durante o processo de 

revisão; 
• Manutenção do conselho permanentemente como parte da 

Lei do Plano Diretor; 
• Orientação para a realização das primeiras reuniões do 

conselho após a aprovação do Plano Diretor; 
• Preparação de modelo de regimento interno. 

Metas sugeridas 2018 – Criação do Conselho da Cidade para o processo de revisão do 
Plano Diretor. 
2018 – Criação do Conselho da Cidade permanente (aprovação da lei 
do Plano Diretor) e nomeação dos membros. 
2019 – Aprovação do novo Regimento Interno. 

Situação atual Concluído – Conselho da Cidade temporário implementado. 
Em andamento – Conselho da Cidade permanente incorporado na 
Minuta do Plano Diretor. 

Pendências  Aguardando aprovação do Plano Diretor pela Câmara; 
Decreto de nomeação da nova composição;  
Aprovação do novo regimento interno. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

1.1.2 Revisão da Lei de Zoneamento constante do Plano Diretor 

Em Itaú de Minas, o Plano Diretor vigente já contava com a Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo (também conhecida como “Zoneamento” 1) em seu corpo – ao contrário do 

que normalmente acontece em outros municípios, que indicam no Plano Diretor um prazo, a 

partir da data de aprovação para a elaboração e regulamentação da Lei de Zoneamento. Sendo 

assim, o processo de revisão do Plano Diretor também contou com a revisão da Lei de 

Zoneamento, exigindo um maior volume de discussões com os diversos agentes envolvidos no 

processo de revisão, além de um mapeamento extensivo das ocupações do território 

municipal e redefinição de perímetros territoriais exatos. 

O zoneamento permite desenvolver mais políticas territoriais como o desenvolvimento de 

outros núcleos urbanos e a regularização fundiária. 

                                                             
1 O zoneamento é um dos principais instrumentos da política urbana e foco dos principais conflitos 
imobiliários. Frequentemente é uma lei posterior ao Plano Diretor, submetida a ele. Também é comum 
a ausência de zoneamento em diversos municípios, resultando na ausência desta regulamentação. 
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Quadro 1-2 Ação: Revisão da lei de Zoneamento no Plano Diretor 

Ação Revisão da lei de Zoneamento no Plano Diretor 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
(Lei de Zoneamento) dentro do Plano Diretor; 

• Discussão com corpo técnico da prefeitura, Conselho da 
Cidade e População; 

• Mapeamento de vazios urbanos; 
• Mapeamento de ocupações potencialmente irregulares. 

Metas sugeridas 2018 – Incorporação do zoneamento na minuta do Plano Diretor. 
2018 – Aprovação do Plano Diretor. 

Situação atual Concluído – Conteúdo incorporado à minuta. 
Pendências  Aguardando aprovação do Plano Diretor pela Câmara. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.1.3 Regularização fundiária 

A regularização fundiária é uma ação bastante complexa, uma vez que deve ser realizada caso-

a-caso, porém é essencial para a viabilização de grande parte do Plano Diretor e por isso é uma 

das ações prioritárias. Este, por sua vez, procura dar os subsídios legais para esses processos 

(através da criação das ZERRF e das ZEIS). As questões ligadas à regularização fundiária tiveram 

destacada importância na audiência pública de apresentação dos conteúdos do Plano diretor. 

O material de referência preparado pela consultoria sobre esse tema pode ser consultado no 

Anexo II.  

Quadro 1-3 Ação: Regularização fundiária 

Ação Regularização fundiária 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Identificação de ocupações potencialmente irregulares; 
• Plano Diretor incorpora as bases legais para permitir a 

regularização; 
• Preparação de material de referência. 

Metas sugeridas 2028 – Análise da situação dos casos de regularização mapeados no 
Plano Diretor. 

Situação atual Recomendado. 
Pendências  Levantamento de convênios existentes; 

Estabelecimento de convênio; 
Abertura de processos de regularização. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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1.1.4 Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsórios (PEUC) 

O Plano Diretor revisado estabelece e regulamenta parcialmente os instrumentos constantes 

do Estatuto das Cidades: Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsórios (PEUC); IPTU 

progressivo no tempo; e Desapropriação-Sanção com Títulos da Dívida Pública. Para a 

implementação destes instrumentos é necessária regulamentação adicional e posterior à 

aprovação do Plano Diretor, apontando as responsabilidades e o escalonamento da sua 

aplicação. Os modelos que podem ser utilizados para elaboração de tais leis complementares 

encontram-se nos Anexos III e IV. 

Quadro 1-4 Ação: Parcelamento, Uso e Edificação Compulsórios 

Ação Parcelamento, Uso e Edificação Compulsórios 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Incorporação e regulamentação do instrumento no Plano 
Diretor; 

• Discussão sobre os instrumentos junto ao Conselho da 
Cidade; 

• Preparação de modelos de regulamentação adicional. 
Metas sugeridas 2019 – Aprovação da regulamentação adicional. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Aguardando aprovação do Plano Diretor pela Câmara; 

Prevista a elaboração da minuta e encaminhamento à Câmara. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2 AÇÕES COMPLEMENTARES 

1.2.1 Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento importante para o controle e 

acompanhamento da implantação de novos empreendimentos de médio e grande porte no 

município. O Plano Diretor estabelece e determina a regulamentação complementar do EIV, 

incluindo seus critérios básicos e as atribuições. É necessária a regulamentação complementar 

do EIV posterior à aprovação do Plano Diretor, cujo modelo encontra-se no Anexo V.  
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Quadro 1-5 Ação: Estudo de Impacto de Vizinhança 

Ação Estudo de Impacto de Vizinhança 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Incorporação e regulamentação do instrumento no Plano 
Diretor; 

• Preparação de modelo de regulamentação adicional. 
Metas sugeridas 2019 – Aprovação da regulamentação adicional. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Aguardando aprovação do Plano Diretor pela Câmara; 

Prevista a elaboração da minuta e encaminhamento à Câmara. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2.2 Lei de Chacreamento 

Recomenda-se a elaboração de lei específica para a regulamentação de ocupações de 

condomínios em áreas rurais, conhecidas como chácaras, que são muito presentes no 

município. Um modelo de lei que pode ser utilizado nesse processo se encontra no Anexo VI. 

Quadro 1-6 Ação: Lei de Chacreamento 

Ação Lei de Chacreamento 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Previsão da regulamentação no Plano Diretor; 
• Preparação de modelo de regulamentação adicional. 

Metas sugeridas 2019 – Aprovação da regulamentação adicional. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Aguardando aprovação do Plano Diretor pela Câmara; 

Prevista a elaboração da minuta e encaminhamento à Câmara. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2.3 Direito de Preempção 

O Plano Diretor estabelece o instrumento do Direito de Preempção, estabelecido pelo Estatuto 

das Cidades e que dá à Prefeitura a preferência na aquisição de áreas determinadas. Para a 

efetivação deste instrumento, é necessária regulamentação adicional grafando as áreas de 

interesse.  
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Quadro 1-7 Ação: Direito de Preempção 

Ação Direito de Preempção 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 

Consultoria Risco 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Mapeamento de áreas vazias e áreas públicas. 

Metas sugeridas 2020 – Aprovação da regulamentação adicional. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Aguardando aprovação do Plano Diretor pela Câmara; 

Definição das áreas de interesse do município para aplicação do 
instrumento; 
Prevista a elaboração da minuta e encaminhamento à Câmara. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2.4 Planos Setoriais 

Grande parte das ações concretas das políticas urbanas devem ser estabelecidas através de 

planos setoriais específicos, a serem desenvolvidos posteriormente à aprovação do Plano 

Diretor. Alguns destes planos foram realizados ao longo da última década – portanto, alguns 

deles já se encontram na iminência do processo de revisão. Entre as normativas já existentes 

estão o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Arborização, Plano 

de Inventário do Patrimônio Cultural, Plano Estadual de Turismo e Zoneamento Ambiental 

Regional. Parte do Zoneamento Ambiental Regional foi incorporada à revisão do Plano Diretor. 

Foi também atualizada a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (ou Lei de 

Zoneamento), incorporada à revisão do Plano Diretor. 

Destaca-se, ainda, a inexistência de planos como o de Habitação de Interesse Social, 

Mobilidade Urbana, Saneamento Básico e de Redução de Riscos, cuja necessidade de 

elaboração deve ser verificada considerando as questões identificadas no município e a 

possibilidade de acesso às políticas e convênios federais correlatos.  

Quadro 1-8 Ação: Planos Setoriais 

Ação Planos Setoriais 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Análise da situação atual dos planos no Diagnóstico Técnico 
Participativo. 

Meta sugeridas 2020 - Análise da necessidade de elaboração de outros Planos. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Análise da necessidade de elaboração de outros planos; 

Análise dos prazos de revisão dos planos já existentes. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2.5 Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis 
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O Plano Diretor sugere diretrizes para a elaboração do Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis, 

conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal Nº 13.146/2015). A prefeitura 

deve realizar levantamento de dados das calçadas existentes para elaboração de plano de 

rotas acessíveis. Uma versão preliminar de rotas e principais diretrizes a serem seguidas 

encontram-se no Anexo VII. 

Quadro 1-9 Ação: Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis 

Ação Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Definição de princípios no Plano Diretor. 

Metas sugeridas 2022 – Elaboração do Plano. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Definição das rotas prioritárias; 

Levantamento do estado das vias; 
Projeto das rotas; 
Implantação do Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2.6 Preservação do Patrimônio Histórico 

Em 2016, o município teve seu Plano de Ação de Inventário Cultural aprovado, com objetivo de 

“promover, fortalecer e aprimorar o desenvolvimento de políticas de preservação”. Para tal, 

foram definidas três etapas para desenvolvimento até 2019, sabidamente: 

• Etapa 01 – Produção de Conhecimento e Informação – ano de 2017; 

• Etapa 02 – Dinamização e Valorização do Patrimônio Cultural – ano de 2018; 

• Etapa 03 – Planejamento e Gestão – ano de 2019. 

O município também possui Conselho Municipal do Patrimônio Cultural – COMPAC, criado 

através do Decreto nº 500/2002. É necessário verificar o andamento das etapas definidas pelo 

Plano de Ação de Inventário Cultural e se o COMPAC está ativo, visando desenvolver uma 

política de preservação do patrimônio histórico municipal que pode, inclusive, gerar receitas 

para Itaú de Minas através do fomento ao turismo, por exemplo. 

 

 

 

 



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas 2018 
 

15 

Quadro 1-10 Ação: Preservação do Patrimônio Histórico 

Ação Preservação do Patrimônio Histórico 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Análise do Plano de Ação de Inventário Cultural. 

Metas sugeridas 2019 – Ativação do COMPAC; 
2020 – Verificação do andamento da implementação do Plano de 
Ação de Inventário Cultural. 

Situação atual Recomendado. 
Pendências  Implementação do Plano de Ação do Inventário Cultural. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

1.2.7 Plano de Arborização 

A Prefeitura desenvolveu, em 2014, através do Conselho do Meio Ambiente (CODEMA), um 

Plano de Arborização. O plano prevê o plantio de 2.500 mudas entre outubro/2014 e 

fevereiro/2015 em pontos identificados como críticos, com pouca arborização, nas ruas do 

centro e dos bairros da cidade, bem como a participação comunitária e projetos de educação 

ambiental. Entretanto, o Plano de Arborização ainda não foi implementado.  

Com isso em vista e visando auxiliar a Prefeitura de Itaú de Minas na implementação do Plano, 

foi elaborado um documento com as metas e diretrizes propostas, que pode ser encontrado 

no Anexo VIII. A proposta de texto de lei para ser inserida na Minuta do Plano Diretor, 

construída a partir do Plano de Arborização, consta no Anexo IX. 

Quadro 1-11 Ação: Implementação do Plano de Arborização 

Ação Implementação do Plano de Arborização 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Elaboração de documento das metas e diretrizes propostas 
no Plano de Arborização. 

Metas sugeridas 2019 – Implementação do Plano de Arborização. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Adequação das metas ao orçamento municipal vigente; 

Revisão dos prazos estabelecidos; 
Revisão das áreas definidas para plantio das mudas; 
Implementação das ações previstas no Plano de Arborização. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2.8 Corredores Verdes 

A delimitação do macrozoneamento rural visou estabelecer um zoneamento ambiental de 

proteção das nascentes e cursos d’água, considerando para isso as áreas demarcadas no 
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Cadastro Ambiental Rural (CAR), os remanescentes de mata nativa, topografia, hidrografia, 

Áreas de Proteção Ambiental (APPs) e utilizando as bacias hidrográficas como guia. A criação 

de corredores verdes com o objetivo de preservar a fauna e a flora através da conexão dos 

remanescentes da mata nativa oriundos de reservas legais e APPs são apresentados no Plano 

Diretor como Diretriz para Preservação Ambiental (DPA) e fazem parte da Macrozona Rural 

(MZR).  

Para que os corredores verdes consigam se estabelecer, o principal papel da Prefeitura será o 

de fiscalização das áreas de preservação ambiental e do perímetro estabelecido para a DPA, 

evitando que sejam ocupadas seja através de construções irregulares, loteamentos ilegais, 

desmatamento e/ou substituição da mata nativa. O mapa com o perímetro da DPA está no 

Anexo X. 

Quadro 1-12 Ação: Corredores Verdes 

Ação Corredores Verdes 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Definição do perímetro da Diretriz de Preservação 
Ambiental (DPA). 

Metas sugeridas 2018 – Aprovação do Plano Diretor; 
2020 – identificação de usos irregulares no perímetro da DPA; 
2028 – remoção de todos os usos irregulares no perímetro da DPA. 

Situação atual Recomendado. 
Pendências  Aprovação do Plano Diretor, sem alterações na DPA; 

Estabelecimento de força-tarefa de fiscalização dos usos irregulares 
dentro do perímetro da DPA; 
Identificação e notificação dos usos irregulares no perímetro da 
DPA; 
Aplicação de multa nos usos irregulares; 
Remoção dos usos irregulares. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2.9 Revisão e inserção do Código de Obras no Plano Diretor 

O Plano Diretor vigente já conta com o Código de Obras em seu corpo. Essa não é uma prática 

usual, sendo o Código de Obras normalmente uma lei independente e aprovada em separado. 

A pedidos do Departamento de Engenharia, a revisão do Plano Diretor incluiu, também, a 

revisão do Código de Obras, à luz de demandas e apontamentos do próprio Departamento de 

Engenharia, contribuições da população feitas na audiência pública e através dos mecanismos 

de participação popular adotados e contribuições da própria consultoria Risco. 
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Quadro 1-13 Ação: Revisão e inserção do Código de Obras no Plano Diretor 

Ação Revisão e inserção do Código de Obras no Plano Diretor 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Revisão do Código de Obras vigente; 
• Inserção do Código de Obras no Plano Diretor. 

Metas sugeridas 2018 – Aprovação do Plano Diretor. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Aprovação do Plano Diretor, sem alterações do Código de Obras. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2.10 Anel Viário 2020 

Está prevista a construção de um anel viário que desviará a rodovia MG-050 para fora da área 

urbanizada. Com a obra finalizada, os fluxos rodoviários de carga e regional serão separados 

dos fluxos municipais, que atualmente cortam o município e o separam em duas porções. O 

projeto já está pronto e a obra está licitada, com previsão de finalização em 2020. A finalização 

da obra abrirá diversas possibilidades de uso da área que é hoje o leito da rodovia, sendo uma 

grande oportunidade para o município. O desenho esquemático do Anel Viário encontra-se no 

Anexo XI. 

Quadro 1-14 Ação: Anel Viário 2020 

Ação Anel Viário 2020 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Análise do projeto do Anel Viário. 

Metas sugeridas 2020 – Finalização da obra do Anel Viário. 
Situação atual Recomendado. 
Pendências  Início das obras do Anel Viário; 

Finalização das obras do Anel Viário. 
Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2.11 Construção de Parque Linear 

Com a construção do Anel Viário, o espaço hoje ocupado pelo leito da rodovia MG-050 ficará 

livre para que Itaú de Minas possa pensar em como deseja aproveitar o espaço que corta a 

cidade. Aproveitando a articulação da área ao complexo de esportes e lazer lindeiro (através 

do Parque Municipal, Parque de Eventos e Estádio Municipal), o Plano Diretor propõe, na sua 

seção referente à Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Diretriz Parque Linear (DPL), 

composta pelo entorno imediato da rodovia que será desativada. Está prevista nesta diretriz a 

requalificação completa do espaço viário e o estímulo ao adensamento e novos usos nos lotes 
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lindeiros, hoje majoritariamente ocupados por comércio voltado ao público da rodovia – 

oficinas mecânicas e postos de gasolina. Recomenda-se que o processo de planejamento e 

projeto do Parque Linear seja participativo, ouvindo e atendendo aos desejos da população 

para a área.  

Quadro 1-15 Ação: Construção de Parque Linear 

Ação Construção de Parque Linear 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Delimitação de perímetro para a Diretriz Parque Linear (DPL) 
no Plano Diretor. 

Metas sugeridas 2018 – Aprovação do Plano Diretor com a DPL; 
2020 – Desativação da atual MG-050 e elaboração de projeto de 
Parque Linear; 
2022 – Licitação da obra; 
2025 – Finalização da obra do Parque Linear. 

Situação atual Recomendado. 
Pendências  Finalização da obra do Anel Viário; 

Desativação da atual MG-050; 
Elaboração de projeto de Parque Linear; 
Licitação da obra do Parque Linear; 
Construção do Parque Linear; 
Finalização da obra do Parque Linear. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2.12 Regulamentação de tráfego de caminhões 

Itaú de Minas atualmente enfrenta problemas relacionados ao alto fluxo de caminhões no 

interior do município. A construção do Anel Viário e o desvio do tráfego de caminhões 

possibilitará reorganizar os fluxos viários do município, sugerindo-se a criação de 

regulamentações que impeçam ou restrinjam a entrada de determinados tipos de caminhões, 

em dias e horários específicos, no perímetro urbano.  

Além disso, também se coloca a possibilidade de estimular que os caminhões deixem de entrar 

no município e utilizar as vias de Itaú de Minas como estacionamento através da criação de um 

equipamento de apoio logístico adjacente ao Anel Viário, com estacionamentos e 

infraestrutura de apoio ao caminhoneiro.  
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Quadro 1-16 Ação: Regulamentação de tráfego de caminhões 

Ação Regulamentação do tráfego de caminhões 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Recomendação de elaboração de projeto de lei 
regulamentando o tráfego de caminhões no perímetro 
urbano municipal. 

