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ANEXO I. MAPA DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
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ANEXO II. MAPA DAS MACROÁREAS RURAIS
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ANEXO III. MAPA DAS MACROÁREAS URBANAS
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ANEXO IV. MAPA DE DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO URBANO E DE EXPANSÃO URBANA
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ANEXO V. QUADRO DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE USO DO SOLO

Subcategoria
Categoria
Uso

Residencial

Alguns exemplos

Códig
o

Descrição

H1

Residência horizontal unifamiliar, isolada, com ou sem edícula

H2

Casas geminadas (unidade habitacionais agrupadas horizontalmente e com frente e acesso
independente para a via pública oficial de circulação)

H3

Casa sobrepostas (duas unidades habitacionais agrupadas verticalmente, no mesmo lote e com
frente e acesso independente para a via pública oficial de circulação)

H4

Conjunto residencial horizontal (constituído em condomínio, por casas isoladas, geminadas ou
sobrepostas, com acesso independente para cada unidade habitacional por via particular de
circulação de veículos ou de pedestres, internas ao conjunto)

H5

Edifício residencial vertical (isolado no lote ou em conjunto)

H6

Edifício institucional (público ou privado) destinado à assistência social e abrigo de caráter
permanente ou transitório de determinados segmentos da população: crianças, estudantes, idosos,
população em situação de rua etc.

EHIS

Empreendimento Habitacional de Interesse Social (correspondente à uma edificação ou conjunto de
edificações no lote)

EHMP

Empreendimento Habitacional de Mercado Popular (correspondente à uma edificação ou conjunto de
edificações no lote)

CS1

Atividades varejistas de comércio ou prestação de serviços, vicinais e de pequeno porte (públicas ou
privadas), destinadas à utilização imediata e cotidiana, não geradoras de níveis significativos de
incomodidade ambiental e compatíveis com o uso residencial

Mercearias, açougues, padarias, cafés, frutarias, doceiras, bombonieres, quitandas, conveniências, brechós,
bazares, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicuras, petshop, oficinas de costureira, sapatarias,
floriculturas, armarinhos, farmácias e drogarias, sorveterias, papelarias, livrarias, revistarias, videolocadoras,
reprográficas; lan-houses, lotéricas, pequenos escritórios, ateliês ou estúdios de arte, consultórios isolados,
dentre outros

CS2

Atividades varejistas de comércio ou prestação de serviços especializados ou de setores específicos,
de pequeno e médio porte (públicas ou privadas), de utilização rotineira, com abrangência moderada
dos níveis de incomodidade ambiental e impactos mais significativos sobre o sistema viário e
passíveis de compatibilização com o uso residencial

Mercados, restaurantes, bares, tabacarias, adegas, loja agropecuárias, agências bancárias, despachantes,
centros administrativos, estabelecimentos de ensino, lojas de eletrodomésticos e vestuários, materiais
industrializados para construção civil, imobiliárias, joalherias, relojoarias, óticas, lojas de informática, pousadas,
academias, SPAs, clínicas de estética e terapêuticas, ambulatórios locais, laboratórios de análises clínicas,
lavanderias, borracharias, lavação de veículos, autoescolas, dentre outros

CS3

Atividades atacadista ou varejista de médio e grande porte, destinado ao abastecimento de produtos e
serviços em volume considerável, que demande níveis significativos de incomodidade ambiental e
impactos mais significativos sobre o sistema viário e passíveis de compatibilização com o uso residencial

Supermercados, centros comerciais, centros atacadistas, centros de eventos, danceterias, autoescolas, centros
clínicos, centros de reabilitação, clínicas de radiologia, clínicas de veterinária, campus universitários, clubes e
centros esportivos, hotéis, lavação e manutenção de veículos, oficinas e autopeças, concessionárias para
veículos, posto de abastecimento de combustível, dentro outros

CS4

Atividades atacadista ou varejista de comércio ou prestação de serviços especializados e de
localização restrita (públicos ou privados), destinados ao atendimento de maior escala (municipal ou
mesmo regional), que em razão da natureza das atividades desenvolvidas, porte e abrangência
demandam níveis mais significativos de incomodidade ambiental e maiores impactos sobre o sistema
viário, podendo necessitar áreas específicas para sua implantação ou mesmo confinamento, bem
como análise especial dos órgãos competentes

Transportadoras, agências de cargas e logística, depósitos atacadistas, silos, grandes depósitos de materiais
pré-fabricados para construção civil, Hipermercados, shopping centers, hospitais, cemitérios e crematórios,
cinemas, teatros, casas de espetáculo, dentre outros

I1

Atividades industriais de pequeno porte que também podem ser realizadas na própria residência do
morador, compatível com o uso residencial, não incômodas ao entorno no que diz respeito aos níveis
de incomodidade ambiental (ruído, de vibração, poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e
efluentes) e com baixo impacto ao sistema viário

Malharias, tapeçarias, manufatura de bijuterias, artesanatos, acessórios de decorações, panificadoras,
preparação de alimentos, dentre outros

I2

Atividades industriais realizadas em estabelecimentos que impliquem na fixação de padrões
específicos no que diz respeito aos níveis de incomodidade ambiental e passíveis de
compatibilização com o uso residencial (ruído, de vibração, poluição ambiental, disposição de
resíduos sólidos e efluentes), ou que necessitem de características diferenciadas de ocupação do
lote, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos etc.

Alimentícias, cozinhas industriais, torrefação de café, funilarias, serralherias, tornearias, movelarias e
marcenarias, madeireiras, carpintarias, gráficas, estamparias e serigrafias, órteses e ortopédicos, calçadistas,
vestuário e acessórios em couro, atividades correlatas, depósito de material reciclável, dentre outros

NA

Habitação (H)*

Orfanatos, internatos, alojamentos estudantis, asilos e casas de repouso, albergues, alojamentos, dentre outros

NA

Comércio e
Prestação de
Serviços

Não
residencial

Industrial
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Subcategoria
Categoria

Alguns exemplos

Códig
o

Descrição

I3

Atividades industriais não compatíveis com o uso residencial, cujo funcionamento pode gerar: o
intenso fluxo de veículos e impactos mais significativos ao sistema viário, níveis mais severos de
incomodidade ambiental (ruído, de vibração, poluição ambiental, disposição de resíduos sólidos e
efluentes), necessidade áreas com características diferenciadas quanto à ocupação do lote, acesso e
localização, podendo resultar em alguns casos, na necessidade de avaliações prévias e estudos
específicos de impacto, contendo a obrigatoriedade de medidas mitigadoras e/ou compensatórias

Coloríficos, curtumes, celuloses, serrarias e tratamento de madeiras, cerâmicas, engenhos e cerealistas,
marmorarias, destilarias, metalúrgicas, fundições, químicas e derivadas, frigoríficos, usinas de reciclagem de
resíduos sólidos, artefatos de cimento ou amianto, compostos e laminados em madeira, fumageiras, fábrica de
rações, químicas, dentre outros

Institucional/Comunitário

Espaços, estabelecimentos ou instalações (públicas ou privadas) destinadas às atividades de lazer e
recreação, prática esportiva, atividades culturais e educacionais, associativas, de assistência social e
de saúde

Estabelecimentos de assistência social, berçários, creches, estabelecimentos de educação infantil,
estabelecimentos de educação especial, estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, postos de
saúde, policlínica, maternidades, pronto-socorro, sanatórios, casas de recuperação, auditórios, áreas de
recreação, espaços esportivos, sedes esportivas, piscinas públicas, museus, sedes culturais, sociedades
culturais, teatros, bibliotecas e arquivos públicos, telecentros, casas de culto e templos religiosos, dentre outros.

