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I. INTRODUÇÃO 

Este relatório contém as proposições para o ordenamento territorial do município de 

Passos, na revisão do seu plano diretor em vigor, abrangendo áreas rurais e urbanas. O 

relatório técnico que subsidia as proposições compreende o tema Ordenamento 

Territorial e Meio Ambiente, que contém as dimensões ambiental e físico-territorial. 

 

II. 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, com 8 objetivos. 

Os ODS tratam das medidas que as nações precisam colocar em prática para superar a 

crise ambiental global, promover o desenvolvimento sem esgotar os recursos naturais e 

melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Eles são resultado de estudos que a ONU 
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realiza e apresenta, há décadas, nas conferências como a de Estocolmo (1972), Rio de 

Janeiro (1992), Johanesburgo (2002) e Rio +20 (2012). 

Os ODS compõem a Agenda 2030, um compromisso assinado por líderes de 193 países 

e corresponde a um conjunto de metas amplas e interdependentes, cujo alcance – 

entre 2020 e 2030 – significa, de fato, um novo modelo global de desenvolvimento 

social e econômico, com uso sustentável dos recursos naturais. 

Dos ODS, destacam-se com relação ao ordenamento territorial: 

 Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. 

 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, em 

função do crescimento excessivo da urbanização e dos problemas surgidos como a 

mudança climática, a degradação ambiental e a desigualdade, estabelecendo formas 

de se alcançar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Recomendações que se destacam: 

 Gestão e utilização sustentáveis dos recursos naturais e do solo; 

 Redução de risco de desastres, mitigação e adaptação às alterações climáticas 

na concepção de espaços, edifícios, construções, serviços e infraestruturas com 

atenção à resiliência; 

 Conformação de um ambiente urbano dotado de compacidade e densidade 

urbana adequadas, caracterizado pelo policentrismo e pelos usos mistos, 

articulado à mobilidade urbana sustentável e eficiente; 

 Provisão de infraestruturas e serviços acessíveis e bem conectados; 

 Ocupação de vazios urbanos e expansões urbanas planejadas, visando a 

resiliência urbana e a sustentabilidade ambiental; 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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 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, valorização e ressignificação do patrimônio cultural material e 

imaterial para o desenvolvimento urbano sustentável, com o envolvimento da 

comunidade local nesse processo; 

 Captura e compartilhamento público e coletivo do incremento no valor da terra 

e da propriedade decorrente de processos de desenvolvimento urbano, 

projetos de infraestrutura e investimentos públicos, colocando em prática 

medidas para prevenir sua captura exclusivamente privada. 

 

III. MACROZONEAMENTO 

Primeira abordagem do ordenamento territorial, fundamentado nas referências citadas 

e alinhado à política ambiental proposta para o município, o Macrozoneamento 

Municipal mantém a ênfase na proteção ambiental do plano diretor atual, definindo as 

seguintes zonas no território municipal, conforme mapa do Anexo I – 

Macrozoneamento Municipal do Plano Diretor: 

1. Zona Rural (ZR) 

Corresponde às áreas pertencentes ao território municipal destinadas às atividades 

agropecuárias, bem como às atividades de reflorestamento e de mineração, respeitada 

a legislação ambiental federal, estadual e municipal, onde o módulo mínimo de 

parcelamento do solo é de dois hectares, conforme definido pelo INCRA, excluídas as 

áreas incluídas no perímetro urbano. 



 

6 

 

2. Zona Urbana (ZU) 

Corresponde às áreas incluídas no perímetro urbano do município, já ocupadas pelos 

usos urbanos e/ou comprometidas com esses usos em função dos processos de 

ocupação do solo instalados, compreendendo a sede municipal. 

3. Zona de Segurança Hídrica (ZSH) 

Corresponde às áreas pertencentes à bacia hidrográfica do ribeirão Bocaina a montante 

da captação de água, principal manancial de abastecimento público, as quais deverão 

ser objeto de tratamento específico visando a sua proteção. 