Metas sugeridas 2018 – Aprovação do Plano Diretor; 
2020 – Finalização do Anel Viário e desativação da atual MG-050; 
2021 – Elaboração e aprovação de projeto de lei regulamentando o 
tráfego de caminhões no perímetro urbano municipal. 

Situação atual Recomendado. 
Pendências  Finalização da obra do Anel Viário; 

Desativação da atual MG-050; 
Elaboração de projeto de lei regulamentando o tráfego de 
caminhões no perímetro municipal; 
Aprovação do projeto de lei; 
Elaboração de projeto para criação de apoio logístico ao 
caminhoneiro. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
 

1.2.13 Análise do contrato COPASA 

A pedido da Prefeitura de Itaú de Minas, a consultoria Risco analisou o contrato vigente para 

exploração dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto do 

município de Itaú de Minas, administrado pela COPASA. Uma breve análise do contrato, 

dentro do escopo possível da revisão do Plano Diretor, encontra-se no Anexo XII. 

Quadro 1-17 Ação: Análise do contrato COPASA 

Ação Análise do contrato COPASA 
Agentes envolvidos Prefeitura de Itaú de Minas 
Encaminhamentos 
da consultoria 

• Análise do contrato COPASA; 
• Recomendação de análise aprofundada do contrato vigente 

com a COPASA pelos técnicos da Prefeitura de Itaú de 
Minas. 

Metas sugeridas 2019 – Análise do contrato COPASA pelos técnicos da Prefeitura de 
Itaú de Minas; 
2019 – Tomada de decisão sobre exploração dos serviços de 
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto do 
município. 

Situação atual Recomendado. 
Pendências  Designação de técnicos da prefeitura ou Grupo de Trabalho 

responsáveis por analisar o contrato COPASA; 
Análise do contrato COPASA pelos técnicos da Prefeitura de Itaú de 
Minas e levantamento de informações relativas; 
Tomada de ação em relação ao contrato. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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Anexo I - Modelo de lei regimento para o Conselho da Cidade 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS/SP 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º - O Conselho da Cidade de Itaú de Minas/MG, instituído pelo o Plano Diretor de Itaú de Minas 
(Lei Complementar nºXXXX/2018) Art.89º, tem como objetivo acompanhar o processo de 
implementação do Plano Diretor do município, bem como acompanhar o desenvolvimento da política 
urbana de desenvolvimento territorial.  

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO E DEFINIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Da Composição do Conselho 

Art. 2º - A composição e organização do Conselho seguem o Plano Diretor de Itaú de Minas (Lei 
Complementar nºXXXX/2018) Art.91º.  

§1º A nomeação dos membros do Conselho é feita por decreto. [Pode ser realizada eleição dos 
representantes. Os eleitos seriam, então, nomeados pelo decreto] 

Seção II 

Do Mandato dos Membros 

Art. 3º - O mandato dos membros será exercido de forma voluntária, com duração de [no máximo] dois 
anos, sendo considerada sua atuação de relevante interesse público.  

Seção III 

Das Reuniões do Conselho 

Art. 4º - As reuniões do Conselho devem ser convocadas por e-mail, com antecedência mínima de sete 
dias. As reuniões ordinárias seguirão agenda previamente determinada, com periodicidade mínima 
bimestral, cabendo alterações de pauta sempre que pertinente. 

§1º As reuniões serão iniciadas com a presença de, pelo menos, um terço do Conselho e suas 
deliberações serão tomadas por consenso, ou quando preciso, mediante votação direta.  

Subseção I 

Da forma, tempo e ordem das Reuniões 

Art. 5º - O conteúdo das reuniões do Conselho será lavrado em ata, de forma sucinta, por pessoa 
indicada pelo Gabinete da Prefeitura, ou na ausência desta, por voluntário presente e indicado no início 
da reunião. A lista de presença fará parte integrante da ata. 
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Art. 6º - As reuniões terão duração máxima de 2 (duas horas), prorrogáveis, por no máximo, trinta 
minutos, a critério dos presentes, sendo desenvolvida na seguinte ordem: 

I – Expediente/agenda; 

II – Palavra livre (informes); 

III – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos; 

IV – Debate e deliberação quando necessários; 

V – Encerramento com previsão e programação das próximas atividades. 

§1º O expediente abrangerá: 

I – Discussão da ata da sessão anterior, enviada no ato da convocação da reunião; 

II – Apresentação dos avisos, comunicações, correspondências e documentos de interesse; 

III – Leitura da pauta. 

§2º A deliberação compreende a discussão e encaminhamento dos assuntos da pauta. 

§3º O Membro que desejar manifestar-se quanto ao tema em discussão, deverá solicitar a palavra que 
será concedida por ordem de inscrição. 

§4º As deliberações do Conselho devem ser encaminhadas em parecer específico.  

Seção IV 

Da Competência do Conselho 

Art. 7º – Compete aos membros do Conselho: 

I – Analisar critérios, definir diretrizes e estratégias para a implementação da Política Municipal 
de Ordenamento e Desenvolvimento Territorial, observada a legislação que rege a matéria; 

II – Acompanhar a implementação da Política Municipal de Ordenamento e Desenvolvimento 
Territorial; 

III - Deliberar metas em consonância com a legislação pertinente; 

IV - Aprovar este Regimento Interno e promover suas alterações, quando necessário; 

V – Colaborar com o bom andamento dos trabalhos; 

VI – Cumprir as determinações deste Regimento. 

Art. 8º - É dever do Membro o comparecimento às sessões, tanto ordinárias como extraordinárias, 
devendo este justificar previamente, ou na reunião seguinte por escrito, a impossibilidade de 
comparecimento. O membro que tiver duas ausências não justificadas seguidas ao longo de seu tempo 
de mandato, deixa seu cargo à disposição para substituição, caso o Conselho decida por fazê-lo.  
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CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º O Conselho deverá se reunir em local previamente definido na Convocação, sendo as 
dependências da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, o local fixo de reunião, quando disponível. 

Art. 10º - A reunião extraordinária obedecerá a forma deste Regimento e sua pauta será limitada ao 
assunto que deu causa a convocação. 

Art. 11º - Todas as reuniões serão abertas à comunidade, que poderá comparecer e manifestar-se, 
mediante inscrição prévia, sobre o assunto em pauta que for de seu interesse. 

Art. 12º - Quaisquer alterações deste Regimento serão propostas em sessão do Conselho, discutidas e 
deliberadas por consenso, ou votadas quando preciso. 

Art. 13º - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho. 

Art. 14º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Itaú de Minas    XX/XX/2018 

Assinam os presentes 
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Anexo II - Referências de Regularização Fundiária  

Lista de potenciais parceiros para Regularização Fundiária 

Após levantamento de referências para a questão da Regularização Fundiária no município de 

Itaú de Minas – MG, em resposta às indagações levantadas em Audiência Pública do Plano 

Diretor do município, no dia 08 de Outubro de 2018, na Escola Eng. Jorge Oliva, apresentamos 

algumas possibilidades para encaminhamento da regularização fundiária de chácaras sem 

acesso à energia elétrica: 

1. A legislação vigente enquadra essa situação como regularização fundiária urbana, 
ainda que as chácaras estejam hoje localizadas em área rural. O Plano Diretor 
equaciona isso ao propor a Zona Especial Rural de Regularização Fundiária; 

2. Com essa demarcação, o município já pode dar sequência ao processo de 
regularização, buscando possíveis parcerias para viabilização da regularização 
fundiária. Seguem algumas recomendações e possíveis parcerias para tanto: 

a. Associação de Moradores. Embora os processos possam ser solicitados 
individualmente, é recomendável e mais eficiente buscar organizar os 
interessados em uma associação que passará a ser parte do processo de 
regularização solicitado; 

b. Prefeitura Municipal. Como está detalhado em documento que acompanha 
este, a Prefeitura desempenha papel central no processo de regularização 
fundiária. Ela deve buscar, também, de forma ativa, as parcerias para 
viabilização das etapas e requisitos técnicos.  

c. Cartório/Ofício Local. O processo passará por atualização e elaboração de 
documentação que será feita junto ao cartório. Há casos de município no 
estado que firmaram Termos de Cooperação na empreitada do processo de 
regularização. 

d. CORI-MG. O Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais tem realizado 
workshops centrados no tema da regularização fundiária, endereçando as 
partes envolvidas e etapas do processo. Algo semelhante pode ser cumprido 
pela SERJUS – Associação dos Notários e Registradores de MG. 

e. AMEG ou Associação Mineira de Municípios. As associações são importantes 
na estratégia de viabilizar parcerias técnicas que talvez estivessem fora de 
alcance para municípios de forma isolada. A questão da regularização fundiária 
é um ponto relativamente comum nos municípios, que podem se organizar 
para enfrentar conjuntamente esse processo. 

f. SECIR. A Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional também pode 
vir a cooperar com o processo de regularização fundiária, podendo inclusive 
atuar para facilitar a busca e viabilização das parcerias técnicas necessárias. 

g. MPMG. O Ministério Público de MG tem apresentado atuação ativa na 
questão da regularização fundiária, promovendo parcerias, seminários, entre 
outros.  

h. CREA e CAU. Ambos conselhos regionais/federais atuam com apoio técnico ou 
parcerias de apoio técnico que podem beneficiar os processos de 
regularização fundiária. Há, inclusive, notícias de municípios mineiros que se 
valeram dessa parceria. 
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i. COHAB. Em termos mais eventuais, mas também atua na frente de 
regularização fundiária, principalmente se há projetos que envolvem 
construção de moradias de interesse social.   
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Resumo do procedimento para Regularização Fundiária Urbana (Reurb), conforme Lei 

Federal 13.465/2017 

Pré-requisitos: Etapas necessárias para iniciar os processos de regularização. 

• Aprovação do Plano Diretor, com demarcação das ZERRF. 
• Buscar parcerias técnicas: Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais CORI/MG; 

Associação dos Notários e Registradores SERJUS; Secretaria de Estado de Cidades e 
Integração Regional SECIR; Ministério Público MPMG; Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia CREA/MG; Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/MG; 
Cartório local. 

• Fazer oficinas de capacitação da prefeitura com os parceiros técnicos para definir os 
procedimentos internos. Organizar o procedimento de requerimento, listar 
documentos mínimos e definir responsabilidades. 

• Realizar audiência pública com a população para apresentar documentação, passos e 
possível calendário. 

• Sugestão: moradores se organizarem em associações para realizar processos coletivos. 

Primeira fase: Procedimento administrativo realizado pelo município. Expedição da Certidão 

de Regularização Fundiária (CRF). 

• Município deve demarcar os núcleos para Reurb (Lei 13.465/17, Art 19), levantar 
dados, classificar caso a caso entre as modalidades (Lei 13.465/17, Art 30). 

• As modalidades são Reurb-S (de interesse social) e Reurb-E (de interesse específico) 
(Lei 13.465/17, Art 13). 

• Requerimento da Reurb por parte do poder público (União, Estados, Município ou 
entidades da administração pública); da Defensoria Pública; do Ministério Público; dos 
beneficiários (que podem ser individuais ou coletivos); ou dos proprietários (Lei 
13.465/17, Art 14). 

• Sugestão: realizar processos coletivos por núcleos. 
• O Município tem 180 dias para análise (qualificar a modalidade de Reurb) ou 

indeferimento. A inércia do Município implica em automática fixação da modalidade 
indicada pelo legitimado. 

• Os envolvidos são notificados e tem o prazo de 30 dias para que se manifestem. Sem 
manifestação do notificado, interpreta-se seu silêncio como aceite. Na apresentação 
de impugnação, é iniciado procedimento extrajudicial de composição de conflito. 

• Superadas as impugnações, será iniciada a elaboração do Projeto de regularização 
fundiária (Lei 13.465/17, Art. 35º). 

• O Projeto de regularização fundiária deve atender o conteúdo mínimo previsto na 
legislação (Lei 13.465/17, Seção II – Art. 35 a Art. 39). 

• Para fins da Reurb, os Municípios poderão dispensar as exigências relativas às áreas 
públicas ou ao tamanho dos lotes, assim como a outros parâmetros urbanísticos e 
edilícios (Lei 13.465/17, Art 11, § 1º).  
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• Expedição da CRF pelo Município – reconhecendo a legitimação de posse (Lei 
13.465/17, Art. 25) ou legitimação fundiária (Lei 13.465/17, Art. 23). O título deverá 
ser apresentado ao Registro de Imóveis competente para registro. 

Segunda fase: Registro de imóveis 

• O registro da CRF e do projeto de regularização fundiária diretamente ao Oficial do 
Cartório de Registro de Imóveis, por qualquer um dos legitimados (Lei 13.465/17, Art. 
14). 

• Apresentação da planta da área em regularização contendo o perímetro, as 
subdivisões das quadras, lotes e áreas públicas, com as dimensões e numeração dos 
lotes, logradouros, espaços livres e outras áreas se for o caso (Lei 13.465/17, Art. 369). 

• O Oficial do Registro de Imóveis possui o prazo de 15 dias para emitir nota devolutiva 
ou praticar os atos de registro. Em caso de recusa, expedirá nota devolutiva na qual 
indicará os motivos e formulará exigências nos termos da lei.  

• O projeto REURB resulta em: abertura de nova matrícula, quando for o caso; abertura 
de matrículas individualizadas para os lotes e áreas públicas resultantes do projeto; e 
registro dos direitos reais indicados na CRF (Lei 13.465/17, Art. 44). 

• As áreas públicas indicadas no projeto serão incorporados automaticamente ao 
patrimônio público. 

• O processamento do registro da CRF deve ser concluído em 60 dias, prorrogáveis por 
igual período. 
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Referências para Regularização Fundiária (Rural e Urbana) 

URBANA 

“REURB” - LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13465.htm 
https://www.portalcpjur.com.br/reurb/#.W8SsulVKhaQ 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4114488/mod_resource/content/1/Fluxogra
ma%20Lei%2013.465%20%2B%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20%282%2
9.pdf 
https://www.sinoreg-
es.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/CARTILHA_REGULARIZACAO_FU
NDIARIA_URBANA_2017.pdf 

SECIR - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 
http://www.urbano.mg.gov.br 

COHAB – MG –Companhia de Habitação do Estado de MG: Guia de regularização 
http://www.cohab.mg.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/Apresentacao-Secir.pdf 

CORI – MG - Colégio Registral Imobiliário de MG  
http://corimg.org/boletins/ver/60 
http://www.corimg.org/noticias/ver/43 
Termo de cooperação firmado: 
http://corimg.org/app/webroot/files/editor/files/termo-cooperacao-tecnica.pdf 

SERJUS - Associação dos Notários e Registradores de MG  
http://www.serjus.com.br/noticias_ver.php?id=6907&ct=37 

MPMG - Ministério Público de MG  
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA626152
B60162625D067364C6 

CREA – MG – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MG 
http://www.crea-mg.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=757 
http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/maio/558-
inspetoria-de-betim-discute-projeto-de-regularizacao-fundiaria 
http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/noticias/2018/122-
setembro/739-camara-de-machado-busca-regularizacao-fundiaria 
http://www.crea-mg.org.br/images/Documentos/Assistncia-Tcnica---um-direito-de-
todos.pdf 
http://www.crea-
mg.org.br/images/Documentos/CursosEEventos/2017/Eventos/Regularizao-Fundiria-
Urbana.pdf 

CAU – MG – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MG 
http://www.caumg.gov.br/ 

Município de Araxá com população em situação semelhante: 
http://www.araxa.mg.leg.br/institucional/noticias/forum-comunitario-discute-
parcelamento-de-solo-rural-para-fins-de-chacreamento 

Município de Pará de Minas: 
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http://parademinas.mg.gov.br/chacaras-de-barro-preto-serao-regularizadas/ 

Município de contagem, com lista de documentos e fluxograma do processo. 
http://www.contagem.mg.gov.br/?guia=627561 
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/downloads/fluxo-20181008101743.pdf 

 

RURAL 

ITER – Instituto de Terras do Estado de MG (Decreto nº 44.505 de 20 de abril de 2007) 
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=9098 

COHAGRA – Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande 
http://www.cohagra.com.br/cohagra/principal 
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,43465 

SEDA - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
 http://agrario.mg.gov.br/home/ 

Subsecretaria de acesso a terra e regularização fundiária 
http://mg.gov.br/instituicao_unidade/subsecretaria-de-acesso-terra-e-regularizacao-
fundiaria-0 

EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG  
http://www.emater.mg.gov.br/ 
http://www.emater.mg.gov.br/portal.cgi?flagweb=novosite_pagina_interna&id=2232
9 

FETAEMG – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais   
http://www.fetaemg.org.br/site/ 
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Anexo III - Modelo de lei específica para PEUC 

Baseado na lei específica do município de São Paulo (lei nº 15.234/2010)  

Institui, nos termos do art. 182, § 4º da Constituição Federal, os instrumentos para o cumprimento da 
Função Social da Propriedade Urbana no Município de Itaú de Minas e dá outras providências. 

_____________, Prefeito do Município de Itaú de Minas, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de xx de xxxxxxxx de xxxx, decretou e eu promulgo 
a seguinte lei: 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Ficam instituídos no Município de Itaú de Minas os instrumentos para que o proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado promova o seu adequado aproveitamento nos 
termos estabelecidos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal, nos arts. 5º a 8º da Lei Federal nº 
10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e nos arts. 98º a 100º da Lei Municipal nº XXXXX/2018 (Plano Diretor 
do Município de Itaú de Minas). 

CAPÍTULO II – DA NOTIFICAÇÃO PARA PARCELAMENTO, 

EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art. 2º Os proprietários dos imóveis tratados nesta lei serão notificados pela Prefeitura do Município de 
Itaú de Minas para promover o adequado aproveitamento dos imóveis. 

§ 1º A notificação far-se-á: 

I – por funcionário do órgão competente, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa 
jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração e será realizada: 

a) pessoalmente para os proprietários que residam no Município de Itaú de Minas; 

b) por carta registrada com aviso de recebimento quando o proprietário for residente fora do território 
do Município de Itaú de Minas; 

II – por edital, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo 
inciso I deste artigo. 

§ 2º A notificação referida no “caput” deste artigo deverá ser averbada na matrícula do imóvel no 
Cartório de Registro de Imóveis, pela Prefeitura do Município de Itaú de Minas. 

§ 3º Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do imóvel na conformidade do 
que dispõe esta lei, caberá à Prefeitura do Município de Itaú de Minas efetuar o cancelamento da 
averbação tratada no § 2º deste artigo. 