Mineração

Atividades extrativistas e de transformação ligadas à mineração; identificadas como atividade
geradora de grande impacto ambiental, realizadas preferencialmente fora do perímetro do urbano ou
perímetro urbano industrial restrito, nas regiões devidamente licenciadas pelos órgãos competentes

Extração de jazidas, dragagens, corte e escavação, atividades relacionadas (realizadas à céu aberto) /
Atividades Industriais de transformação (beneficiamento, tratamento e processamento)

Infraestrutura

Edificações, equipamentos ou instalações acima do nível do solo, com ou sem permanência humana,
necessários aos serviços de infraestrutura de utilidade pública, podendo resultar em alguns casos na
necessidade de avaliações prévias ou estudos e análises específicas para sua implantação, ou
mesmo o atendimento de legislação específica

Usos relacionados ao saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, distribuição de gás encanado, produção e
distribuição de energia elétrica, rede de telecomunicação, rede de dados e fibra ótica, dentre outros serviços de
infraestrutura de utilidade pública

Rural

Usos rurais ou extrativistas diversificados que serão orientados pelo arcabouço legal referente ao
ambiente rural: Estatuto da Terra, Legislação Agrária e Normativas do INCRA, Código Florestal
Brasileiro, Política Florestal e de Proteção da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais etc.;
podendo resultar em alguns casos, na necessidade de avaliações prévias ou estudos e análises.
Admite ainda uso e atividades de turismo, lazer, ambientais e pesquisa desde que devidamente
autorizadas pelos órgãos competentes

Atividades de agricultura e pecuária, silvicultura, apicultura, viveiros e abate de animais, produção de plantas,
produção de mudas e sementes, agroindústria, piscicultura, pesque e pague, produção de húmus, serviços de
lavagem de cereais e de hortifruti, olarias, atividades de extração vegetal devidamente autorizadas pelos órgãos
competentes, dentre outros / Camping, hotel fazenda, pousadas, SPAs, clubes de campo, haras, dentre outros

Uso

Notas:
*Para o uso habitacional, as tipologias representadas pelas subcategorias H1, H2, H3 e H4 será a admitido o gabarito T + 1 (altura <= 7,50 metros).
**O uso institucional e comunitário será permitido em qualquer zona (exceto industrial) à critério do Município, podendo demandar para os estabelecimentos de maior porte ou geradores de maiores níveis de incomodidade ambiental e sobrecarga no sistema viário, a necessidade de estudos e
análises prévias específicas.
As atividades não relacionadas neste quadro, serão agregadas por similaridade do seu uso, por definição do órgão responsável do Poder Público Municipal e devidamente aferidas pelo Conselho da Cidade, passando a ser consideradas como referência.
Quando da eventual inexistência de qualquer atividade prevista neste anexo, sem que haja correlação à outra mencionada, não implica na proibição da atividade, mas resulta em sua análise pelo órgão responsável do Poder Público Municipal e Conselho da Cidade para sua aprovação.
Elaboração: Diagonal, 2019
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ANEXO VI. QUADRO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE SUBCATEGORIAS DE USO SEGUNDO O ZONEAMENTO PROPOSTO

Zoneamento
Usos
CAD.p

CAD.s

CAD.c

ZAI

ZEI

ZEIS1

ZEIS 2

H1

_

_

_

_

_

2

H2

_

_

_

_

_

H3

_

_

_

_

H4

_

_

_

H5

_

_

H6

_

EHIS*

ZEL

ZEPAM

ZERPEC

2

1

2

2

_

2

_

_

_

_

ZPR

ZUM

1

_

_

1

1

_

_

2

1

1

_

_

2

2

_

_

_

_

_

2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2

_

_

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1

_

_

EHMP*

_

_

_

_

_

_

_

_

1

_

_

CS1

_

_

_

3

3

2

2

1

1

_

_

CS2

_

_

_

3

3

2

2

1

1/4

_

_

CS3

_

_

_

3

3

2

_

_

_

_

_

CS4

_

_

_

3

3

_

_

_

_

_

_

I1

4

4

4

_

4

4

4

_

_

4

4

I2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

I3

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Mineração

_

_

_

6

_

_

_

_

_

Institucional /
Comunitário

5

5

5

_

_

5

5

5

5

5

5

Infraestrutura

5

5

5

5

5

5

5

_

_

5

5

Permitido apenas o
desenvolvimento de usos e
atividades sazonais ou de
caráter sociocultural,
quando devidamente
autorizadas pelo Município.
Nas áreas verdes públicas
que integram o Sistema
Municipal de Áreas
Protegidas, Áreas Verdes
e Áreas Livres (existentes
ou previstas), será
permitida a implantação de
instalações de apoio às
atividades de lazer e
recreação, com adoção
dos parâmetros
urbanísticos e ambientais
previstos para a ZEPAM.

ZOE

Permitidos
apenas os usos
especiais e de
infraestruturas
disciplinados
por legislação
municipal
específica.

ZPA

Todos os usos
proibidos, exceto
quando devidamente
autorizados pelos
órgãos ambientais
competentes, a
exemplo de atividades
de pesquisa e
educação ambiental,
ou aqueles previstos no
Código Florestal
Brasileiro, Política
Florestal e de Proteção
da Biodiversidade do
Estado de Minas
Gerais e legislação
municipal.

ZROE

Macrozona Rural

Permitido apenas o
desenvolvimento de
atividades rurais que não
impliquem na instalação de
benfeitorias não
reprodutivas significativas
e/ou ocupação humana para
fins residenciais ou outros
usos não-residenciais de
permanência humana dentro
do respectivo perímetro. Os
parâmetros aplicáveis para
os usos permitidos serão
orientados pelo arcabouço
legal que dispõe sobre o
ambiente rural (Estatuto da
Terra, Legislação Agrária e
Normativas do INCRA,
Código Florestal Brasileiro,
Política Florestal e de
Proteção da Biodiversidade
do Estado de Minas Gerais).

No ambiente rural os
usos possíveis serão
orientados pelo seguinte
arcabouço: Estatuto da
Terra, Legislação Agrária
e Normativas do INCRA,
Código Florestal
Brasileiro, Política
Florestal e de Proteção
da Biodiversidade do
Estado de Minas Gerais,
Legislação Específica de
Mineração etc.

Legenda:
Permitido

Atividades que apresentam clara compatibilidade com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente

Tolerável

Atividades admitidas, mas que podem apresentar algum grau de incompatibilidade (ou mesmo prejudiciais) à zona em questão, cujo grau de adequação dependerá de análise prévia do órgão competente do Município (ou mesmo
autorização e/ou regulamentação específica para cada caso)

Proibido

Atividades que por sua categoria, porte ou natureza são consideradas: nocivas, perigosas, muito incômodas e claramente incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente

Notas:
*I. A produção de empreendimentos de HIS e HMP, em geral submetida a padrões edilícios diferenciados dos convencionais previstos no Código de Obras (definidos em legislação específica no âmbito federal, estadual ou mesmo municipal) serão autorizados também nas zonas ordinárias (além
das ZEIS), desde que condicionados à apresentação de estudos e análises específicas como o EIV e de PGT sempre que necessário, ou a critério dos órgãos competentes do Município.
I. As atividades de Mineração serão preferencialmente restritas à Macroárea de Desenvolvimento Rural e Mineração – MADRM, e excepcionalmente nas demais macroáreas do ambiente rural, desde que devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes.
1. Gabarito limitado a 02 pavimentos (altura <= 7,50metros).
2. Desde que atendidas as diretrizes e cotas específicas para a produção de HIS e HMP definidas pelo plano diretor.
3. Desde que configurem atividades de "suporte imediato e atendimento preferencial" aos estabelecimentos de uso industrial.
4. Quando atividades industriais compatíveis com a zona, desenvolvidas na própria residência ou outra edificação, e com número reduzido de empregados, conforme critério dos órgãos responsáveis do Município e diretrizes definidas no plano diretor.
5. Sempre observadas as diretrizes, cotas ou restrições específicas, parâmetros urbanísticos e ambientais de ocupação, adequação quanto aos níveis de incomodidade ambiental ou necessidade de estudos específicos para a implantação do uso em questão, conforme critério do Município.
6. A atividade de mineração pode se estender por toda a Macroárea de Desenvolvimento Rural e Mineração, desde que aprovada pelos órgãos competentes (Federais, Estaduais e Municipais).
Elaboração: Diagonal, 2019
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ANEXO VII. ENQUADRAMENTO DOS USOS OU ATIVIDADES URBANAS NÃO RESIDENCIAIS INCÔMODAS OU POTENCIALMENTE INCÔMODAS SEGUNDO NÍVEL DE INCOMODIDADE E PREVISÃO DE
DIRETRIZES E MEDIDAS MITIGADORAS

Usos ou Atividade
Comércio ou Serviço de âmbito
local, sujeitos a controle específico
Comércio ou Serviço geradores de
ruídos diurnos, que utilizem
máquinas ou utensílios ruidosos
e/ou emitam material particulado na
atmosfera

Comércio ou Serviço geradores de
ruídos noturnos

Comércio ou Serviço geradores de
tráfego intenso

Comércio ou Serviço geradores de
tráfego pesado

Comércio ou Serviço considerados
perigosos

Comércio ou Serviço considerados
especiais

Compatibilidade
c/ o Uso
Residencial

Incomodidade

Açougue, venda de laticínios, avícola ou peixaria

Sim

Oficinas mecânicas, concessionárias de veículos, venda de
acessórios com serviço de instalação, oficinas de usinagem e
torno, funilaria, lava rápido, borracharia, serraria, serralheria

Exemplos

Medida Mitigadora*
1

2

3

4

5

Nível 1

x

x

x

x

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x

Lojas de aparelho de som, discos e fitas, fliperamas e
videogames

Sim

Nível 1

x

x

x

x

Gráfica

Sim

Nível 1

x

x

x

x

Estabelecimentos de recreação, lazer e locais de reunião:
clubes noturnos, boates e congêneres, locais de ensaio de
escola de samba, salões de festas ou baile, bares, lanchonetes,
restaurantes, choperias, churrascarias, pizzarias

Sim

Nível 1

x

x

x

Templos religiosos

Sim

Nível 1

x

x

Clinicas veterinárias, canis e congêneres

Sim

Nível 1

x

x

Estabelecimento varejista de médio e grande porte, tais como
shopping centers, lojas de departamentos e supermercados

Sim

Nível 1

x

x

Locais de concentração de pessoas, tais como salas de
espetáculos, auditórios, cinemas e congêneres

Sim

Nível 1

x

x

x

Clubes desportivos e conjuntos de quadras de esportes

Sim

Nível 1

x

x

Estabelecimentos de educação, saúde e cultura

Sim

Agências bancárias e estacionamentos
Terminais de transporte coletivo, estações de transbordo
urbano, interurbano e estações ferroviárias

x

6

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

11

12

x

x

x

13

14

15

16

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nível 1

x

x

x

x

x

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x

Estabelecimentos que operam frotas de veículos de carga ou de
transporte coletivo

Tolerável**

Nível 2

x

x

x

x

Entrepostos, depósitos, armazéns de estocagem de matérias
primas e estabelecimentos atacadistas ou varejistas de
materiais grosseiros ou insumos agrícolas

Tolerável**

Nível 2

x

x

x

x

Terminal de transporte de cargas, estabelecimentos de
comércio e aluguel de veículos, máquinas e equipamentos de
grande porte, como tratores e caminhões

Tolerável**

Nível 2

x

x

x

x

Materiais tóxicos, inflamáveis, comércio de explosivos, centro de
pressurização de gás natural e estoque de gás liquefeito sob
pressão - classes 5 e 4

Não

Nível 2

x

x

x

x

x

Estoque gás liquefeito sob pressão classe 1, 2 e 3

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x

x

Postos de abastecimento de veículos

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x

Laboratórios radiológicos e de análise clínicas

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x

Sujeito a controle específico, como cemitério e crematório

Sim

Nível 1

x

x

x

x

Instalações para tratamento e disposições de resíduos de
qualquer natureza (exceto ecopontos)

Não

Nível 2

x

x

x

De caráter temporário ou transitório tais como circos, parques
de diversão e exposições

Sim

Nível 1

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

17

19

x

x

x

x
x

18
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Usos ou Atividade

Atividades industriais geradoras de
incomodidade

Compatibilidade
c/ o Uso
Residencial

Incomodidade

De educação e saúde tais como Faculdades, Universidades,
Hospitais, Maternidades e Sanatórios

Sim

Nível 1

x

Instalações destinadas a transmissão e recepção de sinais
emitidos por equipamentos de emissão de radiação
eletromagnética relacionadas aos serviços de telecomunicações

Sim

Nível 1

x

Indústria destinada à produção de bens não geradora de
incomodidade

Sim

Nível 1

Indústria destinada à produção de bens geradora de
incomodidade

Não

Nível 2

Exemplos

Medida Mitigadora*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

x

x

x

x

x

15

16

x

x

x

17

18

19

x

x
x

14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Notas:
*Conforme descrito no Quadro 24: Relação básica de diretrizes e medidas mitigadoras para os níveis de incomodidade ambiental.
** Preferencialmente admitidos nas Zonas Corredores de Atividades Diversificadas – CAD, desde que observado o conjunto de medidas mitigadoras pertinentes para cada caso, além de eventuais estudos necessários (EIV e de Polo Gerador de Tráfego), ou a critério do órgão municipal competente.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Carlos, 2019 (Disponível em: http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/utilidade-publica/plano-diretor.html. Acesso em: agosto/2019)
Adaptado por: Diagonal, 2019
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ANEXO VIII. PARÂMETROS DE INCOMODIDADE AMBIENTAL EM RELAÇÃO AO ZONEAMENTO