4. Zona Urbana Controlada (ZUC) 

Corresponde às áreas da Zona Urbana inseridas na Zona de Segurança Hídrica, onde os 

usos permitidos deverão se submeter a medidas de controle do processo de 

adensamento, verticalização e impermeabilização do solo, de forma a evitar o 

comprometimento da recarga dos aquíferos e da drenagem urbana. 

5. Zona de Controle Aeroportuário (ZCA) 

Corresponde às áreas destinadas à proteção e segurança do Aeroporto Municipal, 

mantendo-se as delimitações em vigor definidas a partir da Portaria n°1.141/GM5, de 8 

de dezembro de 1987, já revogada, sendo prioritária a sua atualização considerando a 

Portaria n.º 957/GC3, de 09 de julho de 2015, do Comando da Aeronáutica (COMAER) e 

o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 161/2011 (RBAC 161/2011), da Agencia 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), que definem respectivamente o Plano Básico de 

Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA) e o Plano Básico de Zoneamento contra o 

Ruído (PBZR), ouvido o órgão regional do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

(DECEA), subordinado ao Comando da Aeronáutica (COMAER). 

Considerando o nível de incomodo de ruídos segundo a RBAC 161/2011, até que sejam 

providenciadas as atualizações necessárias, a ZCA se divide em: 

ZCA 1 – correspondente à região onde o nível de incômodo sonoro é potencialmente 

nocivo aos circundantes, tendo como referência o limite de 75 dB (setenta e cinco 

decibéis); 
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ZCA 2 – correspondente à região onde o nível de incômodo sonoro é moderado, tendo 

como referência o limite de 65 dB (sessenta e cinco decibéis). 

Compatibilização do uso do solo 

Segundo a RBAC 161/2011, até que sejam providenciadas as atualizações necessárias, 

são usos permitidos na ZCA 1: 

 Agricultura, pesca, reflorestamentos, extração de recursos naturais. 

São usos permitidos com medidas de redução de nível de ruído na ZCA 1: 

 Terminais rodoviários, ferroviários, aeroportuários, de carga e passageiros ou 

empreendimentos equivalentes. 

Segundo a RBAC 161/2011, até que sejam providenciadas as atualizações necessárias, 

são usos permitidos na ZCA 2: 

 Agricultura, pesca, reflorestamentos, extração de recursos naturais; 

 Estádios de esportes ao ar livre, ginásios; 

 Parques, parques de diversões, acampamentos ou empreendimentos 

equivalentes. 

São usos permitidos com medidas de redução de nível de ruído na ZCA 2: 

 Indústrias em geral 

 Serviços de utilidade pública como cemitérios, crematórios, estações de 

tratamento de água e esgoto, reservatórios de água, geração e distribuição de 

energia elétrica, Corpo de Bombeiros ou empreendimentos equivalentes 

 Serviços de comunicação como estações de rádio e televisão ou 

empreendimentos equivalentes 

 Campos de golf, hípicas e parques aquáticos 

 Serviços governamentais como postos de atendimento, correios, aduanas ou 

empreendimentos equivalentes 

 Terminais rodoviários, ferroviários, aeroportuários, de carga e passageiros ou 

empreendimentos equivalentes 

 Estacionamentos, edifício garagem ou empreendimentos equivalentes 
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 Hospitais, sanatórios, clínicas, casas de saúde, centros de reabilitação ou 

empreendimentos equivalentes 

 Igrejas, auditórios, centros culturais, museus, galerias de arte, cinemas, teatros 

ou empreendimentos equivalentes 

 Escritórios, salas comerciais, consultórios ou empreendimentos equivalentes 

 Comércio atacadista e comércio varejista 

Não são usos permitidos na ZCA 2: 

 Residências uni e multifamiliares; 

 Alojamentos temporários como hotéis, motéis e pousadas ou empreendimentos 

equivalentes; 

 Locais de permanência prolongada como presídios, orfanatos, asilos, quartéis, 

mosteiros, conventos, aparthotéis, pensões ou empreendimentos equivalentes; 

 Universidades, bibliotecas, faculdades, creches, escolas, colégios ou 

empreendimentos equivalentes. 