Art. 3º Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano a partir do recebimento da 
notificação, comunicar à Prefeitura do Município de Itaú de Minas uma das seguintes providências: 

I – início da utilização do imóvel; 

II – protocolamento de um dos seguintes pedidos: 

a) alvará de aprovação de projeto de parcelamento do solo; 

b) alvará de aprovação e execução de edificação. 
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Art. 4º As obras de parcelamento ou edificação referidas no art. 3º desta lei deverão iniciar-se no prazo 
máximo de 2 (dois) anos a partir da expedição do alvará de aprovação do projeto de parcelamento do 
solo ou alvará de aprovação e execução de edificação. 

Art. 5º O proprietário terá o prazo de até 5 (cinco) anos, a partir do início de obras previsto no art. 4º 
desta lei, para comunicar a conclusão do parcelamento do solo, ou da edificação do imóvel ou da 
primeira etapa de conclusão de obras no caso de empreendimentos de grande porte. 

Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, posterior à data da notificação 
prevista no art. 2º, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização sem interrupção 
de quaisquer prazos. 

CAPÍTULO III – DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA PROGRESSIVO 
NO TEMPO – IPTU PROGRESSIVO 

Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos para parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, será aplicado sobre os imóveis notificados o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana Progressivo no Tempo – IPTU Progressivo, mediante a 
majoração anual e consecutiva da alíquota pelo prazo de 5 (cinco) anos, até o limite máximo de 15% 
(quinze por cento). 

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será igual ao dobro do valor da alíquota do ano 
anterior. 

§ 2º Será adotado o valor da alíquota de 15% (quinze por cento) a partir do ano em que o valor 
calculado venha a ultrapassar o limite estabelecido no “caput” deste artigo. 

§ 3º Será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota majorada até que se cumpra a obrigação de 
parcelar, edificar, utilizar o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação. 

§ 4º É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos ao IPTU 
Progressivo de que trata esta lei. 

§ 5º Os instrumentos de promoção do adequado aproveitamento de imóveis, nos termos desta lei, 
aplicam-se, inclusive, àqueles que possuem isenção da incidência do IPTU. 

§ 6º Observadas as alíquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU Progressivo a legislação tributária 
vigente no Município de Itaú de Minas. 

§ 7º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, ocorrerá o 
lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas nesta lei no exercício seguinte. 

CAPÍTULO IV – DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS 

Art. 8º Decorridos 5 (cinco) anos da cobrança do IPTU Progressivo, sem que o proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o Município de Itaú de 
Minas poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

Art. 9º Os títulos da dívida pública, referidos no art. 8º desta lei, terão prévia aprovação pelo Senado 
Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais, nos termos do art. 8º da Lei Federal nº 10.257, 
de 2001. 

Art. 10. Após a desapropriação referida no art. 8º desta lei, a Prefeitura do Município de Itaú de Minas 
deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado a partir da incorporação ao patrimônio público, 
proceder ao adequado aproveitamento do imóvel. 
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§ 1º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pela Prefeitura do Município de Itaú 
de Minas, por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se as formalidades da legislação 
vigente. 

§ 2º Ficam mantidas para o adquirente ou para o concessionário de imóvel, nos termos do § 1º deste 
artigo, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta lei. 

CAPÍTULO V – DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DE PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO 
COMPULSÓRIOS 

Art. 11. Ficam estabelecidos, inicialmente, para aplicação das regras estabelecidas por esta lei, os 
seguintes perímetros: 

I – Todas as Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) delimitadas no Plano Diretor do Município; 

II – Imóveis vazios, subutilizados ou não utilizados, conforme os critérios estabelecidos no Art. 98 do 
Plano Diretor do Município; 

§ 1º A aplicação das regras desta lei, em relação às demais áreas de que trata o art. 1º deverá ser 
antecedida de convênios a serem firmados pelo Executivo com as concessionárias de serviços públicos 
para a identificação dos imóveis não utilizados e da necessidade de aplicação dos instrumentos 
regulados por esta lei. 

§ 2º A aplicação das regras desta lei em relação às áreas de preservação ambiental fica condicionada a 
autorização legislativa específica, vinculada ao cumprimento da função social ambiental que aquele solo 
urbano deve cumprir. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. O Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da 
sua publicação. 

Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas por dotações orçamentárias 
próprias. 

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Anexo IV - Modelo de notificação da PEUC 

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 
Processo Administrativo nº 20XX-XXXXX-X 
Ao 
(  ) proprietário ou equiparado; 
(  ) seu representante legal; 
(  ) quem tenha poderes para gerência geral ou administração, no caso de pessoa jurídica; 
 
Do imóvel localizado à Rua XXXX, nº XXXX, CEP XXXXX-XXX, de classificação fiscal XXX.XXX.XXXXX-X; 
A Prefeitura de Itaú de Minas vem por meio desta notificá-lo quanto ao descumprimento da função 
social da propriedade urbana, de acordo com o Plano Diretor de Itaú de Minas (Lei Municipal nº 
XXXXX/2018); Lei Municipal nº XXXXX/20XX (Regulamentação da PEUC) e Decreto Municipal 
XXXXX/20XX.  
Nos termos das normas citadas, o imóvel acima qualificado é caracterizado como solo urbano: 
 
(  ) não edificado; 
(  ) subutilizado; 
(  ) não utilizado. 
 
Nos termos da legislação, o notificado tem o prazo máximo de 1 (um) ano, a contar do recebimento 
da presente notificação, para comunicar o Conselho da Cidade de Itaú de Minas, localizado na sede 
da Prefeitura de Itaú de Minas, com endereço na Rua __________________, n. ___, Bairro ______, 
CEP: XXXXX-XXX, da seguinte providência (item assinalado): 
 
(  ) I – O início da utilização do imóvel; 
(  ) II – o protocolamento do pedido de expedição de um dos seguintes documentos: 

a) alvará de aprovação do projeto de parcelamento do solo; 
b) alvará de aprovação e execução de edificação. 

 
A presente notificação poderá ser impugnada pelo notificado dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data de recebimento desta notificação. 
 
A impugnação deverá ser instruída com a documentação necessária para a fundamentação das 
alegações e encaminhadas ao Conselho da Cidade de Itaú de Minas para análise. A impugnação 
suspende o prazo para o cumprimento das obrigações relacionadas ao parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios. 
 
O não atendimento às obrigações estabelecidas pela presente notificação implicará na aplicação do 
IPTU Progressivo no Tempo, mediante a majoração anual e consecutiva da alíquota pelo prazo de 5 
(cinco) anos, até o limite máximo de 15% (quinze por cento) e, em última instância, na 
desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, ainda de acordo com as mesmas 
normas. 
 
Conselho da Cidade de Itaú de Minas 
 
RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 
Notificação recebida por _______________________________________________________ 
RG_____________________________ CPF________________________________ 
Dia _____ do mês de _____________________ do ano de _______________, Itaú de Minas – MG 
Assinatura do notificado: ______________________________________________ 
Adaptado de Ministério das Cidades, 2015. 
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Anexo V - Modelo de Lei de EIV  

ANTEPROJETO DE LEI Nº______ de _______ de 201_. 

 

Estabelece a implantação e regulamentação 

do Estudo de Impacto de Vizinhança no 

município de Itaú de Minas, e dá outras 

providências.  

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º. Esta Lei regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV no Município de Itaú de 
Minas, como um dos instrumentos hábeis a implementar a política de desenvolvimento 
urbano e de ordenamento territorial, nos termos dos ditames instituídos na Lei Municipal n.º 
XXXX/XXXX, que dispõe sobre Plano Diretor, e na Lei Federal n. º 10.257/2001, que trata do 
Estatuto da Cidade. 

Art. 2º. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV é o instrumento de planejamento e controle 
urbanístico utilizado pelo Município para avaliar impactos nos casos de aumento de potencial 
construtivo, alteração no valor do solo urbano, transferência do direito de construir, alteração 
ou extensão de uso, estabelecimentos geradores de tráfego, como edifícios residenciais, 
empreendimentos comerciais, institucionais, e de serviços, atividades potencialmente 
poluidoras, e quaisquer atividades públicas ou privadas em área urbana, que possam afetar a 
qualidade de vida da população residente em uma determinada área do Município e nas suas 
proximidades, a ordenação urbanística do solo e o meio ambiente, causar-lhes danos ou 
exercer impacto sobre eles. 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se:  

I - vizinhança: o meio humano e o meio físico onde convive o agrupamento 
populacional que sofrerá o impacto do empreendimento ou atividade a ser instalado 
na sua proximidade;  

II - vizinhança imediata: aquela que se localizada no(s) lotes e/ou quadra(s) vizinhas 
e/ou defrontes ao empreendimento proposto; 

III - vizinhança mediata: aquela situada na área de influência do empreendimento e 
que pode ser atingida pelo mesmo. 

IV - instalação de atividade urbana em zona rural: qualquer criação de área, por meio 
de desmembramento ou parcelamento de imóvel rural, que vise constituir unidade 
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com destinação considerada como tolerada pela pelos parâmetros de Zoneamento, 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano vigentes. 

Art. 3º. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV tem por objetivos: 

I – abordar os efeitos positivos e negativos dos empreendimentos ou atividades 
elencadas no artigo anterior, nos aspectos socioeconômicos e ambientais, na área de 
influência, vizinhança imediata e mediata do empreendimento ou atividade, como 
forma de assegurar a qualidade de vida dos habitantes das zonas urbanas; 

II - promover o favorecimento da concepção de empreendimentos menos agressivos e 
o desenvolvimento de tecnologias mais adequadas às condições locais onde serão 
implantados; 

III – assegurar o respeito ao interesse coletivo quanto aos limites do parcelamento, do 
uso, da ocupação do solo e do desenvolvimento econômico para garantir o direito à 
qualidade de vida e ao bem-estar da população, minimizando a ocorrência de conflitos 
de atividades e usos; 

IV – identificar, qualificar, estimar, analisar e prever a presença de impacto ou risco de 
dano que possa ser causado pela implantação de empreendimento ou atividade; 

V - impedir o desequilíbrio do crescimento urbano, mediante o estabelecimento de 
critérios e procedimentos para a execução do parcelamento do solo, com ou sem 
interesse social, de modo a ordenar a localização das atividades e estabelecimentos na 
hierarquia viária;  

VI – proteger e valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural do Município,  

VII – possibilitar a inserção harmônica do empreendimento ou da atividade na sua 
vizinhança, de modo a promover a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, 
preservando os interesses gerais e coletivos; 

VIII – definir medidas para prevenir, eliminar, minimizar e compensar os efeitos 
adversos de empreendimento ou atividade com risco à saúde, à segurança e ao bem-
estar da população; 

IX – assegurar a democratização dos processos decisórios por meio da participação da 
população na avaliação da viabilidade dos empreendimentos ou atividades sujeitos a 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 

X – garantir a publicidade dos documentos e das informações decorrentes do Estudo 
de Impacto de Vizinhança - EIV; 

XI – garantir a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 

XII – garantir a inserção de empreendimento e atividade com previsão de 
infraestrutura adequada, com condições mínimas de ocupação dos espaços habitáveis; 

XIII – respeitar os princípios e as diretrizes estabelecidos na Constituição Federal, no 
Estatuto das Cidades, no Plano Diretor e seus parâmetros de Zoneamento, 
Parcelamento Uso e Ocupação do Solo e nas demais legislações afetas à matéria; 
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XIV – preservar a garantia da mobilidade. 

 

TÍTULO II 

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

Capítulo I 

Da Aplicação  

Art. 4º Para a aprovação de projetos, emissão de autorização ou licença para alteração 
de uso, implantação, construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos e 
atividades, o Poder Público Municipal observará os critérios estabelecidos no artigo 6º 
desta Lei, e, ainda, os seguintes aspectos: 

I – o adensamento populacional; 

II – os equipamentos urbanos e comunitários; 

III – o uso e ocupação do solo; 

IV – a valorização imobiliária; 

V – a geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – a ventilação e iluminação; 

VII – a paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

VIII – o aumento de demanda por água tratada e esgotamento sanitário e energia 
elétrica; 

IX – a emissão de ruído, vibrações, gases e partículas em suspensão; 

X – a geração de sólidos, líquidos e efluentes de drenagens e águas pluviais; 

XI – o risco e periculosidade. 

Art. 5º. Os critérios a serem utilizados para avaliação da necessidade de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) são: 

I – pesquisa morfológica urbana do meio ambiente construído, definindo os usos 
existentes e predominantes; 

II – análise dos serviços de abastecimento de telefonia, energia elétrica, água, 
escoamento das águas pluviais, coleta e o lançamento de efluentes sanitários, 
permeabilidade do solo, estacionamento e fluxo de trânsito; 

III – análise da demanda dos equipamentos urbanos e comunitários, públicos e 
privados, no setor social, da educação e da saúde. 
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IV – as condições de conforto afetadas pela implantação ou operação de 
empreendimentos, com particular preocupação com níveis de ruídos sonoros, odores, 
partículas poluidoras do ar, dejetos, e demais incômodos que possam afetar o 
entorno. 

Art. 6º. O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV deverá ser elaborado pelo empreendedor 
público ou privado, para os seguintes empreendimentos/atividades ou similares: 

I - Instituições de ensino de educação escolar básica ― de ensino infantil, fundamental 
e médio ― e de ensino superior ― faculdades, centros universitários e universidades, 
inclusive Centros Educação Tecnológica; Cursos preparatórios (concursos, pré-
vestibular) com área mínima de 5.000m²; 

II - Ginásios, estádios, centros e complexos desportivos com área mínima de 5.000m²; 

III - Parques recreativos, temáticos e afins com área mínima de 6.000m², considerando 
a área total da ocupação; 

IV - Autódromos, cartódromos e similares com qualquer área; 

V - Centros comerciais, shopping centers e supermercados com área mínima de 
15.000m²; 

VI - Locais de culto, com ou sem auditório com área mínima de 3.000m²; 

VII - Garagens e estacionamentos comerciais, em superfície ou subterrâneo com área 
mínima de 25.000m²; 

VIII - Edifícios ou agrupamento de edifícios destinados ao uso residencial, a partir de 
15.000m² 

IX - Edifícios ou agrupamento de edifícios destinados ao uso não residencial com área 
mínima de 15.000m²  

X - Edifícios ou agrupamento de edifícios destinados ao uso misto com área mínima de 
20.000m²; 

XI - Aeródromos, heliportos ou helipontos com qualquer área; 

XII - Garagem e manutenção de transporte público com área mínima de 20.000m², 
considerando a área total da ocupação; 

XIII - Terminais rodoviários intra-urbanos e interurbanos com área mínima de 
15.000m²;  

XIV - Estabelecimentos hoteleiros e de alojamento com área mínima de 20.000m²; 

XV - Instituições penais como penitenciária, presídio, cadeia pública, hospital de 
custódia e tratamento psiquiátrico, centro de observação criminológica, casa do 
albergado e patronato com qualquer área; 

XVI - Hospital e clínica que possuam centro cirúrgico, enfermaria ou prestam 
atendimento e tratamento médico de emergência com área mínima de 15.000m²; 
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Art. 7º. Os empreendimentos e atividades listados no artigo 6º ou os que causem quaisquer 
dos impactos elencados no artigo 4º desta Lei dependem da análise do Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança - EIV e do respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, para a 
sua aprovação, e consequente obtenção de licenciamento ou autorização de construção ou 
funcionamento. 

§ 1º. Quando os empreendimentos ou atividades se enquadrarem como polos geradores de 
tráfego, o Relatório de Impacto no Tráfego – RIT será incorporado ao Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV. 

§ 2º. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV será exigido para a aprovação de projeto de 
modificação ou ampliação quando a área a ser ampliada for maior que 30% (trinta por cento) 
da área do projeto original e desde que cause danos em quaisquer dos aspectos listados no 
artigo 4º desta Lei.  

§ 3º. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV não substitui a documentação exigida para a 
obtenção do licenciamento ambiental e demais exigências legais para implantação e operação 
do empreendimento. 

§ 4º. A realização de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV não pode ser aplicada para 
autorizar a implantação de empreendimentos e atividades em discordância com as normas 
urbanísticas. 

 
Capítulo II  

Da Caracterização e Análise do Empreendimento 

Art. 8º. A caracterização do empreendimento deverá ser realizada pelo empreendedor público 
ou privado e pelo responsável técnico pelo Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, e deverá 
conter toda a documentação exigida pelo Departamento de Engenharia, sendo obrigatórios os 
documentos referentes:  

I - aos dados cadastrais do empreendimento e dos responsáveis legais e técnicos;  

II - ao enquadramento do empreendimento para efeito do Estudo de Impacto de 
Vizinhança em razão da exigência de Licenciamento Urbanístico; 

III - à especificação e descrição de todas as atividades previstas, inclusive as auxiliares 
e de apoio;  

IV - à situação do empreendimento com relação ao parcelamento, ao terreno, à 
edificação e a sua conformidade urbanística, de acordo com o licenciamento desejado;  

V - à localização do empreendimento, mediante a apresentação de mapa ou croqui 
apontando a sua situação, com breve caracterização da vizinhança imediata e mediata, 
com seus principais pontos de referência;  

VI - à caracterização do terreno, mediante a demonstração de sua situação atual, por 
meio de vista aérea, fotos do interior do terreno e fotos das intervenções realizadas, 
se for o caso;  
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VII - à concepção arquitetônica do empreendimento, contendo memorial descritivo, 
com informações do programa arquitetônico e/ou urbanístico e da operação do 
empreendimento, especificação de usuários e público-alvo;  

VIII - às características da vizinhança imediata e mediata, inclusive com a apresentação 
de fotos;  

IX - aos parâmetros legais do empreendimento no que for pertinente à situação 
fundiária e fiscal de sua área respectiva;  

X - às descrições das vantagens econômicas, sociais e culturais do projeto para o 
Município; 

XI - ao estudo de mercado, se houver.  