Zonas*

Nível máximo de ruído no Ambiente
Externo (dB)
das 7h às 22h

das 22h às 7h

CAD.p

60

55

CAD.s

65

55

CAD.c

60

55

ZAI

70

60

ZEI

70

60

ZEIS1

50

45

ZEIS 2

50

45

ZEL

Emissão de
odores

Emissão de
efluente líquidos

Emissão de
resíduos sólidos

Nível máximo de
vibração

Periculosidade

Geração de
tráfego

Poluição visual

Radiação

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

NA

ZEPAM

50

45

ZERPEC

50

45

ZOE

Conforme definido em legislação
municipal específica

ZPA

NA

ZPR

50

45

ZUM

55

50

ZROE
Zona Rural

Emissão de gases,
vapores e material
particulado

NA
50

45

Notas:
* As atividades e usos não residenciais permitidos na zona devem ser sempre compatíveis ou compatibilizados com o uso residencial.
I. Em qualquer zona, para os usos não residenciais, não será permitida a emissão na atmosfera de gases, vapores e material particulados em desconformidade com a legislação ambiental cabível, normas da ABNT, e na falta destes, conforme critérios do órgão municipal competente.
II. Em qualquer zona, para os usos não residenciais, não será permitida a emissão de substâncias odoríferas em quantidades que possam ser perceptíveis fora do lote, conforme critérios do órgão municipal competente.
III. Em qualquer zona, para os usos não residenciais, não será permitida a emissão de efluentes líquidos em desconformidade com a legislação ambiental cabível, normas da ABNT, e na falta deste, conforme critérios do órgão municipal competente; incluindo plano de transporte, tratamento e/ou
disposição final (sempre que necessário).
IV. Em qualquer zona, para os usos não residenciais, não será permitida a emissão de efluentes sólidos em desconformidade com a legislação ambiental cabível, normas da ABNT, e na falta deste, conforme critérios do órgão municipal competente; incluindo plano de transporte, tratamento e/ou
disposição final (sempre que necessário).
V. Em qualquer zona, para os usos não residenciais, não será permitida níveis de vibração para fora dos limites do lote em desconformidade com a legislação ambiental cabível, normas da ABNT, e na falta deste, conforme critérios do órgão municipal competente.
VI. Em qualquer zona, para os usos não residenciais que impliquem em condição de periculosidade, será observado o estabelecido na legislação ambiental cabível, normas da ABNT, normativas do Corpo de Bombeiros, e na falta destes, conforme critérios do órgão municipal competente.
VII. Em qualquer zona, em relação aos polos geradores de trafego, será observado o estabelecido pela legislação municipal existente ou conforme critérios do órgão municipal competente.
VIII. Em qualquer zona, em relação à utilização de recursos informativos e de publicidade no ambiente urbano, será observado o estabelecido pela legislação municipal existente ou conforme critérios do órgão municipal competente.
IX. Em qualquer zona, em relação à limitação de exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, será observado o estabelecido pela legislação e normas cabíveis, conforme previsto pela ANATEL. Do mesmo modo, para as fontes de radiação provenientes de equipamentos de saúde,
deverá ser observada a legislação ambiental cabível, normas da ABNT, e na falta destes, conforme critérios do órgão municipal competente; incluindo plano de transporte, tratamento e/ou disposição final de resíduos hospitalares radioativos.
Elaboração: Diagonal, 2019.
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ANEXO IX. QUADRO DE AFASTAMENTOS MÍNIMOS BÁSICOS – LATERAL E DE FUNDOS –
PREVISTOS PARA AS EDIFICAÇÕES NA MACROZONA URBANA

Nº de pavimentos
Até 2

Altura – H

Afastamentos – Af

Até 7,5 metros

1,5 metros

De 3 a 4

2,0 metros*

De 5 a 6

2,5 metros
> 7,5 metros

De 7 a 8

3,0 metros

De 9 a 10

3,5 metros

Notas:
Os afastamentos deverão obedecer a relação do nº total de pavimentos.
* Em lotes com testada inferior a 12 metros, o afastamento pode reduzido para 1,5 metros.
Elaboração: Diagonal, 2019
(Adaptado por Diagonal)
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ANEXO X. MATRIZ DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS SEGUNDO O ZONEAMENTO

Dimensões Mínimas
do Lote

Zoneamento

Tipo de
Zona

Nome da Zona

Zona
Predominantemente
Residencial

Zona de Uso Misto

Zonas de
Ordinário

Zona de Atividade
Industrial

Zona de Expansão
Industrial

Zona de Preservação
Ambiental

Sigla

Descrição

ZPR

Destinada predominantemente ao uso
residencial e serviços de moradia, com
baixa densidade habitacional e
construtiva, admitindo eventualmente
usos não residenciais que não resultem
em impacto e incomodidade ambiental
(usos não residenciais de caráter vicinal)

Área (m²)

200,00

Usos

Frente
(metros)

10,00

Coeficiente de Aproveitamento
- CA

Mínimo

Todos os que
forem
permitidos na
zona

Habitação:
Unifamiliar,
Geminada,
Sobreposta e
Multifamiliar
Horizontal

0,15

Básico

Taxa de
Ocupação
Máxima TO (%)
*Gabarito
Máximo

Máximo

1,20

***

1,20

***

Parâmetros Urbanísticos e Ambientais

70,00

**Limite de
Altura - H
(metros)

T+1

7,50

T+1

7,50

Índice de
Permeabilidade
- IP

Índice de
Arborização - IArb

0,20 (a) / 0,15 (b)
/ 0,10 (c)

Lotes a partir de 250
até 400 m² = 0,05 /
Lotes acima de 400
m² = 0,10

0,20 (a) / 0,15 (b)
/ 0,10 (c)

Lotes a partir de 250
até 400 m² = 0,05 /
Lotes acima de 400
m² = 0,10

Afastamentos Mínimos - Af
(metros)

Frontal

Fundos e
Lateral

3,00 (d)

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)

3,00 (d)

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)

Destinada ao incentivo do uso misto,
caracterizada por áreas com adequadas
condições de infraestrutura urbana e
vocação para a diversificação de usos
não-residenciais com impacto e
incomodidade ambiental controlados,
sempre compatíveis com o uso
residencial

200,00

ZAI

Destinada estritamente à permanência e
manutenção de atividades econômicas
isoladas já consolidadas em porções do
território urbano. Abarca também a
porção do perímetro urbano-industrial,
que compreende atividades industriais e
de mineração (mina e beneficiamento,
podendo incorporar também as áreas de
desenvolvimento de pesquisas
minerárias)

Preserva as atividades econômicas de caráter industrial e de mineração já consolidadas, as quais deverão atender às diretrizes de uso e parâmetros de ocupação conforme aqueles estabelecidos pelos
órgãos ambientais competentes, incluindo o atendimento das condicionantes e medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensatórias cabíveis quanto aos impactos e incomodidade ambiental esperados.

ZEI

Destinada à expansão, incentivo e
desenvolvimento de atividades
econômicas geradoras de maiores níveis
de impacto e incomodidade ambiental
não compatíveis com usos residenciais
(usos industriais, logística e prestação de
serviços industriais etc.), em área com
aptidão para a implantação de
infraestrutura urbana de suporte à tais
atividades; sendo toleradas aquelas
atividades de comércio e prestação de
serviços de apoio à atividade industrial

ZPA

Incorpora as todas áreas de preservação
permanente ao longo de cursos d’água e
entorno de nascentes, bem como as
demais, conforme estabelecido pelo
Código florestal Brasileiro – Lei nº
12.651/2012. Abarca ainda as reservas
florestais e unidades de conservação –
UC, que integram o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC

ZUM

10,00

0,15

Demais usos
permitidos e
tipologias
mistas

500,00

12,50

Indústria,
Logística,
Comércio e
Prestação de
Serviços (e)

70,00

1,20

0,15

1,40

1,70

***

T+4

80,00

_

17,00

_

Lotes até 1000
m² = 0,10 / Lotes
acima de 1000
m² = 0,15

Lotes até 1000 m² =
0,10 / Lotes acima de
1000 m² = 0,15

4,00

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)

Proibidos todos os usos, exceto quando devidamente autorizados pelos órgãos ambientais competentes, a exemplo de atividades de pesquisa e educação ambiental ou quando previstos no Código
Florestal Brasileiro, Política Florestal e de Proteção da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais e legislação municipal.
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Dimensões Mínimas
do Lote

Zoneamento

Tipo de
Zona

Nome da Zona

Zona de Espaços
Livres

Zona Especial de
Interesse Social 1

Zona Especial de
Interesse Social 2

Sigla

Descrição

ZEL

Tem a finalidade de preservar os espaços
livres associados aos usos socioculturais
e aqueles que integram o Sistema
Municipal de Áreas Protegidas, Áreas
Verdes e Áreas Livres, nos quais poderão
ser autorizados eventuais usos que não
descaracterizem o ambiente público e
elementos naturais e construídos que o
integram (praças, boulevards ou
alamedas, canteiros vegetados etc.)