A implantação e funcionamento das atividades permitidas deverão obedecer aos 

parâmetros urbanísticos definidos no Plano Diretor. 

6. Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 

Corresponde às Áreas de Preservação Permanente (APP) protegidas pela legislação 

ambiental nos níveis federal, estadual e municipal, destacando-se a APP do rio Grande. 

O município poderá criar novas áreas classificadas como Zonas de Proteção Ambiental 

nas regiões que considera importante proteger. 

 

 

Para a melhor visualização das zonas, acessar o arquivo “Mapa do Macrozoneamento 

Municipal”, disponibilizado no site da consulta pública. 
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IV. MAPA DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 
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V. 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.  

Fundamenta-se nas referências citadas e mantém do plano diretor atual o enfoque, de 

certa forma pioneiro – considerando a data em que foi aprovado, 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 

de Aproveitamento Básico igual a 1,0 e a aplicação da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir. 

Todos esses pontos se alinham às discussões em curso na área do planejamento 

urbano, em função da pandemia e do isolamento social, refletindo sobre que 

transformações poderão acontecer nas – preocupações como facilidade de 

deslocamentos e deslocamentos a pé ou por bicicletas, proximidade entre moradia e 

comércio e serviços locais, investimentos em saúde e educação, criação de espaços 

públicos, qualidade ambiental, qualidade urbana, redirecionamento de investimentos 

para as áreas mais pobres e carentes em infraestrutura, equipamentos e moradia digna. 

Dessa forma, o Zoneamento Urbano busca expressar a cidade 3C: Compacta – quanto 

ao crescimento urbano e controle da expansão; Conectada – quanto à infraestrutura, 

sistema viário e equipamentos; e Coordenada – quanto à gestão, tendo como diretriz 

integrar o desenvolvimento urbano ao crescimento econômico, reduzindo os impactos 

ambientais e promovendo cidades mais inclusivas. 

Compreende as seguintes zonas, segundo o mapa do Anexo II – Zoneamento Urbano 

do Plano Diretor: 
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1. Zona Central (ZCE) 

Corresponde às áreas do centro tradicional da cidade, de forma expandida, 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 como residências uni e multifamiliares, comércio, serviços e uso 

institucional, sendo possível a instalação desses usos diversos, admitindo-se processos 

de verticalização desde que obedecidos todos os parâmetros urbanísticos 

estabelecidos neste Plano Diretor, mediante a utilização do instrumento da Outorga 

Onerosa do Direito de Construir. 

Serão adotadas medidas de contenção do processo de verticalização nas áreas 

pertencentes à Área de Interesse Cultural 1 (AIC 1), sobreposta à Zona Central, onde se 

concentram as edificações de referência histórico-culturais. 

2. Zona Comercial (ZCO) 

Corresponde às 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 como residências, comércio, serviços e uso institucional, sendo 

possível a instalação desses usos diversos, admitindo-se processos de verticalização, 

desde que obedecidos todos os parâmetros urbanísticos definidos neste Plano Diretor, 

mediante a utilização do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

3. Zona Hospitalar (ZHO) 

Corresponde às 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, a 

manutenção de vias de acesso para socorro rápido e calçadas livres para o trânsito de 

pedestres, em especial usuários dos serviços de saúde. 
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4. Zona Mista (ZMI) 

Corresponde às 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, onde são admitidos processos de verticalização 

controlados, desde que obedecidos todos os parâmetros urbanísticos definidos neste 

Plano Diretor, mediante a utilização do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir. 