 
Capítulo III 

Da Elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

Art. 9º. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deve incluir a análise dos seguintes aspectos: 

I - caracterização da atividade ou do empreendimento proposto; 

II - delimitação e caracterização da área de influência e da vizinhança imediata e 
mediata atingida pelo empreendimento ou atividade; 

III - caracterização e análise da morfologia urbana do sítio de intervenção, com o 
projeto, bem como dos efeitos diretos e indiretos de sua implantação na área da 
vizinhança imediata e mediata, orientada para a identificação e avaliação de impactos 
relacionados, pelo menos, aos seguintes temas: 

a) adensamento populacional; 

b) equipamentos urbanos e comunitários; 

c) uso e ocupação do solo, inclusive a adequação do uso à zona de implantação do 
empreendimento e à estrutura urbana; 

d) valorização e desvalorização imobiliária na vizinhança da área de intervenção; 

e) geração de tráfego e demanda por estacionamento e transporte público; 

f) índice de pavimentação e impacto no sistema de drenagem; 

g) as características geológicas e geotécnicas do solo; 

h) ventilação e iluminação; 

i) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

j) qualidade ambiental urbana, incluindo aspectos como poluição sonora, atmosférica, 
visual e hídrica, vegetação e arborização urbana e rural; 
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k) transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento, inclusive quanto ao 
sistema viário; 

l) benefícios, ônus e problemas futuros relacionados à implantação da atividade ou 
empreendimento, inclusive os custos de redimensionamento ou urbanização de 
equipamentos que se tornem necessários em função do empreendimento; 

m) impactos esperados nas fases de implantação e operação do empreendimento ou 
atividade, inclusive sobre os empreendimentos e as atividades instaladas; 

n) propostas de adequação do projeto; 

o) impacto socioeconômico na população residente ou atuante na vizinhança imediata 
e mediata; 

p) empregos gerados com o empreendimento; 

q) medidas de recuperação, mitigação e compensação de danos em função dos efeitos 
dos impactos gerados; 

r) custos das medidas mitigadoras, cronograma, responsabilidade pela sua 
implantação e, quando necessário, planos ou programas de monitoramento; 

s) parte conclusiva onde devem ser apresentadas, de forma objetiva e de fácil 
compreensão, as vantagens e desvantagens associadas à implantação do 
empreendimento, em confronto com o diagnóstico realizado sobre a área de 
intervenção e proximidades, e as medidas, caso necessárias, para adequar o 
empreendimento às condições do local e da vizinhança e viabilizar sua inserção em 
harmonia com o local pretendido. 

Art. 10. Para o caso de Operação Urbana em que o empreendimento esteja submetido à 
elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, este deverá preceder a lei que a 
regulamentará, com as seguintes finalidades: 

I - fornecer dados mais precisos ao Poder Público para a confirmação da parceria a ser 
firmada;  

II - determinar medidas mitigadoras e compensatórias decorrentes do impacto 
ocasionado pelo empreendimento;  

III - estabelecer, com maior precisão, critérios para definição dos parâmetros 
urbanísticos aplicáveis à área do empreendimento;  

IV - definir as obrigações do empreendedor, a serem dimensionadas em função dos 
benefícios conferidos pelo Poder Público no âmbito da Operação Urbana.  

Art. 11. Cabe ao empreendedor público ou privado arcar com as despesas 
relacionadas: 

I – à elaboração e à apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 

II – ao cumprimento de exigências, a esclarecimentos e à complementação de 
informações no curso da análise técnica do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 

III – à divulgação e à realização de audiências públicas; 
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IV – à implementação das medidas de adequação de projeto ou empreendimento, 
prevenção, recuperação, mitigação e compensação de impactos e, quando necessário, 
do respectivo plano ou programa de monitoramento; 

V – ao cumprimento das condições e das medidas estabelecidas e ajustadas com o 
Departamento de Engenharia, quando necessárias. 

Parágrafo único. O Departamento de Engenharia exigirá do responsável pela solicitação de 
aprovação do empreendimento e ou atividade sujeitos ao Estudo de Impacto de Vizinhança 
que arque com todas as despesas com pesquisas, estudos específicos e logística que forem 
necessários para a análise do empreendimento, e que realize, às suas expensas, as melhorias e 
as obras ou serviços públicos relacionados à mitigação do impacto decorrente da implantação 
do respectivo empreendimento ou atividade, contemplando os aspectos a seguir: 

a) adaptação geométrica no sistema viário da vizinhança imediata e mediata; 

b) sinalização viária horizontal e vertical de regulamentação, advertência, orientação e 
semafórica; 

c) adaptação ao sistema viário estrutural, inserido na área de vizinhança imediata e mediata; 

d) mitigação dos impactos visuais e ambientais eventualmente apontados nos estudos; 

e) adaptação ao sistema viário estrutural, inserido na área de vizinhança imediata e mediata; 
complementação ou implantação do sistema viário e equipamentos necessários à circulação 
na vizinhança do empreendimento ou atividade; 

f) implantação de sistema e equipamentos de apoio ao transporte público; 

g) implantação de sistema e equipamentos de monitoramento e gerenciamento de trânsito; 

Art. 12. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV de dois ou mais empreendimentos e 
atividades pode ser elaborado coletivamente, desde que tecnicamente comprovada a 
viabilidade de sua análise junto ao Departamento de Engenharia. 

Art. 13. Os empreendedores deverão apresentar as propostas de Estudo de Impacto de 
Vizinhança -EIV e o Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV ao Departamento de Engenharia e 
o mesmo ficará encarregado de encaminhá-los à Comissão Municipal de Estudo de Impacto de 
Vizinhança para análise e apreciação. 

§1º. A consulta ao conteúdo do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV poderá ser feita no 
Departamento de Engenharia, por quaisquer interessados. 

§2º O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá ser disponibilizado em página digital no 
Portal da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, respeitado o direito ao sigilo do 
empreendimento conforme cláusula contratual ou legislação vigente.  

Art. 14. Respondem solidariamente pelo Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV:  

I - o responsável técnico pelo Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;  

II - o empreendedor ou grupo de empreendedores público ou privado;  

III - os membros da equipe técnica responsável pelo Estudo de Impacto de Vizinhança 
– EIV, nos limites de suas responsabilidades e atuação. 
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TÍTULO III 

DO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV 

Art. 15. O Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV é o instrumento destinado à avaliação dos 
efeitos negativos e positivos decorrentes da implantação de um determinado 
empreendimento ou de uma atividade econômica, em um determinado local, e a identificação 
de medidas para a redução, mitigação ou extinção dos efeitos negativos, constituindo-se na 
versão resumida do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

Art. 16. O Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) deve conter: 

I – a definição dos limites da área impactada em função do porte do empreendimento 
ou sua atividade, e das características quanto ao uso e localização; 

II – a avaliação técnica quanto às interferências que o empreendimento ou sua 
atividade possam causar na vizinhança; 

III – a demonstração da compatibilidade do sistema viário e de transportes com o 
empreendimento; 

IV – a demonstração da compatibilidade do sistema de drenagem com o aumento do 
volume e da velocidade de escoamento de águas pluviais, gerado pela 
impermeabilização da área de intervenção do empreendimento; 

V – a demonstração da viabilidade de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
abastecimento de energia elétrica; 

VI – a indicação de transformações urbanísticas induzidas pelo empreendimento; 

VII – a descrição das medidas mitigadoras dos impactos negativos decorrentes da 
implantação do empreendimento ou atividade, e seus procedimentos de controle. 

Art. 17. Cabe ao empreendedor público ou privado arcar com as despesas relativas: 

I – à elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV e o fornecimento do 
número de exemplares solicitados para análise técnica do empreendimento; 

II – ao cumprimento das exigências determinadas pelo Departamento de Engenharia; 

III - aos esclarecimentos e complementação de informações durante a análise técnica 
do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV, quando necessários; 

IV – ao acesso público aos documentos integrantes do Relatório de Impacto de 
Vizinhança - RIV e dos procedimentos necessários a sua análise; 

V – à realização de audiências públicas, quando for o caso; 

VI – à implementação das medidas mitigadoras e compensatórias e dos respectivos 
programas de monitoramento; 

VII – ao cumprimento das exigências, quando necessário, para a concessão da licença 
ou autorização.  
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TÍTULO IV 

DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

Capítulo I  

Das Diretrizes Gerais 

Art. 18. As medidas de adequação de projeto, prevenção, recuperação, mitigação e 
compensação de impactos, e dos planos ou programas de monitoramento devem ser definidas 
com fundamento nos seguintes princípios: 

I – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

II – melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades 
socioespaciais; 

III – garantia de implantação e funcionamento de infraestrutura urbana e 
equipamentos públicos comunitários adequados às necessidades da população. 

Art. 19. Na hipótese de considerar o empreendimento ou a atividade viável com 
condicionantes de adequação, o Departamento de Engenharia deve exigir, com base na Lei n. º 
10.257/2001 e na Lei Municipal n.º XXXX/XXXX (Plano Diretor), a adoção de instrumentos de 
política urbana, a adequação do projeto, e as medidas de prevenção, recuperação, mitigação e 
compensação relativas aos danos ou impactos a serem causados na área de intervenção, as 
quais deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelo empreendedor para que o 
empreendimento possa ser implantado.  

§ 1º As medidas a que se refere este artigo devem ser fixadas com fundamento nas 
disposições desta Lei, no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV relativo ao empreendimento, 
e nas contribuições oferecidas pela população através de audiências públicas, aplicadas de 
forma unitária ou cumulativa, devendo, para tanto: 

I – considerar o porte do empreendimento e ser proporcionais à gradação do dano ou 
impacto que vier a ser dimensionado; 

II – destinar-se a eliminar ou mitigar conflitos com os usos já implantados; 

III – possibilitar a inserção harmônica do empreendimento em sua vizinhança imediata 
e mediata; 

IV – preservar ou melhorar a qualidade de vida da população residente e usuária da 
área de intervenção, vizinhança imediata e mediata, e a qualidade ambiental urbana; 

V – ser custeadas diretamente pelo empreendedor ou mediante contraprestação 
remunerada dos custos relativos a serviços e obras a serem executadas pelo Poder 
Público em decorrência do empreendimento.  

§ 2º Quando as medidas de que trata o caput deste artigo forem implementadas de forma 
continuada, devem ser elaborados planos ou programas de monitoramento que especifiquem, 
no mínimo, a forma, a periodicidade e o prazo referentes aos serviços. 
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Art. 20. As medidas mencionadas no artigo anterior são aplicadas cumulativamente com os 
instrumentos de Outorga Onerosa do Direito de Construir e de alteração de uso e com as 
previstas na lei específica que instituir a Operação Urbana Consorciada, quando for o caso. 

 

Capítulo II  

Das Medidas de Adequação, Prevenção, Recuperação e Mitigação 

Art. 21. As medidas de adequação do projeto de arquitetura ou urbanismo devem ser exigidas 
para ajustar o empreendimento ao meio ambiente urbano ou rural em que será inserido, de 
forma cumulativa ou não, por meio das seguintes ações: 

I – adequação dos parâmetros edilícios e urbanísticos, preservados o coeficiente 
básico, o uso original e o respectivo perfil da área onde será implantado o 
empreendimento proposto; 

II – adaptação do sistema viário e da circulação de veículos e pedestres; 

III – medidas que visam o conforto e a preservação ambiental. 

Parágrafo único. Podem ser exigidas ações diferentes das previstas neste artigo, por 
proposição do empreendedor ou da Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança, 
quando o impacto do empreendimento na região assim o permitir e houver fundamento no 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e nas audiências públicas. 

Art. 22. As medidas de prevenção, recuperação e mitigação devem ser exigidas para adequar o 
empreendimento ou a atividade ao meio ambiente urbano ou rural, sem prejudicar a 
população residente ou usuária da área e sua vizinhança imediata e mediata. 

Art. 23. As medidas de prevenção, recuperação e mitigação podem contemplar, de forma 
cumulativa ou não, ações e medidas socioeconômicas, ambientais e de infraestrutura. 

 
Capítulo III  

Das Medidas de Compensação 

Art. 24. As medidas de compensação serão exigidas em caso de danos não recuperáveis ou 
mitigáveis, com parâmetros ou valores fixados de modo proporcional ao grau do impacto 
provocado pela implantação do empreendimento ou pelo funcionamento de sua atividade. 

Art. 25. As medidas de compensação podem contemplar, de forma cumulativa ou não, o 
custeio direto ou indireto das seguintes ações: 

I – implantação de paisagismo em área pública; 

II – doação da área do empreendimento para implantação de equipamento 
comunitário ou regional; 
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III – preservação de bens de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem 
como recuperação ambiental da área; 

IV – qualificação, revitalização ou renovação de áreas comerciais e industriais em 
processo de decadência ou degradação; 

V – implantação, urbanização e requalificação de área pública; 

VI – implantação e manutenção de equipamento comunitário ou regional; 

VII – implantação e manutenção de mobiliário urbano; 

VIII – implantação de obras de arte e outros equipamentos urbanos; 

IX – implantação de obras e serviços para facilitar a mobilidade e acessibilidade da 
população da área moradora ou usuária do local a ser instalado o empreendimento 
proposto, circulação de pedestres, ciclistas e pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 

X – compensação pecuniária. 

Parágrafo único. Podem ser exigidas ações diferentes das previstas neste artigo, por 
proposição do empreendedor ou da Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança, 
quando o impacto do empreendimento na região assim o permitir e houver fundamento no 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e nas audiências públicas. 

 
TÍTULO V 

COMISSÃO MUNICIPAL DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 26. Caberá à Comissão Municipal do Estudo de Impacto de Vizinhança a análise, parecer e 
aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança - 
RIV. 

§ 1º A Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança será formada por 01 (um) 
representante e 01 (um) suplente dos seguintes Órgãos Municipais: 

I – Departamento de Engenharia; 

II – CODEMA; 

III - Procuradoria Geral do Município – PGM; 

IV – Departamento de Trânsito; 

V – Secretaria de Saúde; 

VI – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Turismo. 

§ 2º. Para auxiliar suas decisões, a Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança 
poderá enviar, se necessário, o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV às demais Secretarias 
da Administração Municipal que não fazem parte da referida Comissão, a fim de dirimir 
dúvidas e solicitar informações técnicas complementares ao parecer do Estudo em questão.  
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TÍTULO VI 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Art. 27. O Departamento de Engenharia deve analisar os requerimentos de aprovação de 
projetos e de licenciamento de construção e funcionamento de atividades e identificar os 
casos em que são exigidos o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV de acordo com as 
disposições desta Lei. 

Parágrafo único. Após a referida análise, o empreendedor deverá ser comunicado quanto à 
exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para manifestar interesse sobre a 
continuidade do licenciamento. 

Art. 28. Caso o empreendedor se manifeste pela continuidade do licenciamento requerido, o 
processo deve ser encaminhado à Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança, 
devidamente instruído com a Análise de Consulta Prévia. 

Art. 29. Prazo de 45 dias úteis para análise da Comissão. (ajustar redação) 

Art. 30. O Empreendedor deve providenciar a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança 
- EIV com base nas disposições desta Lei, nos Diplomas Legais e regulamentações afins,  

Parágrafo único. Para a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, o 
empreendedor deverá contratar empresa devidamente cadastrada para este fim junto ao 
Departamento de Engenharia. 

Art. 31. Após recebimento do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, a Comissão Municipal de 
Estudo de Impacto de Vizinhança deve proceder à análise do referido documento com base 
nas disposições desta Lei. 

Parágrafo único. A apresentação do empreendimento à Comissão Municipal de Estudo de 
Impacto de Vizinhança ficará a cargo do empreendedor.  

Art. 32. Após aprovação preliminar do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, a Comissão 
Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança deve providenciar a realização do tipo de 
instrumento de participação popular para fins de esclarecer dúvidas e receber considerações 
da população sobre a implementação da atividade ou empreendimento proposto. 

§ 1º. A Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança deve garantir a participação 
popular nos processos de apreciação de Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV. 

§ 2º. O resultado da participação popular deve subsidiar a tomada de decisão da Comissão 
Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança quanto à implementação da atividade ou 
empreendimento objeto do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

Art. 33. Em decorrência dos possíveis impactos causados pelo projeto, identificados e 
avaliados no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, a Comissão Municipal de Estudo de 
Impacto de Vizinhança pode exigir medidas: 

I - de adequação do projeto; 

II - de prevenção, recuperação e mitigação de impactos; 

III - de compensação. 
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Parágrafo único. As medidas de prevenção, recuperação e mitigação de impactos, bem como 
as medidas de compensação, quando necessárias, devem ser ajustadas em Termo de 
Compromisso. 

Art. 34. A Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança deve decidir acerca da 
conveniência da implantação, construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos 
e atividades ou pelo seu indeferimento com base nas disposições desta Lei, no Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV e nas discussões com a população. 

Parágrafo único. Após as definições relativas à implantação, construção, ampliação ou ao 
funcionamento de empreendimentos e atividades, a Comissão Municipal de Estudo de 
Impacto de Vizinhança deve: 

I - providenciar a lavratura e assinatura do Termo de Compromisso; 

II - publicar o Termo de Compromisso no Diário Oficial do Município; 

III - encaminhar o processo ao Departamento de Engenharia. 

Art. 35. O Departamento de Engenharia deve: 

I - acompanhar a implementação das disposições do Termo de Compromisso; 

II - dar prosseguimento ao processo de aprovação de projeto ou licenciamento, 
considerando as disposições contidas no Termo de Compromisso. 

Parágrafo único. As disposições do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e o Termo de 
Compromisso devem ser anexados aos documentos de aprovação de projeto ou de 
licenciamento. 

Art. 36. No Alvará de Construção deverá constar, também, as ações mitigadoras e/ou 
compensatórias aprovadas no EIV e descritas no Termo de Compromisso elaborado pela 
Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança, que deverão ser executadas até o 
prazo final da Licença de Construção. 

Parágrafo Único. O Habite-se só será emitido com a perfeita e completa execução da 
obra/serviço e a total execução das ações mitigadoras/compensatórias previstas no Alvará de 
Construção. 

Art. 37. Cabe pedido de reconsideração da decisão final da Comissão Municipal de Estudo de 
Impacto de Vizinhança acerca da conveniência da implantação, construção, ampliação ou 
funcionamento de empreendimentos e atividades. 

Parágrafo único. Tem legitimidade ativa para interpor pedido de reconsideração o 
empreendedor que tiver seu pedido indeferido. 

Art. 38. O prazo para a interposição de recurso administrativo é de 15 (quinze)dias, contado a 
partir da data da ciência do empreendedor ou da divulgação oficial da decisão recorrida. 

§ 1º O recurso deve ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do 
recebimento dos autos pelo colegiado competente, que pode ser prorrogado por igual 
período, ante justificativa explícita. 
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§ 2º O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deve expor os 
fundamentos do pedido de reexame, de forma sintética e organizada, podendo juntar os 
documentos que julgar conveniente. 