ZEIS 1

Abarca áreas que compreendem lotes ou
glebas não edificadas - ociosos ou
subutilizados, dotados de infraestrutura
urbana ou passíveis de implantação,
adequados à urbanização e onde haja o
interesse público ou privado de produção
de empreendimentos de Habitação de
Interesse Social destinados ao
atendimento da população de baixa renda
– “ZEIS de Vazios”.

ZEIS 2

Abarca áreas caracterizadas pela
existência de assentamentos precários
(favelas, loteamentos irregulares,
assentamentos habitacionais e
empreendimentos habitacionais
populares, habitados por população de
baixa renda), passíveis de regularização
fundiária e urbanística, recuperação
ambiental e produção de Habitação de
Interesse Social, onde haja o interesse
público em manter a população residente
no mesmo local – “ZEIS Ocupadas”

ZERPE
C

Destinada à salvaguarda e incentivo à
revitalização, preservação do patrimônio
histórico, artístico, arquitetônico,
arqueológico e/ou paisagístico,
abarcando parte do perímetro do “núcleo
histórico” da sede urbana com presença
de edificações de arquitetura significativa,
remanescentes do período. Admite usos
diversificados de baixo impacto e
incomodidade ambiental, compatíveis
com as premissas de valorização e
defesa do patrimônio cultural e
coexistência com o uso residencial. A
Transferência de Potencial Construtivo
(TPC) e Direito de Preempção poderá ser
aplicada para os bens tombados,
registrados ou chancelados, ou quando
necessário para a preservação dos
“conjuntos urbanos de interesse cultural”

Zonas
Especiais

Zona Especial de
Revitalização e
Preservação
Cultural**

Área (m²)

Usos

Frente
(metros)

Coeficiente de Aproveitamento
- CA

Mínimo

Básico

Taxa de
Ocupação
Máxima TO (%)
*Gabarito
Máximo

Máximo

Afastamentos Mínimos - Af
(metros)

Parâmetros Urbanísticos e Ambientais

**Limite de
Altura - H
(metros)

Índice de
Permeabilidade
- IP

Índice de
Arborização - IArb

Frontal

Fundos e
Lateral

Permitido apenas o desenvolvimento de usos e atividades sazonais ou de caráter sociocultural quando devidamente autorizadas pelos órgãos competentes do Município. Nas áreas verdes públicas que
integram o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Áreas Livres (existentes ou previstas), será permitida a implantação de instalações de apoio às atividades de lazer e recreação, com
adoção dos parâmetros urbanísticos e ambientais previstos para a ZEPAM.

125,00

_

125,00

200,00

5,00

Habitação:
Unifamiliar,
Geminada,
Sobreposta e
Multifamiliar
Horizontal (f)

_

Demais usos
permitidos e
tipologias mistas
(f)

5,00

Todos os que
forem permitidos
na zona

10,00

Todos os que
forem permitidos
na zona

1,40

***

75,00

T+1

0,15

2,00

0,15

0,15

1,40

1,20

***

***

***

75,00

75,00

70,00

T+4

T+1

T+1

0,20 (a) / 0,15 (b) /
0,10 (c)

Lotes a partir
de 250 até
400 m² = 0,05
/ Lotes acima
de 400 m² =
0,10

2,00 (d)

Conforme previsto na
tabela de afastamentos ou
dispensado (d)

0,20 (a) / 0,15 (b) /
0,10 (c)

Lotes a partir
de 250 até
400 m² = 0,05
/ Lotes acima
de 400 m² =
0,10

2,00 (d)

Conforme previsto na
tabela de afastamentos ou
dispensado (d)

0,20 (a) / 0,15 (b) /
0,10 (c)

Lotes a partir
de 250 até
400 m² = 0,05
/ Lotes acima
de 400 m² =
0,10

Dispensado
para todos
os usos

Conforme previsto na
tabela de afastamentos ou
dispensado (d)

7,50

17,00

7,50

7,50
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Dimensões
Mínimas do Lote

Zoneamento

Tipo
de
Zona

Usos
Nome da Zona

Zona Especial de
Proteção Ambiental

Zona de Ocupação
Especial

Zona Rural de
Ocupação Especial

Zonas
Corred
ores

Coeficiente de Aproveitamento
- CA

Corredor de
Atividades
Diversificadas de
Adensamento
Preferencial

Área
(m²)

Frente
(metros)

**Limite
de Altura
-H
(metros)

Índice de
Permeabilidade IP

Índice de
Arborização IArb

Frontal

Fundos e
Lateral

3,00 (d)

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)

ZEPAM

Destinada à preservação e proteção do
patrimônio ambiental significativo
(remanescentes de vegetação nativa,
arborização e vegetação significativa, alto
índice de permeabilidade, presença de
nascentes ou cursos d'água e áreas que
prestam relevantes serviços ambientais,
incluindo aquelas destinadas aos parques
urbanos existentes, planejados e parques
naturais planejados). Admite usos
compatíveis com as premissas de
salvaguarda ambiental, permitindo baixo
adensamento populacional e construtivo. A
Transferência de Potencial Construtivo (TPC)
e Direito de Preempção poderá ser aplicada
para os imóveis inseridos na respectiva zona

ZOE

Abarca as porções do território urbano
destinadas a abrigar predominantemente
atividades de características únicas e caráter
excepcional (centros de convenção, grandes
áreas de lazer, recreação e esportes,
infraestruturas de serviços urbanos,
cemitérios, aterros sanitários etc.) que
necessitam de disciplina especial de uso e
ocupação do solo

Permitido apenas o desenvolvimento de atividades e das tipologias caracterizadas como uso especial e de infraestrutura. Exige disciplina especial de uso e ocupação a ser orientada por legislação
específica, também à critério do município.

ZROE

Abarca a porção do território rural localizada
na Macroárea de Desenvolvimento Rural e
Mineração (MADRM), demarcada como área
de risco de alagamento no caso de
rompimento da barragem de rejeitos do polo
minerário e industrial, sem restrições para o
desenvolvimento de atividades agrícolas e
agropastoris, exceto aquelas que impliquem
na instalação de benfeitorias não
reprodutivas significativas e/ou ocupação
humana para fins residenciais ou outros usos
não-residenciais de dentro do respectivo
perímetro

Permitido apenas o desenvolvimento de atividades rurais que não impliquem na instalação de benfeitorias não reprodutivas significativas e/ou ocupação humana para fins residenciais ou outros usos
não-residenciais dentro do respectivo perímetro. Os parâmetros aplicáveis para os usos permitidos serão orientados pelo arcabouço legal que dispõe sobre o ambiente rural (Estatuto da Terra,
Legislação Agrária e Normativas do INCRA, Código Florestal Brasileiro, Política Florestal e de Proteção da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais).