5. Zona Urbana Controlada (ZUC) 

Corresponde às áreas urbanas inseridas na Zona de Segurança Hídrica, que 

compreende a bacia do ribeirão Bocaina, sendo possível a instalação de usos diversos 

como residências, comércio, serviços e usos institucionais de atendimento local, desde 

que compatíveis com o uso residencial, com medidas de contenção do processo de 

adensamento, verticalização e impermeabilização do solo, de forma a evitar o 

comprometimento da recarga dos aquíferos e da drenagem urbana. 

Os chacreamentos localizados na Zona Rural com módulos mínimos inferiores ao 

permitido pelo INCRA passam a integrar a Zona Urbana, classificados como Zona 

Urbana Controlada (ZUC), de forma a mantê-los com adensamentos menores. 

Esses chacreamentos deverão ser objeto de programas de regularização ambiental, 

urbanística e fundiária, sempre que for o caso, promovidos pela administração 

municipal em parceria com os proprietários. 

6. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

Corresponde às áreas públicas ou privadas, destinadas à habitação de interesse social 

para população com renda familiar de até três salários mínimos, incluindo conjuntos 

habitacionais e ocupações precárias e irregulares, carentes em infraestrutura, 

equipamentos e/ou serviços urbanos, 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, assim como aquelas destinadas a 

futuras ocupações, sendo: 

ZEIS 1 – para ocupações existentes; 
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ZEIS 2 – para futuras ocupações. 

As áreas ocupadas com características de ZEIS 1 dispersas na Sede Municipal que não 

se encontrem mapeadas no Plano Diretor deverão ser objeto de cadastro e integram 

automaticamente as ZEIS 1. 

7. Zona de Diversificação Econômica (ZDE) 

Corresponde às 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, com controle do grau de incomodidade, definido mediante licenciamento e 

elaboração de EIV conforme estabelecido neste Plano Diretor.  

8. Zona de Empreendimentos de Porte (ZEP) 

Corresponde às 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 fundamentado 

em estudos de impacto ambiental e urbanístico, sendo que na ZEP não será permitido 

o uso residencial. 

9. Zona de Expansão Urbana (ZEU) 

Corresponde às 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%, assim demais parâmetros deste Plano Diretor e da Lei de Parcelamento do 

Solo municipal. 

10. Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 

Corresponde às áreas protegidas pela legislação pertinente, federal, estadual e/ou 

municipal, inseridas nas áreas urbanas, compreendendo o Parque Municipal e os 
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Parques Lineares, destinadas à recuperação ambiental, implantação de áreas de lazer e 

recreação públicas e suporte à estruturação do espaço urbano, contribuindo para a 

articulação entre as áreas centrais e as áreas periféricas, em especial as ZEIS, sendo: 

ZPA 1 – Parque Municipal Dr. Emílio Piantino; 

ZPA 2 – Parques Lineares conforme Anexo II – Zoneamento Urbano. 

O município poderá criar novas áreas classificadas como Zonas de Proteção Ambiental 

nas regiões que considera importante proteger. 

VI. ÁREAS DE INTERESSE ESPECIAL 

Sobrepostas ao zoneamento, são definidas as seguintes Áreas de Interesse Especial: 

1. Áreas de Interesse Urbanístico (AIU) 

Correspondem às áreas destinadas a intervenções específicas, visando a melhoria da 

estruturação urbana municipal, possibilitando a requalificação e a revitalização da área 

central e de outras centralidades da sede municipal, e ainda a proteção de áreas 

urbanas com relação a impactos relativos ao Aeroporto Municipal, compreendendo 

três categorias: 

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

sendo AIU 1 a região da Via Perimetral proposta, do Anel Viário proposto, e do Sistema 

Viário Principal proposto, assim como as regiões demarcadas como pontos de conflito 

de tráfego, conforme o Anexo III – Sistema Viário Principal do Plano Diretor. 

AIU 2 – áreas destinadas à regularização de loteamentos irregulares não contemplados 

pelas ZEIS, por pertencerem a estratos de renda alta. 