 

TÍTULO VII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 39. Considera-se infração de impacto de vizinhança toda ação ou omissão que importe 
inobservância dos preceitos desta Lei e seu regulamento, especialmente: 

I - obter licenciamento omitindo características do empreendimento que acarretem 
necessidade de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV;  

II – apor, a qualquer tempo, informações ou dados falsos no pedido de licenciamento, 
no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV ou Relatório de Impacto de Vizinhança – 
RIV;  

III - incluir atividades não previstas no Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV; 

IV - alterar a destinação ou o porte das atividades; 

V – não implementar as medidas mitigadoras de impacto firmadas no Termo de 
Compromisso; 

VI - utilizar ou comercializar imóvel, ampliar ou desvirtuar suas atividades, 
comprometendo a saúde pública, o trânsito nas imediações do empreendimento, a 
infraestrutura instalada ou o meio ambiente, em descumprimento aos termos e 
disposições desta Lei; 

VII - descumprir os parâmetros e obrigações previstas nesta Lei e no seu regulamento. 

Parágrafo único. Na ocorrência de quaisquer das infrações previstas neste artigo, o infrator 
será obrigado a reparar os danos causados, independentemente da existência de culpa. 

Art. 40. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, às infrações elencadas no artigo 41 
desta Lei devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - embargo parcial ou total da obra; 

IV - interdição parcial ou total do estabelecimento; 

V - cassação do Alvará de Construção, Carta de Habite-se ou da Licença de 
Funcionamento; 

§ 1º. A penalidade de advertência deve ser aplicada com fixação de prazo para que seja 
regularizada a situação, sob pena de punição mais grave. 
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§ 2º. As penalidades previstas neste artigo devem ser aplicadas pelo Departamento de 
Engenharia. 

Art. 41. As multas pelas infrações preceituadas nesta Lei devem ser aplicadas ao proprietário 
do empreendimento ou estabelecimento, quando houver descumprimento dos termos da 
advertência no prazo estipulado na mesma. 

§ 1º. As multas devem ser aplicadas de acordo com a gravidade, e proporcional à área (k) do 
empreendimento ou estabelecimento objeto da infração, nos seguintes valores: 

I - R$ 3.000,00 (três mil reais), nos casos das infrações previstas nos incisos V e VII do 
art. 39; 

II - R$ 7.000,00 (sete mil reais) nos casos das infrações previstas nos incisos I, II, III, IV e 
VI do art.39 e em caso de descumprimento de embargo e interdição. 

§ 2º. As multas devem ser aplicadas tomando-se por base os valores definidos no § 1º deste 
artigo multiplicados pelo índice “k” referente à relação da área do empreendimento objeto da 
infração com as áreas mínimas definidas no Anexo I desta Lei, nos termos seguintes: 

I – quando a área for igual ao porte/área definidos no Art. 6º desta Lei, k=1; 

II – quando a área exceder, no máximo, 50% (cinquenta por cento) o porte/área 
definidos no Art.6º desta Lei, k=2; 

III – quando a área exceder mais do que 50% (cinquenta por cento) e, no máximo, 
100% (cem por cento) o porte/área definidos no Art.6º desta Lei, k=3; 

IV - quando a área exceder mais do que 100% (cem por cento) o porte/área definidos 
no Art. 6º desta Lei, k=4. 

§ 3º. A multa pode ser reduzida em até 50% (cinquenta por cento) se o infrator se 
comprometer, mediante acordo escrito, a tomar as medidas efetivas necessárias a evitar a 
continuidade dos fatos que lhe deram origem. 

§ 4º. A redução prevista no § 3º deste artigo deve ser cassada se essas medidas ou seu 
cronograma não forem cumpridos. 

§ 5º. As multas devem ser aplicadas em dobro e de forma cumulativa se ocorrer má-fé, dolo, 
reincidência ou infração continuada, ou em caso de descumprimento do embargo ou da 
interdição. 

§ 6º. No caso de infração continuada, poderá ser aplicada multa diária até cessar a infração. 

§ 7º. Considera-se infração continuada a manutenção do fato ou da omissão, ou o 
descumprimento do prazo estipulado no auto de infração. 

§ 8º. Considera-se reincidente o infrator autuado mais de uma vez no período de 12 (doze) 
meses, após o julgamento definitivo do auto de infração originário. 

Art. 42. O Alvará de Construção, Carta de Habite-se e a Licença de Funcionamento 
devem ser cassados quando o proprietário do empreendimento ou estabelecimento: 

I - tiver sido advertido por mais de duas vezes no período de um ano por qualquer 
infração; 
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II - descumprir a interdição ou o embargo; 

III - obstruir ou dificultar total ou parcialmente a ação dos órgãos ou entidades 
públicas responsáveis pela fiscalização; 

IV - desvirtuar a finalidade do Alvará de Construção, Carta de Habite-se ou da Licença 
de Funcionamento. 

Art. 43. O embargo parcial ou total da obra e a interdição total ou parcial do estabelecimento 
devem ser aplicados sempre que a infração corresponder à execução de obras ou de 
atividades em desacordo com esta Lei e após expirado o prazo consignado para a correção das 
irregularidades que originaram as penalidades de advertência e de multa. 

§ 1º. O embargo e a interdição serão totais e imediatos quando:  

I - a irregularidade identificada não permitir a alteração do projeto arquitetônico para 
adequação à legislação vigente e, consequentemente, a regularização da obra; 

II - houver risco iminente para a população residente ou usuária da vizinhança do 
empreendimento ou da atividade e a terceiros; 

III - houver descumprimento de embargo ou de interdição. 

§ 2º. Nos demais casos não especificados no parágrafo anterior, o embargo e a interdição 
serão parciais. 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 44. O Departamento de Engenharia deve instituir cadastro de profissionais e empresas 
habilitadas a elaborar Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, a contar da regulamentação desta Lei e o manter atualizado. 

Art. 45. É dispensada a elaboração de Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV para o 
licenciamento de empreendimentos ou atividades cujos projetos tenham sido aprovados ou 
licenciados antes da data de início da vigência desta Lei, devendo, entretanto, ser considerado 
o prazo de validade dos referidos documentos. 

Art. 46. Os documentos integrantes dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV ficarão 
disponíveis no Departamento de Engenharia para consulta de quaisquer interessados. 

Art. 47. A obediência às normas disciplinadas nesta Lei e sua regulamentação não dispensa a 
observância de outras disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria, em especial, 
os artigos n.º XXXX a nº XXXX da Lei Municipal XXXX/XXXX (Plano Diretor), que trata do Código 
de Obras de Itaú de Minas, a Lei n.º XXXX/XXXX, que dispõe sobre o Plano Diretor, 
Zoneamento, Parcelamento Uso e Ocupação do Solo Urbano de Itaú de Minas e as inscritas na 
Legislação Ambiental, conforme a matéria. 

Art. 48. É nula a aprovação de projeto e o licenciamento de qualquer natureza realizado sem a 
observância das disposições contidas nesta Lei, para empreendimento ou atividade que se 
enquadre nos seus termos. 
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Art. 49. A Comissão Municipal de Estudo de Impacto de Vizinhança de que trata o Art. 26 desta 
lei terá o prazo de 120 dias para elaborar o seu regimento interno e submetê-lo à aprovação 
do CONCID e demais órgãos competentes. 

Art. 50. Esta Lei entra em vigor após 120 (cento e vinte) dias de sua publicação, surtindo 
efeitos sobre todos os requerimentos e processos administrativos em trâmite na data do início 
de sua aplicação legal. 
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Anexo VI - Modelo de Lei de Chacreamento 

LEI DE CHACREAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS/MG 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O chacreamento particular no município de Itaú de Minas será feito mediante 
implantação de condomínios.  

Art. 2º O regime que regulará o chacreamento, tanto em suas relações internas como em suas 
relações com o Município, é o estipulado nesta Lei, que estabelece o Plano Diretor e, no que 
couber, nas Leis Federais nº 4.591/64, nº 10.406/02, nº12.651/12 e nº 6.766/79, 
correspondendo cada chácara com seus acessórios uma unidade autônoma de propriedade 
exclusiva do adquirente e as vias, calçadas, áreas verdes e outras áreas, de uso comum ao 
condomínio.  

Art. 3º O ônus da implantação e execução dos projetos urbanístico e ambiental de 
parcelamento do solo rural e constituição do chacreamento é de total responsabilidade do 
empreendedor/chacreador.  

Art. 4º O chacreamento depende de prévia anuência e concordância do INCRA, e de aprovação 
do Poder Executivo Municipal – mediante análise da Secretaria de Obras, e emissão de 
pareceres favoráveis do Conselho da Cidade e do CODEMA.  

Art. 5º Somente será autorizado o parcelamento de solo para fins de chacreamento, se 
respeitada uma distância máxima de 5km (cinco quilômetros) lineares a partir do perímetro 
urbano.  

Art. 6º Os condomínios de chácaras passam a configurar Zona de Urbanização Específica para 
Chacreamento (ZUEC) após a aprovação do projeto de parcelamento, nos termos do artigo 21 
deste Título.  

Art. 7º Não será permitido o parcelamento de solo para fins de chacreamento:  

I – em terrenos baixos e alagadiços sujeitos a inundações;  

II – em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública;  

III – em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas as exigências específicas das autoridades competentes;  

IV – em terrenos julgados impróprios para edificação ou inconvenientes para 
habitação;  

V – em áreas que ofereçam riscos geológicos, ou que provoquem danos ambientais, 
assoreamentos e voçorocas;  

VI – em Áreas de Preservação Permanentes (APP) e áreas de reservas legais 
registradas;  

VII – em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua 
correção;  

VIII – em áreas sem condições de acesso por via oficial e/ ou sem infraestrutura 
adequada.  
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CAPÍTULO II - REQUISITOS URBANÍSTICOS 

 
Art. 8º Os condomínios de chácaras deverão atender aos seguintes requisitos:  

I – chácara com área mínima de 2.000 m² (dois mil metros quadrados);  

II – o percentual de áreas destinadas a equipamentos públicos e comunitários e 
espaços livres de uso público será de no mínimo 15% (quinze por cento) da gleba 
chacreada, sendo 3% (três por cento) destinados à praça pública, 7% (sete por cento) 
destinados a outros equipamentos públicos e comunitários e 5% (cinco por cento) 
destinados à área verde;  

III – reservar uma faixa de 15m (quinze metros) sem edificação de cada lateral das 
faixas de domínio público das estradas/rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de 
energia e dutos;  

IV – vias abertas e sinalizadas, com faixa de domínio e declividade máxima 
estabelecida na legislação vigente que dispõe sobre sistema viário;  

V – implantação de vias de circulação e acesso às chácaras do parcelamento, conforme 
disposto neste título, calçadas ou cascalhadas, devidamente compactadas com 
material apropriado e descrito no respectivo projeto;  

VI – demarcação dos logradouros, quadras e chácaras com instalação de marcos em 
concreto;  

VII – contenção de encostas, se necessário, instaladas mediante projeto específico sob 
responsabilidade técnica de profissional habilitado;  

VIII – obras de escoamento de águas pluviais compreendendo as galerias, bocas de 
lobo, curvas de nível, bacias de contenção, poços de visita e respectivos acessórios, 
além de outros que se fizerem necessários, de forma a garantir a preservação do solo e 
do ambiente;  

IX – implantação de rede distribuidora de água potável, com equipamentos e 
acessórios, tais como estação de recalque, reservatório elevado ou apoiado, poço 
artesiano, ou outra alternativa com projetos elaborados conforme normas da COPASA;  

X – implantação de rede coletora de esgoto doméstico com bombeamento, se 
necessário, e estação de tratamento ou outra alternativa com projetos elaborados 
conforme normas da COPASA, com redes de esgoto previstas no terço inferior da via e 
com os ramais executados previamente à pavimentação das vias com ponta de 
interligação na calçada, e ou instalação de fossas sépticas individuais em cada 
domicílio;  

XI – arborização de vias de circulação, área verde e sistema de lazer;  

XII – implantação de rede de energia elétrica pública e domiciliar, conforme projeto 
normas da CEMIG;  

XIII – cerca divisória/ fechamento em todo o perímetro do condomínio;  

XIV – a preservação de uma faixa verde permeável, lindeira às vias e junto ao meio fio, 
de 20% (vinte por cento) da largura das calçadas; e  

XV – implantar serviço de coleta e destinação final do lixo doméstico e frequência 
mínima semanal.  
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§ 1º O condomínio de chácaras terá a obrigação de manter, por si e seus condôminos, os 
requisitos permanentes de constituição do condomínio previstos neste artigo.  

§ 2º Os condôminos arcarão com as despesas referidas no §1º deste artigo.  

 
Art. 9º Da área total do condomínio de chácaras, serão destinados, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) para áreas verdes, não computadas eventuais APP – Área de Preservação Permanente.  

Art. 10º As vias de circulação de qualquer parcelamento deverão articular-se com as vias 
adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, harmonizar-se com a topografia local e atender 
às demais disposições deste Título e as estabelecidas em legislação própria.  

Art. 11º As edificações em cada chácara deverão seguir as seguintes diretrizes:  

I – Taxa de Ocupação (TO) máxima de 50% (cinquenta por cento);  

II – edificações com gabarito máximo igual a 9,00m (nove metros);  

III – obrigatoriedade de observância dos seguintes afastamentos mínimos, em relação 
à construção:  

a) Recuo de 10,00 m (dez metros), medidos a partir da margem do arruamento, para o 
alinhamento frontal; e  

b) Recuo mínimo de 5 m (cinco metros) em relação às divisas laterais.  

IV - permissão para construção de muros de arrimo, com limites de execução até a 
altura estritamente necessária a tal finalidade; 

V - garantia de área de permeabilidade do solo mínima de 50% (cinquenta por cento) 
do lote, deste percentual:  

a) mínimo de 40% (trinta por cento) com cobertura vegetal; e  

b) máximo de 10% (vinte por cento) com piso permeável.  

VI - obrigatoriedade de concessão de servidão para passagem de águas pluviais por 
parte de todo o condomínio; e  

VII - observância da convenção do condomínio.  

 

CAPÍTULO III - O PROJETO DE CHACREAMENTO 

 
Art. 12º O projeto de parcelamento do solo para chacreamento será previamente submetida à 
apreciação da Secretaria de Obras.  

Parágrafo único. A Secretaria de Obras tem o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para 
apreciação do projeto, sob pena de prosseguimento do mesmo sem a sua apreciação.  

Art. 13º Os projetos e requisitos previstos neste Título deverão obedecer às diretrizes 
elaboradas pela Secretaria de Obras.  

§ 1º Previamente à elaboração dos projetos urbanístico e ambiental de parcelamento do solo 
rural para chacreamento, o empreendedor deverá requerer à Prefeitura Municipal as diretrizes 
de parcelamento e uso do solo.  

§ 2º O requerimento deverá ser apresentado em três vias, sendo duas protocoladas junto à 
Secretaria de Obras e uma via será comprovante do empreendedor.  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas 2018 
 

56 

§ 3º Acompanharão o requerimento os itens abaixo relacionados, devidamente assinados por 
profissional responsável com registro no órgão competente:  

I – título de propriedade do imóvel ou certidão atualizada de matrícula da gleba 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca;  

II – histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 (vinte) 
anos, acompanhados dos respectivos comprovantes;  

III – certidão negativa de débitos municipais;  

IV – localização da gleba com amarração através de coordenadas dos vértices 
definidores dos limites do imóvel rural georreferenciados ao sistema geodésico 
brasileiro (SIRGAS2000) e com precisão posicional fixada pelo INCRA, com indicação da 
proximidade entre o perímetro do chacreamento e a área urbana;  

V – outros documentos exigidos pela legislação municipal, contendo: 

- as divisas da gleba a ser chacreada, contendo demarcação do perímetro da 
gleba com indicação de todos os confrontantes, ângulos, cotas, referência de 
norte (RN) e memorial descritivo, conforme descrição constante no 
documento de propriedade;  

- curvas de nível de metro em metro e bacia de contenção;  

- localização de cursos d'água, áreas de preservação permanente e verde, 
bosques, árvores frondosas isoladas, construções e demais elementos físicos 
naturais e artificiais existentes na gleba.  

VI - outros documentos exigidos pelas legislações federal e estadual, assim como por 
legislação municipal específica; e  

VII - compromisso de que as chácaras serão postas à venda somente após registro do 
projeto junto ao Cartório de Registro de Imóveis.  

Art. 14º A Prefeitura Municipal definirá as diretrizes, no prazo máximo de noventa (90) dias 
corridos, esboçando nas plantas apresentadas pelo interessado:  

I - a projeção do sistema de vias de circulação articuladas com as vias adjacentes 
oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizadas com a topografia local, em 
conformidade com as normas de sistema viário;  

II - as dimensões mínimas de chácaras e quadras;  

III - o tipo de pavimentação a ser usado nas vias quando o caso não comportar a opção 
dada no inciso VII, do art. 8º deste Título;  

IV - localização e identificação da rede de abastecimento de água, observado o 
disposto no inciso X, do art. 8º deste Título;  

V - a localização da estação de tratamento de esgoto, ou das fossas sépticas quando 
for o caso, observado o disposto no inciso XI, , do art. 9º deste Título;  

VI - as faixas de proteção das águas correntes, cursos d’água, e dormentes dos 
mananciais;  

VII - as faixas de domínio público de proteção de estradas/rodovias, ferrovias, linhas de 
transmissão de energia, conforme inciso IV, do art. 9º deste Título.  

§ 1º O parecer técnico pela inviabilidade do empreendimento deverá ser fundamentado e 
especificar, item a item, as irregularidades ou requisitos desatendidos.  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas 2018 
 

57 

§ 2º Recebendo parecer negativo, o requerimento será arquivado.  

§ 3º O projeto e suas diretrizes serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de 
Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA - que emitirá seu parecer no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias.  

§ 4º O empreendedor elaborará o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e/ou Relatório de 
Impacto Ambiental - RIMA, a partir das diretrizes definidas pela Comissão de Avaliação e 
Aprovação de Loteamentos e Chacreamento e da análise do CODEMA, embasando-o na 
legislação ambiental federal, estadual e municipal, e, incorporando-o ao projeto ambiental de 
parcelamento do solo para chacreamento. 

 § 5º O projeto e suas diretrizes serão submetidos à apreciação do Conselho da Cidade – 
CONCID – que emitirá seu parecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 15º O projeto, a análise da Secretaria de Obras, as diretrizes do projeto urbanístico, a 
análise do CODEMA e do CONCID e o EIA/RIMA serão apresentados ao Setor de engenharia 
antes do prazo final de validade destes últimos, conforme o caso.  