CAD.p

Abarca a porção da sede urbana destinada
ao incentivo e fortalecimento das atividades
que conformam o "centro tradicional",
permitindo maior adensamento (construtivo e
populacional) em áreas com melhores
condições de infraestrutura e urbanização já
consolidada

200,00

10,00

Todos os que forem
permitidos na zona

Habitação:
Unifamiliar,
Geminada,
Sobreposta e
Multifamiliar
Horizontal
Demais usos
permitidos e
tipologias mistas

_

0,25

1,20

Máximo

*Gabarito
Máximo

Descrição

12,50

Básico

Taxa de
Ocupação
Máxima TO (%)

Sigla

500,00

Mínimo

Afastamentos Mínimos - Af
(metros)

Parâmetros Urbanísticos e Ambientais

***

***

0,20

75,00

T+1

T+1

7,50

7,50

0,75

0,20 (a) / 0,15 (b) /
0,10 (c)

0,15

2,00

3,00

80,00

T+9

32,00

0,15 (a) / 0,10 (b)

0,50

Lotes a partir
de 250 até
400 m² = 0,05
/ Lotes acima
de 400 m² =
0,10

3,00 (d)

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)
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Dimensões
Mínimas do Lote

Zoneamento

Tipo
de
Zona

Coeficiente de Aproveitamento
- CA

Básico

Máximo

Taxa de
Ocupação
Máxima TO (%)

1,20

***

75,00

Usos
Nome da Zona

Corredor de
Atividades
Diversificadas de
Adensamento
Secundário

Corredor de
Atividades
Diversificadas de
Adensamento
Controlado

Em toda a Macrozona Rural

Sigla

Descrição

CAD.s

Abarca as faixas marginais lindeiras à
Rodovia BR 146, na sede urbana, destinadas
a implantação dos usos de maior porte ou
incomodidade ambiental (de caráter
municipal ou mesmo regional), onde
inicialmente o adensamento se dará de modo
secundário

CAD.c

Abarca as áreas urbanas do município onde
pretende-se incentivar o desenvolvimento
das atividades capazes de conformar
“centralidades secundárias” (bairro das
Nações) ou “centralidades de bairro” (distritos
de Catiara e Catulés), onde inicialmente o
adensamento deverá ser controlado em
decorrência de necessidade de
implementação de melhoramentos em
relação à oferta de infraestruturas e serviços
urbanos
Usos rurais, extrativistas, agroindústria,
atividades turísticas, de lazer, ambientais e
de pesquisa

Área
(m²)

200,00

200,00

Frente
(metros)

10,00

10,00

Mínimo

Habitação:
Unifamiliar,
Geminada,
Sobreposta e
Multifamiliar
Horizontal

Parâmetros Urbanísticos e Ambientais

*Gabarito
Máximo

**Limite
de Altura
-H
(metros)

Índice de
Permeabilidade IP

Índice de
Arborização IArb

T+1

7,50

0,20 (a) / 0,15 (b) /
0,10 (c)

Lotes a partir
de 250 até
400 m² = 0,05
/ Lotes acima
de 400 m² =
0,10

0,15

Demais usos
permitidos e
tipologias mistas

2,00

2,50

80,00

T+7

26,00

0,15 (a) / 0,10 (b)

Habitação:
Unifamiliar,
Geminada,
Sobreposta e
Multifamiliar
Horizontal

1,20

***

75,00

T+1

7,50

0,20 (a) / 0,15 (b) /
0,10 (c)

Demais usos
permitidos e
tipologias mistas

0,15

1,50

2,00

80,00

T+5

20,00

Lotes a partir
de 250 até
400 m² = 0,05
/ Lotes acima
de 400 m² =
0,10

Afastamentos Mínimos - Af
(metros)

Frontal

Fundos e
Lateral

3,00 (d)

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)

3,00 (d)

Conforme
previsto na
tabela de
afastamentos
ou dispensado
(d)

15,00 a
partir da via
(g)

5,00 a partir da
divisa da
propriedade

0,15 (a) / 0,10 (b)

No ambiente rural os usos e formas de ocupação possíveis serão orientados pelo seguinte arcabouço: Estatuto da Terra, Legislação Agrária e Normativas do
INCRA, Código Florestal Brasileiro, Política Florestal e de Proteção da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais, Legislação Específica de Mineração etc.

Notas:
* O gabarito máximo refere-se ao número de pavimentos da edificação, onde “T” representa o pavimento térreo e o número a seguir a quantidade de pavimentos adicionais permitidos.
** Neste quadro, as alturas representam uma grandeza referencial, já que o Código de Obras Municipal estabelecerá a altura mínima dos compartimentos para cada tipo de uso. As situações de pé-direito duplo poderão ser consideradas como 02 pavimentos.
*** Nesse caso, não é permitida a compra de potencial construtivo adicional.
a. Refere-se ao IP mínimo exigido para a zona ou tipologia em questão “sem” a utilização do IArb (lotes com área a partir de 200 m² e inferior a 250 m²).
b. Refere-se o IP mínimo exigido para a zona ou tipologia em questão “quando houver a opção” (lotes com área a partir de 200 m² e inferior a 250 m²) ou “condição exigida” (lotes com área a partir de 250 m²) de utilização do IArb – “Negociação” de redução do IP mediante a utilização combinada
com o IArb. / Não aplicável para: ZEPAM, ZEL e demais zonas de caráter industrial.
c. Para todos os lotes com área inferior à 200 m² (IP reduzido para viabilizar o melhor aproveitamento já que abarca os lotes com área inferior ao lote médio do município e as situações de lotes mínimos).
d. Obrigatório para usos exclusivamente residenciais. Dispensado apenas para os estabelecimentos de uso não residencial e tipologias de uso misto.
e. Serão toleradas apenas as atividades comerciais e de prestação de serviços entendidas como necessárias para o apoio e suporte ao uso industrial.
f. Desde que sempre atendidas as cotas pré-estabelecidas quanto à destinação de unidades de HIS e HMP.
g. Desde que obedecidos em todos os casos os parâmetros previstos pela legislação do DNIT ou demais órgão competentes para estradas e rodovias.
I. Caberá ao Município optar pela cobrança de OODC para os casos que ultrapassem o CA básico, limitado em todos os casos pelo CA máximo previsto.
II. Nos lotes com área inferior a 200 m² e superior a 125 m² será permitida TO de 75,0%; já nos lotes mínimos com área igual a 125 m² será permitida TO de 80,0% (em ambos os casos, desde que atendidos os demais parâmetros).
III. Os lotes com área inferior à 250 m² ficam dispensados do atendimento do IArb mínimo. Caso optem pela utilização do IArb será permitida a redução do IP conforme especificado na tabela para cada zona ou tipologia em questão.
IV. Em relação à ZEIS 1 e ZEIS 2, recomenda-se a aplicação de parâmetros similares àqueles utilizados na cidade formal. Entretanto, será facultado ao município a utilização de parâmetros urbanísticos e ambientais diferenciados, desde que definidos em legislação municipal específica.
V. Para os terrenos vizinhos aos bens de maior interesse histórico (identificados pelo inventário de bens de interesse cultural), e ainda aqueles imediatamente envoltórios à Praça São Sebastião, os projetos poderão (sempre que necessário), passar pela anuência do Conselho Municipal de Cultura.
VI. Nas edificações residenciais com até 02 pavimentos (T + 1), será permitida a utilização da última laje como terraço, solário ou estendal, desde que não implique na construção de laje com configure a conformação de outro pavimento.
VII. Em todos os casos a utilização do subsolo estará condicionada à TO prevista para a zona.
Elaboração: Diagonal, 2019
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ANEXO XI. QUADRO DE AFASTAMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AS
EDIFICAÇÕES
DE
USO
HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL
(SUBCATEGORIA H4)

Tipo

Afastamentos – Af

Acesso exclusivo de pedestres para bloco único de UH

2,40 metros

Acesso exclusivo de pedestres para mais de um bloco
de UH

3,0 metros

Acesso compartilhando entre pedestres e veículos
(para bloco único ou mais de um)

Via de circulação conformada por:
Calçada com largura mínima de 1,50 metros;
Leito carroçável1 com largura mínima de 3,0 metros.

