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Referências 
 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Definidos em 2015 pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, são 17 objetivos para orientar os governos na definição de politicas 

públicas pelos próximos 15 anos. Vieram suceder os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecidos em 2000. Destaca-se: 

 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis. 

 

Nova Agenda Urbana (NAU) 

 

Aprovada em outubro de 2016, durante a Terceira Conferência das Nações Unidas 

sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III), apresenta uma 

série de recomendações para orientar a urbanização sustentável nos 20 anos 

seguintes, estabelecendo formas de se alcançar os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 



Referências (cont.) 
 

Nova Agenda Urbana (NAU) - principias pontos: 
 

 Conformação de um ambiente urbano bem conectado, com densidades adequadas, provisão 

de infraestrutura e serviços públicos, caracterizado pelos usos mistos e a presença de centros 

e sub-centros de comercio e serviços, articulado à mobilidade urbana sustentável e eficiente; 

 Ocupação de vazios urbanos e expansão urbana planejada, respeitando as áreas de 

preservação  e evitando a ocupação de áreas de risco; 

 Conformação de espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes como forma de 

promoção de desenvolvimento econômico e social sustentável; 

 Regularização de assentamentos informais, integrando as dimensões jurídicas, urbanas, 

ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas, garantindo o acesso à habitação 

sustentável, adequada, segura e economicamente acessível; 

 Proteção e valorização do patrimônio cultural material e imaterial para o desenvolvimento 

urbano sustentável, 

 Envolvimento da comunidade no processo de gestão do planejamento urbano sustentável, 

fundamentado no direito de todos à cidade, combatendo as desigualdades e promovendo a 

inclusão social. 



Zoneamento Urbano 
 

Abordagem mais próxima da escala local, o Zoneamento Urbano 

detalha o zoneamento das áreas urbanas segundo suas condições de 

ocupação e adensamento em função da infraestrutura urbana 

disponível, das condições de suporte da drenagem pluvial e do sistema 

viário, e da presença de patrimônio ambiental e/ou cultural.  

Se fundamenta nas referências citadas e mantém do plano diretor atual 

o enfoque, de certa forma pioneiro – considerando a data em que foi 

elaborado, 2006 – que já contempla vários pontos da NAU, como a 

multiplicidade de usos, a ocupação de vazios urbanos, a conformação 

de espaços públicos seguros, inclusivos e verdes e a valorização do 

patrimônio cultural, destacando principalmente a adoção do 

Coeficiente Básico igual a 1,0 e a aplicação da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir. 



Zoneamento Urbano 
 

Compreende as seguintes zonas: 

 Zona Central (ZCE) 

 Zona Comercial (ZCO) 

 Zona Hospitalar (ZHO) 

 Zona Mista (ZMI) 

 Zona Urbana Controlada (ZUC) 

 Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 1 (ocupada) e 2 (vazia) 

 Zona de Diversificação Econômica (ZDE) 

 Zona de Empreendimentos de Porte (ZEP) 

 Zona de Expansão Urbana (ZEU) 

 Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 1 (Parque Municipal) e 2 (Parques Urbanos) 



Zoneamento Urbano 
 

Completam o Zoneamento Urbano as Áreas de Interesse Especial, sobrepostas ao 

zoneamento, com duas categorias: 

Áreas de Interesse Urbanístico (AIU), destinadas a intervenções específicas, visando 

a melhoria e a proteção da estruturação urbana municipal, sendo: 

AIU 1 – áreas destinadas à implantação e/ou complementação de infraestrutura viária; 

AIU 2 – áreas destinadas à regularização de loteamentos irregulares não classificados como de 

interesse social, com limite de renda até 3 salários mínimos. 

AIU 3 - áreas do perímetro urbano pertencentes à ZCA 1 e ZCA 2, onde prevalecerão as 

condições de ocupação estabelecidas pela legislação especifica aeroportuária. 

Áreas de Interesse Cultural (AIC), onde será preservado o patrimônio cultural e a 

história do Município e de seus habitantes, sendo: 

AIC 1 – compreende o centro tradicional da Sede Municipal, que concentra edificações de 

referência histórico-culturais, sobreposta a parte da Zona Central; 

AIC 2 – demais áreas de interesse do município , referentes ao patrimônio histórico-cultural e 

ambiental. 





Zona Central (ZCE) 
 

Áreas do centro tradicional da cidade e seu entorno, onde se situam atividades 

comerciais e de prestação de serviços de atendimento a todo o município, assim 

como equipamentos institucionais, com ocupação caracterizada por usos diversos. 

Permite os usos residenciais, de comércio e serviços e institucionais, vedando os usos 

industriais. 

 

Quanto ao aproveitamento dos lotes, pode permitir a construção de até três vezes e 

meia a área do lote, com aplicação dos instrumentos urbanísticos adequados, até 

uma altura de 15 andares. 