Art. 16º Para aprovação, o projeto de parcelamento do solo rural, deverá, obrigatoriamente, 
seguir a orientação das diretrizes oficiais definidas, contendo:  

I - Certidão atualizada do imóvel, mínimo de expedição 30 dias;  

II - Certidão de ônus atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis competente;  

III - Certidão negativa municipal, estadual e federal;  

IV - Projeto urbanístico orientado pelas diretrizes apontadas pela Secretaria de Obras, 
CODEMA e CONCID, contendo:  

a) memorial descritivo;  

b) planta impressa do projeto, em três (03) vias, devidamente assinadas pelo 
profissional responsável, na escala de 1:1000 e uma cópia digital com arquivos do tipo 
“PDF” (memorial e cronogramas) e “DWG” (desenhos), rotulado, identificado e com a 
informação da versão dos arquivos, além da cópia de ART registrada no órgão 
competente, da responsabilidade técnica do autor do projeto;  

c) cronograma de execução das obras;  

d) a subdivisão das quadras em chácaras, com as respectivas dimensões, numeração, 
cotas lineares e de nível e ângulos;  

e) sistema de vias de circulação com a respectiva hierarquia em conformidade com o 
Sistema Viário;  

f) as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, ponto de 
tangência e ângulos centrais das vias;  

g) os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação, áreas verdes e 
áreas de preservação permanente, com indicação da porcentagem de inclinação e 
cotas de nível, na escala de 1:500;  

h) a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de 
curvas e vias projetadas;  

i) a indicação em planta na escala de 1:1000, e perfis de todas as linhas de escoamento 
das águas pluviais na escala de 1:500;  
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j) os detalhes dos ângulos, perfis e outros necessários à implantação do projeto;  

V - projeto ambiental orientado pelas diretrizes apontadas pelo CODEMA, contendo:  

a) O estabelecido no art. 10 deste Título;  

b) Descrição e delineamento da área de preservação permanente e forma de sua 
preservação e manutenção;  

c) Descrição, delineamento e formação da área verde e forma de sua utilização, 
preservação e manutenção;  

d) Cronograma de arborização das vias de circulação e área verde; e  

e) Espécies a serem utilizadas na arborização das vias de circulação e de área verde.  

VI - comprovante de pagamento de taxas e emolumentos sobre o parcelamento do 
solo rural, que serão calculados pela Municipalidade tomando-se por base idênticos 
parâmetros aplicados ao parcelamento do solo urbano.  

VII - Minuta da convenção de condomínio.  

§ 1º Todos os documentos, relatórios, desenhos e plantas deverão ser assinados pelo 
proprietário ou representante legal e por profissional legalmente habilitado para os projetos, 
com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.  

 

CAPÍTULO IV - APROVAÇÃO DO PROJETO DE CHACREAMENTO 

 
Art. 17º A Secretaria de Obras terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
apresentação do projeto de parcelamento do solo rural, para apreciá-lo nos termos do 
Capítulo anterior.  

§ 1º A Secretaria de Obras, ao examinar o projeto não poderá suprimir as diretrizes definidas 
pela Comissão de Avaliação e Aprovação de Loteamentos e Chacreamento, sob pena de 
responder por crime de responsabilidade, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
administrativa, em caso de aprovação de projeto sem a observância do disposto neste Título.  

§ 2º. A decisão de não aprovação do projeto deverá ser fundamentada e especificar, item a 
item, as irregularidades ou requisitos desatendidos.  

§ 3º Quando a irregularidade referir-se à ausência de documentos, a Secretaria de Obras 
facultará ao empreendedor prazo não superior a Sessenta (60) dias para corrigir a 
irregularidade.  

§ 4º A abertura de prazo para complementação de documentos fará acrescer, do dobro, o 
prazo de que dispõe a autoridade para decidir sobre a aprovação do projeto.  

Art. 18º Os projetos desaprovados ou que tenham sofrido correções poderão ser novamente 
submetidos ao crivo da municipalidade, sujeitando-se, neste caso, ao trâmite previsto para os 
projetos apresentados pela primeira vez.  

§ 1º Em cada caso, poderão as autoridades municipais, aproveitar atos já praticados e 
documentos apresentados durante a avaliação do primeiro projeto apresentado.  

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de caducidade, termo de prazos e 
arquivamento do projeto, previstos neste Título. 
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CAPÍTULO V - DA TRANSFORMAÇÃO DA ZONA, DA ANUÊNCIA DO INCRA E DO ALVARÁ DE 
LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

 

SEÇÃO I - DA TRANSFORMAÇÃO DA ZONA 

 
Art. 19º Aprovado o projeto, o Poder Executivo baixará, no prazo de 30 (trinta) dias, o Decreto 
transformando a área correspondente ao mesmo em Zona de Urbanização Específica para 
Chacreamento (ZUEC).  

Parágrafo único. A transformação é reversível nos termos deste Título.  

Art. 20º No prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da anuência do INCRA, o 
projeto deverá ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis, e imediatamente 
apresentado ao Município, sob pena de caducidade da aprovação e reversão da área à 
condição de zoneamento anterior.  
 

SEÇÃO II - A ANUÊNCIA DO INCRA 

 
Art. 21º O empreendedor terá o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da expedição do 
decreto de consolidação previsto no artigo 19 deste Título, para obter a anuência do INCRA ao 
projeto aprovado.  

§ 1º Decorrido o prazo deste artigo o empreendedor decairá do direito à execução do projeto, 
sendo o processo arquivado.  

§ 2º O empreendedor somente poderá requerer o desarquivamento do processo, mediante a 
renovação das taxas e licenças obtidas.  

 

SEÇÃO III - O ALVARÁ DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
Art. 22º Para emissão do alvará de licença para execução das obras, o empreendedor deverá 
apresentar ao Município, por termo, as garantias previstas no artigo 186 deste Plano Diretor, 
observadas as restrições apresentadas na legislação federal.  

Art. 23º O empreendedor firmará, ainda, TERMO DE OBRIGAÇÕES DE EMPREENDEDOR, por 
meio do qual se obrigará a executar o projeto aprovado sem qualquer alteração, obrigando-se, 
ainda:  

I - Executar à própria custa, no prazo fixado pela Prefeitura, todas as obras de 
infraestrutura, arborização de vias de circulação e de área verde, e equipamentos 
urbanísticos exigidos neste Plano Diretor, incluindo a constituição e formação de área 
verde e de área de preservação permanente, quando for a hipótese;  

II - Fazer constar em todos os documentos de compra e venda, além das exigências 
previstas em Legislação Federal ou Municipal, a condição de que as chácaras só 
poderão receber construção depois de concluídas as obras previstas no inciso anterior 
deste artigo;  

III - Fazer constar nos documentos de compras e venda a responsabilidade solidária do 
comprador para com os serviços e obras do condomínio a ser instituído, na proporção 
das áreas de suas chácaras, conforme minuta da convenção a ser aprovada.  
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IV - Iniciar a venda das chácaras somente após o registro do projeto nos termos do 
artigo 21 deste Título;  

V - Averbar junto ao Registro de Imóveis o TERMO DE OBRIGAÇÕES DE 
EMPREENDEDOR à margem da matrícula de todas as chácaras criadas; e  

VI - A não outorgar qualquer escritura definitiva de venda de chácaras antes de 
concluídas as obras previstas no inciso I deste artigo e as demais obrigações impostas 
por Lei ou assumidas no Termo de Obrigações de Empreendedor.  

Art. 24º O alvará de execução das obras não será expedido antes do registro do 
projeto junto ao cartório imobiliário competente e sem que seja efetivada a garantia e 
assinado o termo de obrigações de empreendedor previsto nos artigos 23 e 24 deste 
Título.  

 

CAPÍTULO VI - DA ALIENAÇÃO E DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO 

SEÇÃO I - DA ALIENAÇÃO DAS CHÁCARAS 

Art. 25º A alienação das chácaras, por meio de contrato, somente poderá ocorrer após o 
registro do projeto junto ao Cartório de Registro de Imóveis.  

Art. 26º O contrato de compra e venda não autoriza o adquirente a construir antes de 
concluídas as obras impostas ao empreendedor, artigo 24, I, deste Título.  

Art. 27º O contrato de compra e venda constará a responsabilidade do adquirente, como 
condômino e proporcionalmente a área de sua chácara, pelas despesas com obras e serviços 
do condomínio, art. 24, III, deste Título.  

Art. 28º O contrato de compra e venda constará que a escritura pública definitiva será 
outorgada somente após concluídas e recebidas as obras do empreendedor, artigo 24, VI, 
deste Título.  

SEÇÃO II - DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO  

Art. 29º O responsável pelo empreendimento fica obrigado a:  

I - Instituir o condomínio e aprovar e registrar a respectiva convenção condominial na 
Prefeitura e posteriormente S.R.I.;  

II - Constar da convenção de condomínio as atividades econômicas proibidas a qualquer 
condômino dentro do condomínio;  

III - Inserir cláusula no contrato de compra e venda em que os adquirentes se obrigam a 
contribuir, na proporção de sua chácara, para a manutenção das despesas do condomínio nos 
termos do artigo 24, III, deste Título;  

IV - Fornecer a cada um dos adquirentes, de forma individualizada e constando em destaque o 
recebimento no contrato, de todas as informações, restrições e obras de conservação, 
proteção ao solo e ao meio ambiente, recomendadas quando da aprovação do projeto e 
previstas na legislação e cópia da minuta da convenção do condomínio;  

V - Constar no contrato de forma especificada todas as servidões aparentes ou não que 
incidam sobre o imóvel ou chácara; e  

VI - Manter os serviços de água e esgoto e de energia elétrica, de proteção e conservação da 
área verde e da área de preservação permanente até a aprovação da convenção do 
condomínio.  
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Parágrafo único. Com o registro da convenção do condomínio no órgão competente, o 
condomínio assumirá a responsabilidade por todas as obrigações legais e contratuais do 
chacreamento, respondendo cada condômino proporcionalmente à área de sua chácara.  

VII – A convenção elaborada sem a aprovação prévia desta Prefeitura, não terá nenhum valor 
legal.  

 

CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES POR INFRAÇÕES A NORMAS DE PARCELAMENTO PARA 
CONDOMÍNIO DE CHÁCARAS 

Art. 30º O projeto de parcelamento do solo para chacreamento não executado no prazo do 
artigo 21 deste Título importará na reversão da área transformada em Zona de Urbanização 
Específica para Chacreamento (ZUEC) em gleba rural, caducando todas as autorizações e 
alvarás expedidos.  

Art. 31º A execução de parcelamento sem aprovação da Prefeitura Municipal ensejará em 
notificação de seu proprietário para de imediato paralisar as vendas e/ou as obras.  

Art. 32º Após 15 dias (úteis), deverá o notificado/empreendedor/loteador regularizar o 
chacreamento.  

Art. 33º Em caso de descumprimento do prazo, o empreendedor será multado:  

I – Em R$100.000,00 (cem mil reais), ou ainda em unidade fiscal do município, a ser 
definida em lei complementar quando couber;  

II – Interdição do empreendimento;  

III – Multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) a ser definida em lei complementar 
quando couber;  

IV – a não conclusão da totalidade das obras de urbanização dentro do prazo de 
validade fixado no alvará de execução sujeita o proprietário do parcelamento/ 
chacreamento ao pagamento de multa de R$100.000,00 (cem mil reais). 

Art. 34º A multa não paga dentro do prazo legal importará em inscrição em dívida.  

Art. 35º Os projetos cuja aprovação tenha caducado e aqueles para os quais tiver havido 
reversão da área à condição de zoneamento anterior, não poderão ser objeto de novo pedido 
de aprovação pelo prazo de quatro (04) anos.  

Art. 36º Constatado a qualquer tempo que as certidões apresentadas como atuais não 
correspondiam com os registros e averbações cartorários do tempo da sua apresentação, além 
das consequências penais cabíveis, serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes 
expedidas anteriormente, a decretação de Zona de urbanização específica para chacreamento, 
quanto às aprovações subsequentes.  

Parágrafo único. Verificada a hipótese deste artigo, o projeto será cancelado e as obras 
imediatamente embargadas pela Secretaria de Obras, respondendo o empreendedor, com 
seus bens pessoais, pela indenização em dobro dos valores pagos pelos adquirentes, sem 
prejuízo da multa prevista no artigo 34 deste Título.  

Art. 37º Os proprietários ou empreendedores de projetos não executados ou cancelados 
ficarão impedidos de pleitear novo parcelamento do solo, ainda que sobre outra área, por um 
prazo de cinco (05) anos.  

Art. 38º Havendo descumprimento das obrigações assumidas ou decorrentes de lei, o 
empreendedor e o proprietário da área serão notificados pelo Município para cumprirem a 
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obrigação; e, persistindo a mora por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, responderão 
pelas sanções previstas no art. 34 deste Título.  

Art. 39º Os valores das penalidades pecuniárias instituídas por este Título sujeitar-se-ão a 
correções, na forma prevista pela Legislação Municipal.  

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DO CHACREAMENTO 

 
Art. 40º Os parcelamentos do solo para chacreamento aprovados com base nesta lei deverão 
manter suas características originárias, ficando vedada a alteração do tipo de uso, assim como 
a divisão das chácaras.  

Art. 41º O empreendedor e todos os autorizados à comercialização de chácaras responderão 
civil e penalmente pelas infrações cometidas contra a legislação e em especial a de proteção 
ao solo e ao meio ambiente.  

Art. 42º A Secretaria de Obras resolverá questões técnicas quando omissa a legislação e 
regulamentos vigentes, depois de análise da Comissão de Avaliação e Aprovação de 
Loteamentos, CONCID e CODEMA.  

Art. 43º Poderá ser realizada audiência pública no processo de análise e aprovação de projeto 
de parcelamento do solo para chacreamento.  

§ 1º Havendo audiência pública, os prazos previstos neste Título iniciarão somente após a 
realização da referida audiência.  

§ 2º À Comissão de Avaliação de Aprovação de Loteamentos caberá a coordenação da 
audiência pública cujas despesas correrão às expensas do interessado.  

Art. 44º O relatório ambiental ou estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto 
ambiental, terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua aprovação, 
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante requerimento do empreendedor 
devidamente justificado, a ser avaliado pelo Poder Executivo.  

Art. 45º Considera-se clandestino todo e qualquer parcelamento do solo rural para fins de 
chacreamento realizado antes de aprovado o respectivo projeto com a consequente 
decretação da Zona de Urbanização Específica para Chacreamento pelo Município, desde que 
não pertencentes à Zona Especial Rural de Regularização Fundiária (ZERRF), conforme artigo 
140 deste Plano Diretor  
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Anexo VII – Plano de Rotas Acessíveis 

 

O Plano de Rotas Acessíveis é uma estratégia apresentada no Plano Diretor, seguindo o que 

indica 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 

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, há uma versão preliminar de 

rotas, que deve ser desenvolvida no Plano. 
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Figura 3-1 - 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:  

• 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 
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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 3-2 - Exemplo de via existente com passeio ampliado no município. 

 
Elaboração: Risco AU 2018. 
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Anexo VIII – Plano de Arborização: resumo das metas 

 

Informações retiradas do documento “Plano de Arborização – Prefeitura de Itaú de 

Minas/MG” (sem data). Texto adaptado ou copiado como consta do texto, grifos adaptados. 

Etapas do projeto (p.9) 

1ª etapa: mapeamento dos pontos críticos de pouca arborização nas ruas do centro e dos 
bairros da cidade;  

2ª etapa: os Agentes Comunitários de Saúde (PSF’s) em pareceria com Agentes de Promoção 
Ambiental realizarão uma campanha de divulgação e conscientização junto às famílias que 
residem nas áreas mapeadas anteriormente para evitar que as mudas plantadas fiquem 
abandonadas e corram o risco de sofrerem vandalismo e outros danos;  

3ª etapa: realização de campanha de divulgação junto à comunidade local sobre a importância 
e os cuidados necessários para a manutenção das árvores plantadas;  

4ª etapa: a gestão do programa ficará a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente responsável pela licitação, plantio e manutenção das mudas durante todo o 
processo de execução do projeto, efetuando inclusive os tratos culturais e, quando necessário, 
o replantio de espécies que eventualmente venham morrer.  

Abrangência e distribuição das mudas (p.10) 

Lote I: Plantio de 290 mudas | Execução: novembro/dezembro/2014. Locais de abrangência: 
Área pública do bairro Acácias I, II, III e bairro Alvorada (100 mudas); Praça Joaquim Mário (20 
mudas); Praça Sagrada Família (01 muda); PSF 3 e Policia Civil (26 mudas); Escola Carmélia 
Dramis Malaguti e Creche Sônia Salete Lemos (50 mudas); Oficina Mecânica da Prefeitura (12 
mudas); Praça da rua Margarida de Oliveira (14 mudas); Área pública da rua Alcides Rodrigues 
de Souza e MG 050 (15 mudas); Poliesportivo Tancredo Neves e PSF 5 (30 mudas); Escola 
Madalena Rimoli Moragas (22 mudas)  

Lote II: Plantio de 130 mudas | Execução: novembro/dezembro/2014. Locais de abrangência: 
Canteiro da rua Paraná – jardim Pinheiro (03 mudas); Área pública ao lado da escola 
Monsenhor Ernesto (28 mudas); Escola Monsenhor Ernesto (17 mudas); Área pública bairro 
Campestre e APAE (50 mudas); Creche Otávia e PFS 1 (15 mudas); Área verde ao lado do PSF 1 
(17 mudas);  

Lote III: Plantio de 230 mudas | Execução: novembro/dezembro/2014. Locais de abrangência: 
Área verde bairro Icaraí (50 mudas); Estádio João Belarmino ( 20 mudas); Avenida da Liberdade 
e PSF 2 (60 mudas); Rua Aparecido Donizete Campos Amorim (52 mudas); Avenida Isoldina 
Carrilho Amorim (20 mudas); Rotatória da rua Massaud Antonio Mattar (01 muda); Pré Dona 
Nem e Praça do Congo (05 mudas); Área pública da Vila Santo Antonio, Praça da Estação e 
prédio da Cultura (22 mudas);  
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Lote IV: Plantio de 243 mudas | Execução: novembro/dezembro/2014. Locais de abrangência: 
Área pública da rua Antonio Domingos Junior (05 mudas); Rua Dr. José Balbino entre Chapeira 
e Pronto Socorro (10 mudas); Avenida Engenheiro Manoel Batista (53 mudas); Área pública ao 
lado do Parque de Eventos (54 mudas); Canteiro central ao lado do Parque de Eventos (10 
mudas); Escola Municipal Engo Jorge Oliva (10 mudas); PSF 4 (02 mudas); Praça Nossa Senhora 
das Graças (12 mudas); Escola Cristiano Machado (07 mudas) Área pública do Belvedere (80 
mudas).  