Elaboração: Diagonal, 2019

1

A declividade da via e demais parâmetros geométricos de projeto deverão estar em conformidade à legislação municipal vigente.
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ANEXO XII. QUADRO DE AFASTAMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS PARA AS EDIFICAÇÕES
NA MACROZONA RURAL

Tipo

Afastamentos – Af

Frontal

15,0 metros a partir da via

Lateral e Fundos

5,0 metros a partir das divisas da propriedade
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ANEXO XIII. QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE PORTE ARBÓREO

DAP2 da muda
(cm)

DAP previsto para
a espécie adulta
(cm)

DCEq (m)

ACEq3 (m²)

Pequeno

>= 5,0

Entre 10 e 30

4,0

12,5

Médio

>= 7,5

Entre 30 e 45

7,0

38,5

Grande

>= 10,0

Acima de 45

10,0

78,5

Porte arbóreo

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – Prefeitura Municipal de Campinas. Disponível em:
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/luos/porte_de_arvores.pdf. Acesso em: junho/2019

Diâmetro à Altura do Peito – DAP: medida do tronco da espécie arbórea tomada a 1,3 metros de altura a partir da base (Campinas
& FUPAM, 2016).
3
ACEq – Área de Copa Equivalente.
2
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ANEXO XIV. VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS SEGUNDO USO OU ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Nº mínimo permitido para vagas de
estacionamento

Atividade Desenvolvida

Observações

Edificação residencial unifamiliar

_

Edificação residencial multifamiliar

_

Motéis

_

Edificações destinados a serviços de hotelaria e hospedagem

Para os estabelecimentos com espaços de convenções e
eventos com capacidade acima de 250 pessoas será
crescida de 01 vaga adicional a cada 04 apartamentos

Edificações de uso hospitalar (com internações)

Será necessária a previsão de vaga adicional para
ambulância

Clínicas diversas

_

por 75,0 m²

Edificações destinadas à administração pública

_

02

por 75,0 m²

Edificações destinadas às atividades com capacidade de
aglomeração (instituições religiosas, cinemas, teatros, auditórios,
salões de festas e eventos, boates e danceterias, dentre outros)

_

02

por 75,0 m²

Edificações destinadas à administração pública

_

01

por 75,0 m²

Postos de combustível

_

03

por 100,0 m²

Clubes recreativos, de lazer e similares

_

01

por 100,0 m²

Edificações autônomas comerciais e de prestação de serviços das
subcategorias de uso CS1 e CS2

_

01

por 75,0 m²*

01

por 50,0 m²**

Edificações destinadas à prestação dos serviços de saúde e serviços
educacionais

Para as edificações destinadas à prestação de serviços de
saúde, será necessária a previsão de vaga adicional para
ambulância para as situações cabíveis

01

por 100,0 m²*
por 50,0 m²**

Edificações autônomas de comércio atacadista e varejista e
prestação de serviços das subcategorias de uso CS3 e CS4

Previsão de vaga adicional para carga e descarga

01
01

por 100,0 m²

Edificações industriais

Previsão de vaga adicional para carga e descarga

Qtde.

Proporção

facultativo

_

01

por UH

01

por apartamento

01

para cada 03
apartamentos

01

para cada 06 leitos

01

para cada 02 consultórios

02
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Notas:
*Edificações com área até 500,0 m².
** Edificações com área acima de 500,0 m².
Para todos os casos deverá ser observada a fração que resultar no maior número de vagas (área do terreno ou área construída).
Elaboração: Diagonal, 2019
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ANEXO XV. MAPA DO ZONEAMENTO
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ANEXO XVI. FATORES DE INTERESSE SOCIAL E DE PLANEJAMENTO PARA FINS DE
CÁLCULO DA OODC

Uso

Habitação (nas zonas não demarcadas
como ZEIS)

Fs
Interesse Social

0,4

Mercado Popular – entre 50 e 70m²

0,6

Demais situações com área até 70 m² ou superior
que não atendam os critérios de HIS e HMP

0,8

Fp

Estabelecimentos de educação
Estabelecimentos de saúde
Institucional/Comunitários Públicos
Estabelecimentos de assistência social

0,0
(zero)

Unidades administrativas
Entidades privadas de serviço social e
formação vinculadas ao sistema sindical

Entidades mantenedoras sem fins
lucrativos

Instituições de cultura, esporte e lazer

0,8

Templos religiosos

1,0

Estabelecimentos educação

0,6

Estabelecimentos de saúde

0,6

Equipamentos culturais e afins

0,6

Estabelecimentos educação

0,8

Estabelecimentos de saúde

0,8

Equipamentos culturais e afins

0,8

Demais atividades não relacionadas na lista

1,0

Outras entidades mantenedoras

*Não será aplicada a OODC para o caso de equipamentos institucionais e comunitários públicos.
Elaboração: Diagonal, 2019

1,0

Lei Municipal - Plano Diretor de Serra do Salitre | 98

ANEXO XVII. MAPA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, ÁREAS VERDES E ÁREAS LIVRES
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ANEXO XVIII. MAPA DA HIERARQUIA VIÁRIA URBANA
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ANEXO XIX. CLASSIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Vias Urbanas
I - Vias Arteriais: são aquelas responsáveis por
canalizar o tráfego de um ponto a outro, dentro da
área urbana, ligando dois ou mais distritos ou bairros,
e constituem-se como vias estruturantes da área
urbana e tais vias alimentam e coletam o tráfego das
Vias Coletoras e Vias Locais;

Av. João Mariano, Av. Brasil, Av. Vitória Régia e Av.
Estados Unidos. Projetadas: Av. A (Loteamento Sol
Nascente), Av. Sem Nome (transversal, Loteamento Bela
Vista, na extensão da Rua São Benedito) e Futura
extensão da Av. Vitória Régia

II - Vias Coletoras: são aquelas responsáveis por
distribuir o tráfego que parte das vias arteriais,
distribuindo-o nas Vias Locais dos bairros;

Av. João José Machado (marginal da BR-146), Rua
Tulipa, Rua Petúnia, Rua Canadá, Rua Magnólia

III - Vias Locais, com função predominante de
proporcionar o acesso aos imóveis lindeiros, não
classificadas como coletoras ou arteriais;

Todas as demais vias urbanas

Vias Rurais
I - Rodovias: são aquelas caracterizadas pela
elevada capacidade de tráfego, de pessoas e de
carga, responsáveis pela conexão entre o Município
de Serra do Salitre e os demais municípios do Estado
de Minas Gerais, e demais Estados da Federação

BR-146, MG-230 e MG-187

II - Estradas Vicinais: são aquelas responsáveis pelas
conexões entre a Sede Municipal, as rodovias
regionais, as vias estruturais e as principais
comunidades rurais

Todas as demais vias rurais

Elaboração: Diagonal, 2019
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ANEXO XX. QUADRO DE OBJETIVOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS

Desenvolvimento Econômico
Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Setor Agropecuário
Desenvolver uma política de incentivo aos produtores rurais e aos agricultores familiares em especial
Desenvolver um programa de assessoria técnica e assessoria jurídica para crédito voltado aos
pequenos produtores rurais
Fortalecer a produção rural e a agricultura familiar

Apoiar a criação de associações e cooperativas de produtores rurais
Articular, via Emater e sala mineira do empreendedor, parceria com indústria de fertilizantes
com objetivo de viabilizar a oferta de insumos mais acessíveis aos produtores rurais,
principalmente voltados à agricultura familiar e aos assentamentos rurais

Melhorar as condições de escoamento da produção rural, promovendo a adequação de trechos mais
vulneráveis das estradas vicinais do município e a sua manutenção periódica

Ações transversais - Política Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte

Incentivar o estabelecimento e ampliação de atividades agroindustriais para dinamizar a produção
rural e agregar maior capacidade de geração de emprego e renda

-

Apoiar a distribuição local, regional e nacional de produtos tradicionais do Município, a exemplo do
café e do Queijo Minas Artesanal de Serra do Salitre

-

Fortalecer a gestão das atividades do setor primário e incentivar a adoção de técnicas e práticas
sustentáveis do sistema agroambiental

Apoiar programas de assessoria técnica e certificação de produtos orgânicos e agroecológicos

Incentivar a agricultura orgânica por meio de apoio à produção e comercialização dos produtos

Apoiar a organização de feiras orgânicas
Viabilizar a introdução progressiva de mercadorias de pequenos produtores locais,
preferencialmente orgânicos, na alimentação escolar e outros programas de compras públicas
Apoiar a comercialização dos produtos locais aos consumidores urbanos em feiras livres, festas e
eventos organizados pelo Município

Fomentar uma cultura de consumo de produtos locais
Promover a implantação de um mercado municipal ou espaço adequado para a comercialização
da produção local
Setor de Comércio e Serviços
Fortalecer a centralidade comercial e de serviços na região central da cidade e a formação de centros
de bairro.