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

as condições de ocupação estabelecidas no Macrozoneamento Municipal. 

2. Áreas de Interesse Cultural (AIC) 

Correspondem às áreas onde será preservado o patrimônio cultural e a história do 

Município e de seus habitantes, considerando como patrimônio cultural tudo aquilo 

que compreende a cultura, a identidade, as referências, a memória e o simbolismo da 
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sociedade, exigindo a adoção de medidas e parâmetros destinados à sua proteção, 

compreendendo duas categorias: 

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 conforme Quadro 1 a seguir, onde 

constam os bens culturais protegidos, assim como todas aquelas que venham a ser 

identificadas como objeto de interesse cultural. 

 

Para a melhor visualização das zonas, acessar o arquivo “Mapa do Zoneamento 

Urbano”, disponibilizado no site da consulta pública. 
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Quadro 1 – Bens Culturais Protegidos do Município de Passos/MG 

 Ano Categoria Bem Cultural Bairro/região 
Grau de 

Proteção 
Propriedade 

1 1993 
Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 
Estação Cultura Bairro Coimbras Tombamento Pública 

 

2 

1998 
Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Capela Nossa Senhora da Penha Bairro Penha Tombamento Particular 

3 Escola Municipal Professora Francina de Andrade Centro Tombamento Pública 

4 Túmulo Blandina de Andrade/Cemitério Municipal  Bairro Vila Rica Tombamento Particular 

5 Fachada da Santa Casa de Misericórdia Bairro Santa Casa Tombamento Pública 

6 Fonte Luminosa da Praça Geraldo da Silva Maia Centro Tombamento Pública 

7 Edificação Praça Geraldo da Silva Maia, nº 88/89/93 Centro Inventário Particular 

8 Escola Estadual Júlia Kubitschek Centro Inventário Pública 

9 
Educandário Senhor Bom Jesus de Passos, Rua Cônego 

Anibale Maria di Francia 

Centro 
Inventário Particular 

10 Edificação Rua Presidente Antônio Carlos 246/250  Inventário Particular 

11 Colégio Imaculada Conceição  Centro Inventário Particular 

12 
Antiga Administração Fazendária, Rua Deputado Lourenço de 

Andrade 

Centro 
Inventário Pública 

13 
Edificação Rua Olegário Maciel nº 409/413/417, Praça da 

Matriz 

Centro 
Inventário Particular 
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14 Edificação Rua Deputado Lourenço de Andrade nº268 Centro Inventário Particular 

15 Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos Centro Inventário Particular 

16 Terreno Rua Santo Antônio s/nº Centro Inventário  

17 Casa da Cultura Centro Inventário Pública 

18 Fazenda Belém  Zona rural Inventário Particular 

19 Fazenda Cachoeira Zona rural Inventário Particular 

20 Fazenda da Mata, Bom Jesus da Penha Zona rural Inventário Particular 

21 Fazenda Santa Terezinha, Campos Zona rural Inventário Particular 

22 Igreja Nossa Senhora Aparecida, Mumbuca Zona rural Inventário Particular 

23 
Sítios Naturais e 

Patrimônio Arqueológico 

Árvore de Santa Bárbara, Praça Santa Bárbara s/nº  Bairro São Benedito Tombamento Pública 

24 
Parque Municipal Dr. Emílio Piantino, Rua New York  Bairro Jardim 

Eldorado 
Tombamento Pública 

 

25 2004 Bens Móveis e Integrados 
Acervo Professor Wagner de Castro/ Casa da Cultura, Praça 

Geraldo da Silva Maia 

Centro 
Tombamento Pública 

 

26 

2007 
Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Edificação comercial, Rua Dois de Novembro 40  Inventário Particular 

27 Edificação comercial, Rua Dois de Novembro 18/73  Inventário Particular 

28 
Fazenda Santa Luzia, Comunidade Santa Luzia Zona rural 

 
Inventário Particular 
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29 

Bens Móveis e Integrados 

Sino da Capela da Penha, Travessa Joaquim Lopes s/nº Bairro da Penha  Tombamento Particular 