Figura 3-3 - Abrangência e distribuição das mudas – Lotes I, II, III e IV 

Fonte: Plano de Arborização de Itaú de Minas. Elaboração: Risco Arquitetura Urbana, 2018. 

Participação Comunitária (p.11) 

“(...) As ações devem ser realizadas utilizando instrumento de informação junto a associações 
de moradores, alunos de escolas, lideranças locais, abordagem pessoal, comunicação visual, 
etc.” 

Ações e Divulgação (p.11) 

A divulgação do projeto, bem como as ações a serem desenvolvidas, será feita junto à 
sociedade local, em especial com os moradores proprietários dos imóveis onde serão 
plantados os espécimes.  

Estas ações contarão com a parceria da secretaria de saúde que, através de seus agentes do 
programa saúde da família, promoverá a divulgação do projeto junto à população local.  

Além do envolvimento direto da sociedade, o projeto será amplamente divulgado nos veículos 
de comunicação e, em parceria com secretaria de Educação e Esportes, terá a participarão das 
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Escolas Públicas Municipais com uma programação que inclui o plantio das mudas em locais 
previamente determinados.  

Educação Ambiental (p.11) 

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente em parceria com as outras 
secretarias, com o setor privado e a sociedade civil organizada devera desenvolver programas 
de educação ambiental com vistas a: 
- informar e conscientizar a comunidade da importância da preservação e manutenção da 
arborização urbana; 
- reduzir a depredação e o numero de infrações administrativas relacionadas a danos à 
vegetação; 
- compartilhar ações público-privadas para viabilizar a implantação e manutenção da 
arborização urbana, através de projetos de co-gestão com a sociedade; 
- estabelecer convênios ou intercâmbios com universidades, com intuito de pesquisar e testar 
espécies arbóreas para o melhoramento vegetal quanto a resistência, diminuição da poluição, 
controle de pragas e doenças, entre outras; - conscientizar a população da importância da 
construção de canteiros em torno de cada árvore, vegetando-os com grama ou forração, bem 
como nos locais em que haja impedimento do plantio de arvores; 
- conscientizar a comunidade da importância do plantio de espécies nativas, visando a 
preservação e a manutenção do equilíbrio ecológico.  

Parcerias (p.12) 

Para a efetiva implantação do Plano de Arborização, deverão ser estimuladas as parcerias com 
universidades e instituições afins para o apoio nos levantamentos, diagnósticos necessários e 
programas de educação ambiental.  

Com relação ao setor empresarial, deverá ser elaborada Lei Municipal que permita a 
celebração de termos de cooperação com a iniciativa privada, visando à execução e 
manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas, bem como a conservação de 
áreas publicas.  

Cronograma de atividades (p.16)  

Considerando a meta de plantio de 2.500 mudas no período de 02 (dois) meses proposto por 

este plano serão plantadas árvores de diferentes portes em diversos locais. 
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Quadro 3-1 - Cronograma de Atividades  

Fonte: Plano de Arborização de Itaú de Minas. Elaboração: Risco Arquitetura Urbana, 2018. 
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Quadro 3-2 - Orçamento para implantação do Projeto de Arborização (p.17) 

 

Fonte: Plano de Arborização de Itaú de Minas. 
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Anexo IX – Proposta de texto de lei – Plantio de Espécies Arbóreas 

 

CAPÍTULO XXXX – DAS DIRETRIZES PARA PLANTIO DE ESPÉCIES ARBÓREAS 

Art. 1º- A diretrizes gerais para serviços de arborização urbana em Itaú de Minas seguem o 
estabelecido no Plano de Arborização, Lei Ordinária Municipal nº 727/09, constando da 
presente minuta de lei apenas os parâmetros relacionados ao Código de Obras e Edificações. 

Art. 2º - Quando da escolha dos locais para plantio das mudas, é fundamental que o espaço 
físico disponível seja considerado em sua totalidade, isto é, o espaço disponível nas calçadas 
ou passeios, assim como em seu entorno, nos seus diversos níveis e convivência.  

Art. 3º - As mudas escolhidas para plantio devem proporcionar conforto para as moradias, 
considerando aspectos relacionados a sombreamento, situação microclimática, abrigo e 
alimento para a fauna, diversidade biológica, poluição sonora e ambiental, condições de 
permeabilidade do solo, beleza da paisagem, contribuindo para a melhoria das condições 
urbanísticas, privilegiando espécies nativas regionais e articulando os espaços públicos às áreas 
particulares, valorando a função social e ambiental da propriedade particular. 

Parágrafo único: as características das mudas e a relação de espécies para arborização urbana 
em Itaú de Minas constam do Plano de Arborização de Itaú de Minas.  

 

SEÇÃO XXX – DOS PARÂMETROS PARA ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

Art. 4º - O plantio de árvores deve ser feito apenas em calçadas (passeios) com largura mínima 
de 2,40 m em locais onde não é obrigatório o recuo das edificações, e de 1,50 m nos locais 
onde esse recuo for obrigatório. O porte das árvores escolhidas para plantio deve seguir 
diretrizes relacionadas à largura das calçadas, sendo elas: 

I - Em calçamentos com largura igual ou superior a 1,50m e inferior a 2,00 m, recomenda-se o 
plantio de árvores de pequeno porte. 
II - Em calçamentos com largura igual ou superior a 2,00m e inferior a 2,40 m, poderão ser 
plantadas árvores de pequeno e médio porte com altura até 8,00m. 
III - Em calçamentos com largura igual ou superior a 2,40m poderão ser plantadas árvores de 
pequeno, médio ou grande porte, com altura até 12,00 m. 

Parágrafo único: não é recomendável o plantio de árvores em calçamentos com largura 
inferior a 1,50 metros e sob rede elétrica. 

Art. 5º - As árvores plantadas deverão ter o entorno permeável, seja na forma de canteiro, 
faixa ou piso drenante, permitindo a infiltração de água e aeração do solo. As dimensões desta 
área permeável, quando a largura do calçamento permitir, deverão ser de 2m2 para árvores de 
copa com diâmetro médio de 4,0m e de 3,0 m2 para árvores de copa com diâmetro em torno 
de 8,0m.  

Parágrafo único: a largura mínima do calçamento para o trânsito de pedestres deverá ser de 
1,20m. 
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Art. 6º - O espaçamento entre árvores deve considerar o tamanho adulto da espécie a ser 
plantada e ser baseado nas características do local onde elas serão plantadas, considerando 
largura das calçadas e em outras limitações, como largura dos lotes e a entrada de garagens.  

Parágrafo único: o distanciamento de árvores da esquina de ruas deve ser de no mínimo 5,0 m 
e da entrada de carros, de no mínimo 4,5 m. O distanciamento de hidrantes e postes deve ser 
de no mínimo 3 m, aumentando essa distância  no caso de espécimes de médio e grande 
porte.  

Art. 7º - As árvores deverão ser plantadas de forma que suas copas não venham a interferir no 
cone de luz projetado pelas luminárias públicas. 
I - Nos locais onde já existia arborização, o projeto luminotécnico deve respeitar as árvores, 
adequando postes e luminárias às condições locais. 
II - Nos locais onde não existe iluminação nem arborização, deverá ser elaborado, pelos órgãos 
envolvidos, projeto integrado. 
III - O posicionamento da árvore nos calçamentos com largura igual ou superior à 1,50m e 
inferior 2,40m deverá estar à uma distância de 0,30cm, sendo esta a medida entre o eixo 
central do tronco e o meio fio (guia do calçamento). 
IV - O posicionamento da árvore nos calçamentos com largura igual ou superior à 2,40 deverá 
estar à uma distância de 0,60cm, sendo esta a medida entre o eixo central do tronco e o meio 
fio (guia do calçamento).  

Art. 8º - Os parâmetros e distâncias mínimas de plantio de espécimes arbóreos em vias 
públicas, de acordo com as características dos espécimes e em relação a objetos da paisagem 
urbana constam da Tabela X, nos anexos do presente texto de lei. 

 

SEÇÃO XXXX – DOS PARÂMETROS PARA ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS LIVRES PÚBLICAS 

Art. 9º - Quanto ao posicionamento das árvores em áreas livres públicas, deve ser considerado 
o distanciamento das edificações vizinhas tomando como referência o diâmetro da copa da 
árvore e seu local de plantio (cova). 

Parágrafo único: áreas livres públicas são praças, áreas remanescentes de desapropriação, 
parques e demais áreas verdes destinadas à utilização da população em geral. 

Art. 10º - Os parâmetros e distâncias mínimas de plantio de espécimes arbóreos em vias 
públicas, de acordo com as características dos espécimes e em relação a objetos da paisagem 
urbana constam dos Quadro 3-3 e 3-4, nos anexos do presente texto de lei. 

 

ANEXO 1 

Quadro 3-3 - Parâmetros e distância mínima de plantio de espécimes arbóreos em relação a objetos da 
paisagem urbana 



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas 2018 
 

73 

 

Fonte: Lei Ordinária Municipal nº 727/09. Tabela retirada do "Manual Técnico de Arborização Urbana" - São Paulo.  
(1) - Evitar interferências com cone de iluminação; 
(2) - A copa da árvore deverá ser conduzida acima da iluminação pública;  
(3) - A visão dos usuários não deve ser obstruída; 
(4) - Caso as espécies arbóreas sejam diferentes pode ser adotada a média aritmética; 
(5) - Uma vez e meia o raio da circunferência da base do tronco da árvore quando. 

ANEXO 2 

Quadro 3-4 - Parâmetros e distância mínima de plantio de espécimes arbóreos em vias públicas  

 

Fonte: Lei Ordinária Municipal nº 727/09. Tabela retirada do "Manual Técnico de Arborização Urbana" - São Paulo. Tabela retirada 
do "Manual Técnico de Arborização Urbana" - São Paulo  
(1) - Evitar interferências com cone de iluminação; 
(2) - A copa da árvore deverá ser conduzida acima da iluminação pública;  
(3) - A visão dos usuários não deve ser obstruída;  
(4) - Caso as espécies arbóreas sejam diferentes pode ser adotada a média aritmética; 
(5) - Uma vez e meia o raio da circunferência da base do tronco da árvore quando adulta. 
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Anexo X – Corredores Verdes 

Figura 3-4 – Zoneamento Rural – Diretriz de Preservação 

 

  
Fonte: IBGE, MMA, CAR, PMIM  2018. Elaboração: Risco AU 2018 -  Ver Produto 3 - Anexo nº1 Caderno de Mapas 
folha 05/06. 
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Anexo XI – Anel Viário 2020 

Figura 3-5 – Desenho esquemático da diretriz do anel viário Itaú de Minas 

 
Fonte: Concessionária Nascentes, 2018. / Elaboração: Risco AU 2018. 
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Anexo XII – Análise contrato COPASA 

 

Foi enviado à consultoria o contrato vigente para exploração dos serviços de abastecimento de 

água e coleta e tratamento de esgoto pela COPASA no município de Itaú de Minas. 

O contrato data de Agosto de 1990, com prazo de vigência de 30 anos, encerrando-se, 

portanto, em Agosto de 2020.  

O contrato foi analisado pela consultoria e chegou a ser tópico abordado em reunião do 

Conselho da Cidade. Há conhecimento por parte da administração do município de que a 

vigência do instrumento está próxima da sua data limite, porém há necessidade de 

levantamentos adicionais, com certa urgência. 

Isso se deve à cláusula que estipula o prazo de 12 meses antes do fim do contrato para 

sinalização de possível encerramento. Caso contrário, há renovação automática por 10 anos.  

Existe uma série de pendências e levantamentos necessários por parte da equipe da prefeitura 

para tratamento da questão e estabelecimento de negociação com a prestadora do serviço. O 

primeiro diz respeito à um benefício em ações da COPASA a que tem direito a Prefeitura, como 

visto em contrato. A situação do valor atual e do estoque acionário favorecendo a prefeitura é 

incerta. Foi mencionado que esse direito já havia sido executado pela prefeitura em gestões 

anteriores, tornando o saldo atual incerto. É imperativo para a gestão do município realizar 

levantamento preciso desses valores, se já foram utilizados e, ainda, se haveria algum outro 

benefício a ser utilizado dessa questão para poder assertivamente organizar estratégia de 

negociação frente à COPASA. Além disso, em sentido análogo, é importante verificar as 

condições de contrapartida pela prefeitura para se avaliar se ao fim do contrato a prefeitura 

teria algum saldo devedor em relação à empresa, por conta de possíveis investimentos feitos e 

incorporados à infraestrutura do município. 

Foi mencionado em reunião do Conselho da Cidade de Itaú de Minas que a COPASA não 

cumpria o volume de investimentos necessários ao município. O contrato apresentado à 

consultoria, entretanto, não apresenta metas e métricas para os serviços, a não ser menção 

genérica ao crescimento vegetativo do município. As boas práticas administrativas estipulam 

metas e critérios claros e públicos. O contrato também responsabiliza a prestadora de serviço 

pelos estudos técnicos necessários a intervenções e expansão no sistema. 
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Existe também uma questão pendente e oportuna para ser retomada no processo de 

negociação concernente a terrenos e interesse da prefeitura em promover permutas com 

terrenos concedidos. Isso foi levantado, porém de forma difusa. Em princípio, antes de 

qualquer posição final em relação a possíveis recebíveis pela prefeitura, ponderou-se a 

possibilidade de trocar os direitos acionários por áreas de interesse da prefeitura. Essa 

questão, entretanto, assim como as demais, necessita de prévio levantamento e análise por 

parte dos técnicos da Prefeitura. 

Sugere-se alguma urgência para a questão, uma vez que os prazos estipulados em contrato 

estão muito próximos do seu fim. 
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Anexo XIII – Relatório de Atividades 

 

1. Adiamento da Audiência Pública do Plano Diretor 

Em 12 de setembro de 2018 decidiu-se pelo adiamento da audiência pública da revisão do 

Plano Diretor, mediante pedido da própria Prefeitura para que a Minuta de Lei proposta fosse 

debatida dentro dos departamentos e conselhos da Prefeitura responsáveis pelas temáticas 

constantes do documento. Durante esse período, foram feitos questionamentos, sugestões e 

demandas de mudança pelas instâncias que discutiram a Minuta de Lei, que foram 

incorporadas ao documento que seria disponibilizado à população e debatido na Audiência 

Pública.  
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2. 4ª Reunião do Conselho da Cidade 

Em 18 de setembro de 2018 foi realizada a 4ª reunião do Conselho da Cidade, sem a presença 

da Consultoria Risco. A ata assinada pelos presentes encontra-se abaixo.  
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3. Divulgação da Audiência Pública do Plano Diretor 

Após adiamento, a Audiência Pública do Plano Diretor foi remarcada para o dia 08/10/2018. 

Foram disponibilizados, com antecedência, através do site do processo de revisão do Plano 

Diretor, o Produto 3 – Prognóstico e a Minuta de Lei preliminar para discussão.  

A audiência foi divulgada, conforme indica a lei, no Diário Oficial do município. Também foram 

espalhados cartazes com data, hora e local da Audiência Pública pelo município, foi afixada 

uma faixa de divulgação no centro da cidade e os materiais de divulgação foram distribuídos 

para a imprensa local. Foram impressos folhetos para serem distribuídos em escolas e os 

jornais e rádios locais também ajudaram na divulgação da Audiência. 

 

Figura 3-6 Folheto para distribuição em escolas e outros equipamentos. 

 
Elaboração: Risco AU 2018. 

 

4. 5ª reunião do Conselho da Cidade 

Em 2 de outubro de 2018 foi realizada a 5ª reunião do Conselho da Cidade, sem a presença da 

Consultoria Risco, para análise da Minuta de Lei preliminar proposta para o Plano Diretor. A 

ata encontra-se a seguir.  
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5. Audiência Pública do Plano Diretor 
 

A audiência pública da revisão do Plano Diretor foi realizada em 08/10/2018 às 19h na Escola 

Municipal Engenheiro Jorge Oliva. A audiência foi aberta com falas do prefeito Ronilton Gomes 

Cintra e pelo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Donizetti Antônio de Amorim. A 

abertura do evento também contou com a participação de Antonio Mauro Mendonça Barbosa, 

gerente da unidade da Votorantim no município, e do coordenador do processo de revisão do 

Plano Diretor e presidente do Conselho da Cidade, Fabio de Castro Alves. Fabio promoveu um 

resgate das diversas etapas pelas quais o processo de revisão do Plano Diretor até que 

chegassem à audiência pública e agradeceu a presença da população e esforço das pessoas 

diretamente envolvidas, especialmente o Conselho da Cidade – de quem apresentou os 

membros e os trabalhos desenvolvidos. 

Figura 3-7 Audiência Pública do Plano Diretor. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 

Em seguida, a equipe da Consultoria Risco Arquitetura Urbana, responsável pelo apoio técnico 

no processo de revisão, apresentou os principais pontos identificados no diagnóstico realizado 

no município e como eles estão ligados aos encaminhados sugeridos para o Plano Diretor, que 

resultaram na Minuta de Lei disponível para consulta, análise e comentários da população até 

dia 23/10/2018, no site do processo de revisão do Plano Diretor. 
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As participações da população presente foram de diversas ordens. Foi ressaltada a 

preocupação com instâncias participativas do município, como o Conselho da Cidade, bem 

como a abertura para participação popular em demais instâncias.  

 

Outro ponto destacado de forma reiterada no evento foi a questão da regularização fundiária 

e a contribuição que a proposta de Plano Diretor pode dar para sanar algumas situações mais 

agudas em termos de deficiência infraestrutural.  

 

Abordou-se ainda o tema de regulamentação para os processos de loteamento e 

chacreamento, procurando normatizar futuros parcelamentos de terra no município, para 

evitar situações que prejudiquem as possibilidades de uma gestão mais eficiente dos serviços 

públicos no território municipal. Foram ainda mencionadas questões pertinentes ao 

saneamento e aos resíduos sólidos, bem como arborização e mobilidade, importantes na 

pauta do município.  

 

Houve uma clara sinalização para que conteúdos concernentes à regularização fundiária e ao 

chacreamento fossem integradas à proposta do Plano Diretor. Isso deve ser abordado na 

próxima reunião do Conselho da Cidade (após período aberto para dúvidas e comentários à 

minuta) e, com parecer favorável, pode integrar a proposta que, na sequência, será submetida 

à apreciação da Câmara de Vereadores.  