 

AIC  1 
 

Áreas do centro tradicional da Sede Municipal, que concentram edificações de 

referência histórico-culturais, sobreposta a parte da Zona Central. Permite os usos 

residenciais, de comércio e serviços e institucionais, vedando os usos industriais. 

Permite a construção de até uma vez e meia a área do lote até uma altura de 4 

andares. 



Zona Comercial (ZCO) 
 

Áreas urbanas lindeiras às principais vias de articulação da Sede Municipal, 

constituindo-se em centralidades que contribuem para a estruturação e 

desenvolvimento das áreas do entorno, onde se situam o comércio e as atividades de 

prestação de serviços de atendimento local e municipal, com ocupação caracterizada 

por usos diversos.  Permite principalmente os usos de comércio e serviços e 

institucionais, vedando os usos industriais. 

 

Quanto ao aproveitamento dos lotes, pode permitir a construção de até duas vezes 

e meia a área do lote, com aplicação dos instrumentos urbanísticos adequados, até 

uma altura de 8 andares. 
 

Zona Hospitalar (ZHO) 
 

Áreas do entorno da Santa Casa, onde serão adotadas medidas de contenção do 

adensamento e controle da circulação e da poluição sonora e atmosférica, de forma a 

garantir a qualidade do atendimento aos serviços de saúde. Permite todos os usos, 

exceto o industrial. Permite a construção de até uma vez e meia a área 

do lote, até uma altura de 4 andares, com aplicação dos 

instrumentos urbanísticos adequados. 



Zona Mista (ZMI) 
 

Áreas urbanas onde predomina a ocupação residencial, sendo possível a instalação de 

usos comerciais, de serviços e institucionais de atendimento local, compatíveis com o 

uso residencial. Permite os usos residenciais, de comércio e serviços e institucionais, 

vedando os usos industriais. Permite a construção de até uma vez e meia a área do 

lote, até uma altura de 4 andares, com aplicação dos instrumentos urbanísticos 

adequados. 

 

Zona Urbana Controlada (ZUC) 
 

Chacreamentos inseridos no perímetro urbano e áreas urbanas inseridas na Zona de 

Segurança Hídrica, que compreende a bacia do ribeirão Bocaina, sendo possível a 

instalação de usos diversos de atendimento local, desde que compatíveis com o uso 

residencial, com medidas de controle de forma a evitar o comprometimento da 

recarga dos aquíferos e da drenagem urbana. Permite os usos residenciais, de 

comércio e serviços e institucionais, vedando os usos industriais. Permite a construção 

de até uma vez e meia a área do lote, até uma altura de 4 andares, com aplicação 

dos instrumentos urbanísticos adequados. 



Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
 

Áreas públicas ou privadas destinadas à habitação de interesse social para população 

com renda familiar de até três salários mínimos, as quais deverão ser objeto de 

programas de complementação de infraestrutura urbana, social e viária e ainda 

programas habitacionais e de regularização de interesse social, sendo ZEIS 1 – para 

ocupações existentes e ZEIS 2 – para futuras ocupações. Permite os usos residenciais, 

de comércio e serviços e institucionais de atendimento local, vedando os usos 

industriais. Permite a construção de até uma vez e meia a área do lote, até uma 

altura de 4 andares. 

 

Zona de Diversificação Econômica (ZDE) 
 

Áreas destinadas à dinamização da economia do município, preferencialmente voltada 

para as potencialidades econômicas locais, sem vedar o uso residencial, sendo 

permitidos usos econômicos e institucionais de médio e grande porte. Permite os usos 

industriais de médio porte. Permite a construção de até uma vez e meia a área do 

lote, até uma altura de 4 andares, com aplicação dos instrumentos urbanísticos 

adequados. 



Zona de Empreendimentos de Porte (ZEP) 
 

Áreas destinadas à dinamização da economia do município, ao longo da MG-050, 

preferencialmente voltadas para as potencialidades econômicas locais, sendo 

permitida a implantação de empreendimentos de médio e grande porte, além de 

equipamentos de uso coletivo com grau de incomodidade que os impeçam de 

conviver em locais próximos ao uso residencial, mediante licenciamento ambiental. 

São vedados os usos residenciais, de comércio e serviços e institucionais de 

atendimento local. Permite a construção de até três vezes a área do lote, até uma 

altura de 10 andares, com aplicação dos instrumentos urbanísticos adequados. 

 

Zona de Expansão Urbana (ZEU) 
 

Áreas não ocupadas dentro do perímetro urbano da Sede Municipal e propícias à 

ocupação urbana, pelas condições do sítio natural e possibilidade de instalação de 

infraestrutura, respeitando-se as Áreas de Preservação Permanente (APP) previstas na 

legislação ambiental, as áreas inundáveis e aquelas com declividade acima de 30%.  