30 
Presépio Walter Pinto, Casa da Cultura, Praça Geraldo da Silva 

Maia 

Centro 
Inventário Pública 

31 Escultura em pedra sabão de menino, Praça da Matriz Centro Inventário Pública 

32 

Bem Imaterial 

Desfile 14 de Maio, Dia de Aniversário da Cidade Sede Inventário  

33 Festa Carnaval, Avenida Arouca Centro Inventário  

34 Festa de Natal, Sede Sede Inventário  

35 
Sítios Naturais e 

Patrimônio Arqueológico 

Cachoeira Mata Cachorro  Zona rural 
Inventário Particular 

 

36 

2009 

Bens Móveis e Integrados 

Forro da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos Centro Inventário Particular 

37 
Quadro da Via Sacra Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos 

Passos 

Centro 
Inventário Particular 

38 Retábulo Mor da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos Centro  Inventário Particular 

39 Vitrais da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos Centro Inventário Particular 

40 
Carro de Boi, Fazenda Mumbuca  Bom Jesus da 

Penha, Zona rural 
Inventário Particular 

41 Relógio de Cordas, Fazenda Cachoeira  Zona rural Inventário Particular 

42 Bem Imaterial Folia de Reis/Festa do Doce, Cia da Mumbuca, Mumbuca Zona rural Inventário  

43 Bens Arquivísticos 
Arquivo Público da Biblioteca Pública Francisco de Melo, Casa 

da Cultura, Praça Geraldo da Silva Maia  
Centro Inventário Pública 

44 Estruturas Arquitetônicas e Túmulo Jacob L. A. Negrão, Cemitério Municipal Bairro Vila Rica Inventário Particular 
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45 Urbanísticas Edificação Rua Coronel João de Barros nº 90 Centro Inventário Particular 

 

46 

2010 

Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Túmulo de Antônio Caetano de Faria Loulou, Cemitério 

Municipal 

Bairro Vila Rica 
Tombamento Particular 

47 
Antiga Residência do Prefeito Geraldo da Silva Maia, Rua 

Doutor João Bráulio 04 

Centro 
Inventário Particular 

48 Edificação Rua Deputado Lourenço de Andrade nº 823 Centro Inventário Particular 

49 
Edificação Rua Doutor Saturnino nº 213, Praça Geraldo da 

Silva Maia 

Centro 
Inventário Particular 

50 Fazenda Caúrro Zona rural Inventário Particular 

51 

Bens Móveis e Integrados 

Monumento aos Expedicionários da FEB, Praça da Matriz Centro Inventário Pública 

52 
Imagem de Nossa Senhora das Dores, Santa Casa de 

Misericórdia  

Bairro Santa Casa 
Inventário Particular 

53 Bem Imaterial Festa Paixão de Cristo Sede Inventário  

54 
Bens Arquivísticos 

Centro de Memória Professor Antônio Theodoro Grilo, 

Estação Cultura, Avenida da Estação s/nº 

Bairro Coimbras 
Inventário Pública 

55 Acervo particular: conjunto de fotografias, Fazenda Caúrro  Zona rural Inventário Particular 

 

56 
2011 

Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Praça Geraldo da Silva Maia Centro Tombamento Pública 

57 Casa da Cultura Centro Inventário Pública 
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58 

2012 
Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Edificação Rua Doutor Carvalho nº 135 Centro Inventário Particular 

59 Edificação Rua Joaquim Lopes nº 279/281 Bairro Penha Inventário Particular 

60 Rua Joaquim Lopes nº297/299 Bairro Penha Inventário Particular 

 

61 

2014 

Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Fazenda Bocaina  Águas Inventário Particular 