 

Procurou-se ao longo da audiência sanar questões ligadas às chácaras, diferenciando o 

tratamento para aquelas já existentes e ainda não existentes, reconhecendo necessidade de 

processo de Regularização das áreas irregulares. Foi apontada especificamente questão de 

chacreamento já existente com lotes de 400m sem energia elétrica e algumas outras 

infraestruturas. Mencionou-se que a situação perdura há 10 anos. Questão difícil, pois a justiça 

impediu a ligação elétrica da CEMIG em áreas de loteamentos irregulares. Citou-se 

nominalmente o Caso do Talico, com Chácaras já existentes.  

 

Foi levantada questão de funcionamento do Conselho, com eleição para conselheiros, e ampla 

divulgação para garantir participação da sociedade. Houve crítica sobre a questão da 

representatividade.  
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Apontou-se que a questão da Copasa não foi tocada no Plano Diretor. Isso foi esclarecido, 

apontando que o essa matéria cabe ao Plano de Saneamento.  

Criticou-se que as instâncias representativas são ocupadas por sempre as mesmas pessoas e 

grupos.  

 

Questionou-se o porquê vai se prorrogar a lei de chacreamento se a questão que ela está 

travando vem de 10 anos. O coordenador do processo de revisão do Plano Diretor explicou as 

dificuldades na questão do chacreamento, envolvendo dificuldades jurídicas e adequação das 

regras municipais às federais para que se possa garantir a validade jurídica. Esclarecimento 

sobre a possibilidade de inserir com o Plano Diretor a questão do chacreamento, com 

discussão no CONCID. Foi feita uma pergunta sobre se o chacreamento já vai ser resolvido já 

ou no prazo estipulado, prontamente esclarecida alegando que, se na reunião do CONCID, for 

dada como satisfatória a proposta de minuta de chacreamento, ela fica integrada no Plano 

Diretor. Ou, tem-se 3 meses no máximo após a aprovação do Plano Diretor para submissão de 

proposta de lei.  

 

Foi feita uma pergunta diretamente relacionada ao art. 44 e à questão da Lei de Resíduos 

Sólidos. Pediu-se pra desenvolver mais no Plano Diretor a questão dos resíduos sólidos. Foi 

explicado que essa questão não faz parte do escopo do Plano Diretor. 

 

Foi realizada uma fala sobre necessidade de revisão dos instrumentos do PD e do Conselho da 

Cidade, destacando a questão da ausência no município de ações de desenvolvimento social.  

Outra pessoa presente abordou a importância das instâncias representativas e de se 

considerar a participação popular nas instâncias para massificar esses instrumentos. Tocou 

sobre assuntos de educação, acessibilidade, saúde, ocupação de epaços, viaduto e as 

dificuldades de superar escadas para utilizar-se dele. Questão dos idosos e como é acolhido 

pela comunidade. Formas de atendê-lo. Também levantou a questão dos negros e LGBTQ+s, e 

a necessidade de se pensar ações nesse sentido. Na questão da arborização, levantou a 

inversão de situações em que faltam árvores no município para sombra.  

 

Em resposta, a Secretária de Assistência Social listou ações e iniciativas da secretaria, não 

apenas para jovens, mas reativando conselhos dos idosos e ações. Oficina de Canto no lar de 

idosos. Incentivou a organização dos próprios jovens, afirmando que o poder público apoiará 
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as iniciativas trazidas. Apontou que o encontro deveria ser divulgado no mês seguinte à 

audiência.  

 

 

O Prefeito Ronilton ressaltou, ainda, as possibilidades novas que se abrem com revisão do 

Plano Diretor. Sobre a divulgação, indicou diálogo com os líderes dos loteamentos/chácaras 

existentes. Apreciou a participação dos jovens e convidou-os a ter mais presença. 

 

Ao final, foi ressaltado que a versão Preliminar da Minuta de Lei estaria disponível para 

consulta até o dia 23 de outubro – e que os questionamentos feitos na audiência pública ou no 

período da consulta seriam, enfim, analisados pela Consultoria Risco e pelo Conselho da 

Cidade, com prestação de contas pública sobre cada questionamento a ser disponibilizado no 

site do processo de revisão do Plano Diretor. 

 

Figura 3-8 Lista de presença – Audiência Pública do Plano Diretor (1/4). 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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Figura 3-9 Lista de presença – Audiência Pública do Plano Diretor (2/4). 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
 
Figura 3-10 Lista de presença – Audiência Pública do Plano Diretor (3/4). 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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Figura 3-11 Lista de presença – Audiência Pública do Plano Diretor (4/4). 
 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
 
 

6. Respostas aos questionamentos da Minuta de Lei preliminar 

Todos os comentários à Minuta de Lei do Plano Diretor que foram feitos após a audiência 

pública foram analisados e acatados ou não, de acordo com o acúmulo de discussões feitas no 

Conselho da Cidade ao longo do processo. O documento foi disponibilizado no site da revisão 

do Plano Diretor e os comentários seguem abaixo: 

Quadro 3-5 Quadro de encaminhamentos aos comentários feitos à Minuta de Lei preliminar 

# Ponto da minuta Comentário Encaminhamento 
1 Perímetro Urbano 

 
Pedido de inserção de 2 
loteamentos que estão em 
análise na Prefeitura e que faziam 
parte da antiga zona de expansão 
urbana 

Atendido. Novo quadro 
no Anexo 1B e desenho 
no respectivo mapa 
incluindo os dois 
loteamentos em 
processo de aprovação. 

2 Inclusão dos conteúdos relativos ao 
Plano de Arborização no Plano 
Diretor 
 

Inserção em: Título VII – Dos 
Parâmetros para o Parcelamento 
e Edificação 
Capítulo II – Das Edificações 
Seção IX – Das Diretrizes para 

Atendido. 
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Plantio de Espécies Arbóreas 
E Anexos 

3 Inclusão de Proposta de Lei de 
Chacreamento no Plano Diretor 
 

Inserção em: Título VIII – Do 
Chacreamento 
 

Atendido. 

4 Inclusão de regramentos sobre 
toldos. 

Inserção em: Tïtulo VII - Dos 
Parâmetros para o Parcelamento 
e Edificação 
Capítulo II Das Edificações 
Seção IV – Das condições gerais 
relativas às edificações 

Atendido. 

5 Da propriedade: com fucro nos 
artigos 5°, 23° e 182° da CF de 88, 
destinar porcentagem a ser 
estudada da taxação de terras e 
imóveis improdutivos (imposto 
predial e territorial urbano 
progressivo no tempo) para a 
construção de projetos sociais para 
comunidade, sendo eles elaborados 
através de conselhos democráticos 
de direitos, através organizações 
independentes da comunidade e 
movimentos sociais mediante 
projetos. 

Impostos não podem ter 
vinculação específica. Portanto, 
ficaria inviabilizada tal proposta. 
Há referências, entretanto de 
fundos de desenvolvimento 
urbano pautados em outros tipos 
de arrecadação, como a outorga 
onerosa, por exemplo. Via lei 
específica esse fundo pode ser 
criado, compondo um Fundo de 
Desenvolvimento Urbano, por 
exemplo. Essa prática não pode 
ser feita a partir de impostos, no 
entanto. 

Não pode ser atendido. 

6 Transporte e educação: sobre os 
ônibus universitários para Passos – 
MG e Franca – SP, tendo em vista 
que a juventude itauense estuda em 
universidades fora da cidade e 
depende do transporte da prefeitura 
para se locomover aos seus locais de 
estudos, ela assim necessita dessa 
garantia para continuar os seus 
estudos, tendo em vista que é um 
benefício muito grande ao 
desenvolvimento da cidade a 
valorização da educação no ensino 
superior. Nesse sentido, os e as 
estudantes não têm condições de 
arcar com os mesmos, seria um 
dever moral da Prefeitura pensar 
essa questão. Com base na Lei 
Municipal de número 299, de 19 de 
março de 1999, que autoriza sobre a 
criação de contribuição financeira 
para manutenção do transporte 
escolar do ensino médio e superior e 
dá outras providências e na Lei n° 
980 de 23 de fevereiro de 2017 que 
dispõe sobre a criação do programa 
municipal de auxílio transporte para 
estudantes universitários de Itaú de 
Minas e dá outras providências. 
Aproveitando o momento, cabe 

Há lei municipal instituindo o 
auxilio-transporte como 
apontado, mas não havia no PD 
nada que apontasse nesse 
sentido, mesmo na forma mais 
geral que cabe ao PD. 

Atendido. Itens XIII a XV 
do artigo 54, cap. VI, 
Título II. 
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discussão aos vereadores de Itaú de 
Minas sobre as condições dos 
transportes e defesa da manutenção 
e continuação de sua gratuidade, 
sendo uma das pautas prioritárias ao 
município. 

7 Desenvolvimento humano e social: 
apoio estrutural e financeiro à 
projetos sobre educação, cultura e 
desenvolvimento humano e social, 
onde a população itauense, dando 
enfoque aos estudantes e 
professores da cidade que se 
articulam e lutam para a construção 
de projetos sociais e intervenções 
culturais na cidade, necessita de 
apoio financeiro e estrutural (como 
espaço, equipamentos e afins) para 
realizar esses projetos. Nesse 
sentido, são pautas que não devem 
ser restritas, e sim pensadas juntas à 
luta independente da sociedade 
para compreender todo esse 
movimento que cresce junto às 
diferenças e diversidades da cidade. 

O Plano Diretor estabelece 
apenas diretrizes gerais nesse 
sentido (como deve ser), com a 
estipulação de diretrizes 
temáticas, que devem ser 
perseguidas nos planos setoriais 
específicos e nas políticas 
implementadas.  
 
Isso posto, havia espaço na 
política de assistência social para 
diretriz ligada ao conteúdo 
solicitado e isso foi incluso. 
 
A política de cultura já previa algo 
nesse sentido, no seu item II (art. 
65). 

 
Atendido.  Item XXII do 
art. 63, cap. IX, Título II.  
 
Na política de cultura já 
havia expressamente 
conteúdo no sentido 
apontado, devendo o 
município promover 
debate sobre melhores 
formas de cumprir essa 
diretriz. 

8 Ao Serviço Social (CRAS, secretaria 
de educação e trabalho em rede): 
desenvolvimento de projetos para o 
enfrentamento das desigualdades 
sociais, tendo como sugestão, 
projetos sobre economia popular, 
inserção no mercado de trabalho, 
cursos profissionalizantes e oficinas 
gratuitas para que a população 
desenvolva novas formas de 
expressar suas potencialidades e 
gerar renda; pensar  a participação 
democrática da população na 
política, tendo em vista que o 
Serviço Social precisa trabalhar de 
forma pedagógica nesse sentido; 
acesso à segurança sócio 
assistencial, previsto pelo SUAS e 
garantia desses direitos através 
dessas sugestões pensadas. 

Parte dessas sugestões 
constavam de forma difusa na lei. 
Foram adicionados itens de 
forma mais direta para 
contemplar o solicitado. 
 
Para o conteúdo que já existia, 
recomenda-se diálogo com 
secretarias e cobrança organizada 
da população para seu 
cumprimento. 
 

Atendido.  
Item XX do art. 65. 
 
Item XXXI do art. 14 

9  Art. 68 Correção de numeração e nomes 
dos títulos mencionados. 

Corrigido. 

10 Art. 137 Dizia que o Chacreamento estaria 
no título VIII do PD 

Menção Retirada. 

11 Art. 162 (parágrafo 3º) Estipulava prazo de 12 meses 
para regulamentar o 
chacreamento em lei específica 
(em contradição com o artigo que 
estipula 03 meses). 

Parágrafo Retirado. 

12 Art. 291 Enumeração de títulos do PD Correção feita. Incluiu-
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estava equivocada.  se uma frase pra dizer 
que valem os prazos 
mencionados no artigo 
291, a não ser que 
tenham prazos 
diferentes estipulados 
em artigos específicos 
(se não, fica 
contraditório com 
eventuais indicados nas 
matérias específicas). 

13 Art. 95 Demanda encaminhada pelo 
Concid: inclusão de "§único. O 
Sistema de informação, incluso o 
Cadastro Miltifinalitário deverá 
ser concluído e entrar em 
operação em até 24 (vinte e 
quatro) meses após a data de 
aprovação deste Plano Diretor." 

Atendido. 

14 Art. 121 Demanda encaminhada pelo 
Concid: inclusão do item "V 
Concepção do parque municipal 
de apoio logístico ao 
caminhoneiro que deverá 
consistir em área lindeira ao novo 
traçado da rodovia, contendo 
área para estacionamento e 
permanência dos 
caminhoneiros". 

Atendido. 

15 Art. 265 Demanda encaminhada pelo 
Concid: inclusão de "§ 2o. 
Visando a redução dos incêndios 
criminosos e a proliferação de 
insetos e animais peçonhentos no 
meio urbano, fica proibido o 
plantio de eucalipto a menos de 
um quilômetro de distância do 
perímetro urbano." 

Atendido. 
 
 

 a. Pág. 38 - Instrumentos 
de Caráter Tributário e 
Financeiro é um item, 
assim 
como Instrumentos de 
Caráter Institucional e 
não letra k) como 
aparece; 

b. Pág. 40 - § 7º - Explicar 
qual é a obrigação que o 
Executivo Municipal vai 
notificar o proprietário; 

c. Pág. 41 - § 2º - Incluir 
15% em numeral; 

d. Pág. 41 - § 1º - Incluir 6% 
em numeral; 

e. Pág. 42 - § 6º - Acredito 

i. Durante o processo de 
elaboração do PD acordou-se, 
entre as partes evolvidas, o 
entendimento de que a cidade 
não precisa crescer mais, tendo 
espaço suficiente no interior do 
perímetro (como devidamente 
apresentado e defendido no 
Produto 3). O problema é que a 
expansão causa perda de 
eficiência do gasto público. Já se 
acatou após a Audiência Pública 
um primeiro pedido de incluir 
dois "loteamentos em analise" 
que a Prefeitura não nos 
informou quando começou a 
análise nem que porte 

Todos contemplados, 
com exceção dos que 
estão grifados (i, l, m e 
p). 
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que o artigo correto seja 
o 98 e não 100 - verificar 

f. As seções VI - Da 
transferência do Direito 
de Construir e VII - Da 
operação urbana 
consorciada foram 
suprimidas do texto - 
Porquê, já que são 
instrumentos previstos 
na Lei ????????; 

g. Pág. 45 - § 3º - Incluir 
250m² em numeral; 

h. Pág. 49 - Art 121 - Incluir 
1 em numeral; 

i. Pág. 50 - Art 126 -
 Especificar uma 
área para a expansão 
urbana - assim já vai ficar 
definido uma área pra 
isso, não sendo 
necessário a elaboração 
de decretos futuros para 
este fim - OBS.: A EQUIPE 
DA TRIBUTAÇÃO 
SOLICITOU UMA 
ALTERAÇÃO DA ÁREA 
URBANA DO MUNICÍPIO, 
COM O OBJETIVO DE 
INCLUIR ÁREAS ATÉ AQUI 
NÃO PREVISTAS - A 
EQUIPE DA ENGENHARIA 
JÁ PREPAROU UMA 
PROPOSTA QUE ESTÁ 
SOB ANÁLISE DA 
TRIBUTAÇÃO E DO 
JURÍDICO; ESTA 
PROPOSTA JÁ ABARCA 
DAS ÁREAS PARA 
EXPANSÃO URBANA DO 
MUNICÍPIO - neste caso, 
haveria uma alteração na 
Macrozona Rural, 
especialmente na zona 
de mineração; 

j. Pág. 51 - § 3º - Retirar o 
termo "quando 
possível"; 

k. Pág. 51 - Art 128 - 
Substituir 
para "respeitando-se a 
legislação ambiental e 
demais vigentes"; 

l. Pág. 52 - Art 132; § 1º - A 
ideia da Z-Cor é ótima, 

(lotes/UHs) teria cada um destes 
loteamentos. 
l. O maior fluxo de automóveis e 
pedestres favorece maior 
multiplicidade de usos e a 
formação de "avenidas" e por 
isso a Z-Cor existe para permitir 
tal formação, com maior 
adensamento, reunindo usos 
diferentes. Da mesma forma que 
no item anterior, nós 
desaconselhamos, mas a decisão 
é da prefeitura. 
m. É uma edificação apenas, não 
uma área grande como a fábrica. 
Nada impede de existirem 
equipamentos culturais fora da 
ZEPC. 
p. Solicitamos maiores 
explicações sobre o 
apontamento. O artigo 
referenciado é como segue: "Art. 
139. Na Zona Rural, serão 
permitidas ocupações de 
chácaras (condomínios rurais), 
dentro dos parâmetros 
estipulados em lei específica. 
§1o. Na ausência desta lei, tais 
ocupações ficam impedidas." Ou 
seja, afirma que o chacreamento 
será permitido de acordo com a 
Lei de Chacreamento. O pedido é 
de alteração para "condomínios 
imobiliários" e referencia uma 
“Seção V”. A seção V desse título 
é sobre a zona de patrimonio 
cultural. O Título V trata do 
Ordenamento Territorial 
(Macrozoneamento+Sistema 
Viário), portanto também não faz 
sentido. Do jeito que foi sugerido 
só liberaria os condomínios, o 
que não pareceu coadunar com o 
intuito da regulamentação. 
Solicitamos maiores 
esclarecimento. Até lá, não 
podemos acatar. 
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mas deve restringir-se a 
programas de segurança, 
iluminação pública, 
mobilidade urbana e não 
a parâmetros de 
parcelamento 
específicos. Ela deve 
obedecer aos 
parâmetros da Zona na 
qual ela está inserida e 
não ter parâmetros 
específicos. Isso vai dar 
confusão. Inclusive isso 
deveria ficar claro nos 
quadros 7 e 8; 

m. Pág. 53 - Art 134 - 
porque não incluir a área 
onde é a Estação Cultura 
(antiga praça da 
estação)??? 

n. Pág 54 - Art 136 - o 
correto é MG-050; 

o. Pág 54 - § 1º - Não é 
Parque de Eventos Carlos 
Meirelles e sim Parque 
Municipal de Eventos 
Sebastião Calixto; 

p. Pág 55 - Art. 139. Na 
Zona Rural, podem serão 
permitidas ocupações de 
Condomínios 
Imobiliários, de acordo 
com o estipulado, no que 
couber, na Seção V, 
desta Lei; 

q. Pág. 55 - § 2º e 3º - 
Corrigir ZEERF para 
ZERRF; 

r. Pág. 59 - II - não existe mais 
1º, 2º e 3º; 

 
  