Seus parâmetros iniciais serão os da Zona Mista, podendo ser alterados por ocasião 

de sua ocupação, respeitados os parâmetros do Plano Diretor e da Lei de 

Parcelamento do Solo municipal.  



AIU 3 
 

Áreas do perímetro urbano pertencentes à ZCA 1 e ZCA 2, onde prevalecerão as 

condições de ocupação estabelecidas no Macrozoneamento Municipal. 
 

 

Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 
 

 

Áreas protegidas pela legislação pertinente, federal, estadual e/ou municipal, 

inseridas nas áreas urbanas, compreendendo o Parque Municipal e os Parques 

Lineares, destinadas à recuperação ambiental, implantação de áreas de lazer e 

recreação públicas e suporte à estruturação do espaço urbano, sendo ZPA 1 – 

Parque Municipal Dr. Emílio Piantino e ZPA 2 – Parques Lineares, ao longo dos 

córregos que percorrem a área urbana. 

 
 

O Relatório técnico Zoneamentos contém os quadros detalhados de usos 

permitidos e de parâmetros urbanísticos em cada zona, que incluem além do 

Coeficiente de Aproveitamento (CA), a Taxa de Ocupação (to), a Taxa de 

Permeabilidade (TP) e os afastamentos. 

 

Para a melhor visualização das zonas, acesse o arquivo 

“Mapa do Zoneamento Urbano”.  



Condições para instalação de atividades 
 

São condições de instalação de atividades nas zonas definidas, considerando 

sua admissão, não admissão e admissão sob condições: 

1. quanto às condições sanitárias: 

• o abastecimento de água; 

• a coleta e tratamento adequado de esgoto sanitário e rejeitos; 

• as condições de drenagem; 

• a coleta e o destino de resíduos sólidos. 

2. quanto às condições urbanísticas: 
• o respeito aos índices urbanísticos estabelecidos nesta lei; 

• a capacidade do sistema viário; 

• a previsão para áreas de estacionamento proporcional à demanda gerada pela 

atividade a ser instalada; 

• a preservação do patrimônio histórico-cultural e ambiental. 

3. quanto às condições ambientais: 
• a capacidade de suporte do solo; 

• o respeito à legislação ambiental vigente; 

• o respeito aos índices de controle de poluição, incluindo odores, gases, radiações, 

poeira, ruídos, vibrações. 



Medidas para redução de impactos 
 

Completam as condições de instalação de atividades as medidas para a redução de 

impactos causados pelas atividades no ambiente urbano: 

1. para atividades atrativas de veículos: 
• reserva de área para estacionamento, carga e descarga dentro dos limites do próprio 

terreno, excetuando-se o recuo frontal; 

• implantação de sinalização dos acessos; 

• definição de trajeto de acesso dos veículos pesados de forma a compatibilizar a circulação 

com o sistema viário existente. 

2. para atividades atrativas de pessoas, a reserva de área interna e coberta para filas; 

3. para atividades que geram riscos de segurança: 
• aprovação de projeto específico de prevenção e combate a incêndio; 

• implantação de sistemas de alarme e segurança; 

• projeto de evacuação, inclusive quanto a deficientes físicos. 

4. para atividades geradoras de efluentes poluidores, odores, gases, ou radiações 

ionizantes: 
• tratamento da fonte poluidora por meio de equipamentos e materiais; 

• implantação de programa de monitoramento. 

5. para atividades geradoras de ruídos e vibrações, a implantação de sistemas de 

isolamento acústico e de vibrações. 



Usos não conformes 
 

Uso não conforme é aquele que não se enquadra nas categorias de uso estabelecidas 

para determinada zona – atividades em funcionamento ou imóveis destinados a essas 

atividades já em construção ou aprovados 

 

Poderá ser mantido no caso de comprovada existência anterior à data da publicação 

do Plano Diretor, por meio de documento expedido pelo órgão municipal competente. 

A sua manutenção cessará se ocorrer mudança de atividade e se os imóveis não 

estiverem respeitando o prazo constante do alvará de construção. 

 

Não poderão ser ampliados ou reformados de modo a agravar a sua não 

conformidade, admitindo-se apenas reformas necessárias à segurança e à higiene da 

edificação, de suas instalações e equipamentos, bem como à segurança do patrimônio 

ou da integridade física de terceiros. 

 

O uso não conforme deverá adequar-se às condições ambientais exigidas para a zona 

em que esteja localizado, bem como aos horários de funcionamento disciplinados 

pela legislação municipal vigente, mediante análise pelo Conselho Municipal da 

Cidade, apoiado pelos conselhos do meio ambiente e do patrimônio 

histórico e cultural. 