62 Fazenda Vale do Paraíso  Águas Inventário Particular 

63 Fazenda Mumbuca I, Mumbuca  Zona rural Inventário Particular 

64 Fazenda Mumbuca II , Mumbuca Zona rural Inventário Particular 

65 
Sítios Naturais e 

Patrimônio Arqueológico 

Cachoeira do Epifânio, Águas Zona rural 
Inventário Particular 

 

66 

2015 

Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Fazenda São João, Estrada da Antiga Usina Rio Grande Zona rural Inventário Particular 

67 Fazenda Marrecas Zona rural Inventário Particular 

68 Igreja Senhor Bom Jesus do Livramento, Bairro dos Toledos Zona rural Inventário Particular 

69 Bens Móveis e Integrados 
Carro de Boi da Fazenda Cruzeiro, Estrada da Antiga Usina 

Rio Grande 

Zona rural 
Inventário Particular 

70 
Sítios Naturais e 

Patrimônio Arqueológico 

Ruínas do Cemitério de Toledos, Estrada da Antiga Usina Rio 

Grande 

Zona rural 
Inventário Particular 
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71 

2019 

Estruturas Arquitetônicas e 

Urbanísticas 

Palácio da Cultura, Praça Geraldo da Silva Maia   Centro Tombamento Pública 

72 Prefeitura Municipal de Passos Centro Inventário Pública 

73 SAAE/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto  Inventário Pública 

74 
Sede Universidade Estadual Minas Gerais Bairro Belo 

Horizonte 
Inventário Pública 

75 Praça Monsenhor Messias Bragança (Praça da Matriz) Centro Inventário Pública 

76 Bens Móveis e Integrados Instrumentos de Pintura do Professor Wagner de Castro Centro Inventário Pública 

77 
Bem Imaterial 

Banda de Música do 12º Batalhão da Polícia Militar  Sede Registro Pública 

78 Sala do Conto, Palácio da Cultura Centro Inventário Pública 

Fonte: Documentação ICMS Cultural/ Passos, Iepha-MG 
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VII. MAPA DO ZONEAMENTO URBANO 
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VIII. USOS PERMITIDOS POR ZONAS E PARAMETROS URBANISTICOS POR ZONAS 

USOS PERMITIDOS POR ZONAS 

ZONAS 

USOS 

Área Mínima (m²)/ 

Testada Mínima 

(m) 

ZCE AIC 1 (¹) ZCO ZHO ZMI ZUC ZEIS ZDE ZEP ZEU ZPA 

Residencial Unifamiliar 300/10 A A NA A A A A A NA A NA 

Residencial Multifamiliar Horizontal 300/10 A A NA A A A A A NA A NA 

Residencial Multifamiliar Vertical de Baixa 

Densidade 
360/12 A A A A A A A A NA A NA 

Residencial Multifamiliar Vertical de Média 

Densidade 
360/12 A NA A NA AC NA NA NA NA A NA 

Residencial Multifamiliar Vertical de Alta 

Densidade 
500/15 A NA NA NA NA NA NA NA NA A NA 

Econômico de Atendimento Local 300/10 A A A A A A A A NA A NA 

Econômico de Atendimento Municipal 360/12 A A A NA AC AC NA A A A NA 

Misto 
Parâmetros dos usos 

residenciais 
A A A A A A A A NA A NA 

Institucional 360/12 A A A A A A A NA NA A A 

Institucional de Grande Porte 5.000/25 A A AC A NA NA NA AC AC A AC 

Industrial de Médio Porte 1.000/20 NA NA NA NA NA NA NA A A NA NA 

Industrial de Grande Porte/Usos Econômicos de 

Grande Porte 
5.000/25 NA NA NA NA NA NA NA AC A NA NA 

 (¹) A AIC 1 não é uma zona, mas sim uma Área de Interesse Especial que se sobrepõe à ZCE, restringindo seu aproveitamento para proteção do patrimônio cultural, por isso 

está incluída nesse quadro, visando maior clareza quanto aos usos permitidos em decorrência dessa sobreposição. 

A    = Admitido; 

NA = Não Admitido; 

AC = Admitido sob Condições.  
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PARAMETROS URBANISTICOS POR ZONAS 

ZONA 
TO max 

(%) 
CAmin CAbas CAmax 

TP min 

(%) 

Afastamentos (m) 
GAB Max 

(n° de 

pavimentos) 

Frontais 

Laterais Fundos Vias 

Locais 

Sistema Viário 

Principal 

Zona Central (ZCE) 
60 0,1 1,0 

3,5 
20 3,00 5,00 

(³) 3,00 15 

AIC 1 (¹) 1,5 2,00 2,00 4 

Zona Comercial (ZCO) 60 0,1 1,0 2,5 20 3,00 5,00 (³) 3,00 8 

Zona Hospitalar (ZHO) 60 0,1 1,0 1,5 20 3,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona Mista (ZMI) 60 0,1 1,0 1,5 25 3,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona Urbana Controlada (ZUC) 60 0,1 1,0 1,5 10 3,00 5,00 2,00 2,00 4 

Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS) (²) 
70 

Não se 

aplica 
1,5 1,5 10 2,00 5,00 1,50 2,00 4 

Zona de Diversificação Econômica 

(ZDE) 
70 0,1 1,0 1,5 20 3,00 5,00 2,00 3,00 4 

Zona de Empreendimentos de Porte 

(ZEP) 
70 0,1 1,0 3,0 20 5,00 10,00 (³) 5,00 10 

Zona de Expansão Urbana (ZEU) 
Parâmetros inicias equivalentes aos da Zona Mista (ZMI), podendo ser alterados em função de novo zoneamento, desde que 

obedecidos os demais critérios estabelecidos neste Plano Diretor também a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 

Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 
Não é permitido o parcelamento do solo. A ocupação é permitida apenas para usos institucionais e instalação de equipamentos de 

esporte e lazer, mediante análise e aprovação pelos Conselhos da Cidade e do Meio Ambiente. 

(¹) A AIC 1 não é uma zona, mas sim uma Área de Interesse Especial que se sobrepõe à ZCE, restringindo seu aproveitamento para proteção do patrimônio cultural, por isso 

está incluída nesse quadro, visando maior clareza quanto aos parâmetros urbanísticos permitidos em decorrência dessa sobreposição. 

(²) Os parâmetros estabelecidos se referem à ZEIS 2, que corresponde aos novos empreendimentos no âmbito da politica municipal de habitação de interesse social. 

(³) Os Afastamentos Laterais na ZCE, na ZCO e na ZEP seguirão a seguinte fórmula, em edificações acima de 4 pavimentos: AL = 2,00 + 0,25cm x (NP – 4) sendo AL = 

Afastamento Lateral e NP = Numero de Pavimentos. 
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IX. CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES 

Respeitadas as normas, condições e exigências estabelecidas no Plano Diretor, 

quaisquer atividades poderão se instalar nas zonas definidas, considerando para sua 

admissão, não admissão e admissão sob condições os seguintes aspectos: 

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. 

 

X. MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE IMPACTOS 

Para a redução de impactos causados pelas atividades ao ambiente urbano, de modo 

geral, deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

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. 
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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. 

 

XI. USOS NÃO CONFORMES 

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

para determinada zona. Poderá ser mantido desde que sua existência seja comprovada 

anteriormente à data da publicação do Plano Diretor, por meio de documento 

expedido pelo órgão municipal competente, compreendendo atividades em 

funcionamento ou imóveis destinados a essas atividades já em construção ou 

aprovados. A sua manutenção cessará com a mudança da atividade e se os imóveis não 

estiverem respeitando o prazo constante do alvará de construção. 

Os imóveis de uso não conforme não poderão ser ampliados ou reformados de modo 

a agravar a sua não conformidade em relação à legislação em vigor, 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. 

 