Apoiar a criação de associações e cooperativas ligadas ao comércio e serviços locais

Fomentar uma cultura de consumo de produtos e serviços de empresas locais;

Articular-se com o setor industrial e agropecuário visando a contratação de fornecedores de
produtos e serviços locais

Apoiar o desenvolvimento da produção de artesanato local e de doces e queijos artesanais

Promover feiras e eventos para comercialização destes produtos, em parceria com outros
municípios da região

Fomentar o empreendedorismo e a implantação de empresa e microempresas no Município

Estabelecer incentivos à implantação de empresas e microempresas no Município, inclusive pela
oferta de espaço para o desenvolvimento de novos negócios

Estimular a qualificação dos empreendedores e da mão de obra local

Apoiar o desenvolvimento de cursos de treinamento e aperfeiçoamento em parceria com
órgãos e entidades ligadas ao setor, visando a formação de mão-de-obra especializada

Setor de Indústria e Mineração
Estimular a diversificação da atividade industrial, preferencialmente não poluente e de base tecnológica

Criar política de incentivo à implantação de novas empresas no Município

Distribuir a oferta de zonas industriais para os diferentes tipos e portes de indústria, incentivando a
instalação de indústrias não poluidoras ou de baixo impacto ambiental nas zonas industriais
localizadas no entorno da sede urbana

Estabelecer incentivos econômicos destinados a induzir a transferência de empreendimentos que
geram transtornos à comunidade para as novas zonas industriais a serem implantadas;

Apoiar a implantação de uma logística adequada à circulação de bens e produtos

Ações transversais - Política Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte

SETOR DE TRIBUTOS

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Incentivar a capacitação da mão de obra local para atender às demandas de empregos de maior
especialização das indústrias locais

Promover cursos de treinamento e aperfeiçoamento, em parceria com órgãos e entidades ligadas
ao setor, para formação de mão de obra especializada

Responsável

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)

Setor de Turismo

Promover a atividade turística de forma a valorizar o patrimônio histórico, cultural, artístico,
arqueológico e natural respeitando os costumes e tradições das comunidades locais

Elaborar os instrumentos da Política Municipal de Turismo:
Plano de Desenvolvimento do Turismo;
Zoneamento Turístico;
Plano de Marketing Turístico.
Implementar e fortalecer o Sistema Municipal de Turismo – SIMTUR;

Secretaria Municipal Cultura,
Esporte e Turismo

Elaborar e manter atualizado o inventário da oferta turística municipal e ampliar a divulgação do
potencial turístico do município;
Incentivar as cadeias produtivas ligadas ao turismo e o desenvolvimento de novos produtos turísticos na
região

Promover e incentivar a capacitação de agentes promotores do turismo, por meio de iniciativas públicas e
privadas, com vistas a garantir maior empregabilidade da população local no setor turístico;

Promover a conservação de áreas representativas dos ecossistemas naturais da região mediante a criação e
a manutenção de Unidades de Conservação, de forma a incrementar o potencial turístico do Município

Ações transversais - Política Municipal de Meio Ambiente

Promover e incentivar a ampliação e qualificação da infraestrutura voltada à atividade do turismo,
assegurando sinalização adequada e acessibilidade universal aos locais de interesse turístico

Estruturar e promover atrativos turísticos para visitação, melhorando a sinalização e acesso a
cachoeiras, criando roteiros para o turismo rural e gastronômico em torno do café e do queijo e
para o ecoturismo e eventos para o turismo religioso

Sensibilizar a população quanto à importância do turismo e promover a valorização dos bens culturais
e naturais do Município

Desenvolver ações de educação ambiental, patrimonial e turística nas escolas municipais e de
mobilização de organizações da sociedade civil

Estimular a participação das comunidades locais no Conselho Municipal do Turismo e nos processos de
planejamento, acompanhamento e avaliação e políticas e projetos de investimento neste setor

-

Meio Ambiente
Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Implementar, no território municipal, as diretrizes contidas nas normas e regulamentos federais e estaduais,
como a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de
Saneamento Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Mudança do Clima,
Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Elaborar o Plano Municipal de Meio Ambiente, contemplando programas e projetos de gestão
ambiental, relacionados a:
- manejo das Unidades de Conservação do Município;
- uso e conservação do solo;
- proteção de mananciais e conservação dos recursos hídricos;
- monitoramento e controle da poluição e qualidade ambiental;
- arborização urbana;
- monitoramento de transporte e armazenamento de cargas perigosas;
- educação ambiental

SMMA

Realizar estudos para embasar a criação de Unidades de Conservação, de âmbito municipal,
estadual ou nacional, nas áreas de interesse ambiental do território municipal, articulado com as
esferas estadual e federal

SMMA

Desenvolver parcerias entre os setores público e privado para a implantação de manutenção dos
espaços que integram o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Áreas Livres

Secretaria de Administração e
Finanças e SMMA

Desenvolver medidas de adaptação às mudanças climáticas

Desenvolver ou apoiar estudos de resiliência urbana no contexto de mudanças climáticas

SMMA

Incentivar a adoção de comportamentos e práticas econômicas e ambientais sustentáveis que visem
a proteção dos recursos naturais

Ações transversais - Política Municipal de Desenvolvimento Econômico

Zelar pela conservação, a preservação e a recuperação do meio ambiente e pela proteção da
biodiversidade

Ver 20B

Promover a conservação dos recursos hídricos

Promover medidas de proteção dos mananciais e recuperação da vegetação nas Áreas de
Preservação Permanente, de combate à poluição dos recursos hídricos e de incentivo ao uso
racional da água

SMMA

Garantir a preservação dos ativos ambientais e remanescentes do bioma local, sobretudo na
Macroárea de Desenvolvimento Rural e Uso Sustentável e nas áreas avaliadas como prioritárias
pelo ZEE-MG, com especial atenção às escarpas da serra e ao vale do Rio Quebra-Anzol

Estabelecer benefícios fiscais ou outras formas de incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais na
MADRU, sobretudo para fins turísticos, recreativos e educacionais

Secretaria de Administração e
Finanças e Secretaria de
Turismo

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Promover a prevenção e reparação de danos ao meio ambiente e à saúde pública

Regulamentar a restauração das condições originais da área sujeita à exploração de recursos
naturais, como os vegetais e minerais

SMMA

Estruturar e fortalecer a fiscalização ambiental no município a fim de promover o controle e monitoramento
do uso dos recursos naturais, das atividades potencialmente poluidoras, incluindo a atividade míneroindustrial

Realizar contratação de fiscais com conhecimento técnico para que possam desempenhar o papel
de fiscalização com propriedade e coerência

Assegurar o cumprimento das diretrizes de uso e ocupação do solo na Zona Rural de Ocupação
Especial, que se refere à zona de autossalvamento da barragem de rejeitos da mineração

Longo
(7 a 10)

Secretaria de Administração e
Finanças
SMMA

Implantar um viveiro municipal

SMMA

Viabilizar a implementação de parques lineares urbanos, principalmente ao longo dos córregos
Lavapés e Usina

Departamento de Obras e SMMA

Promover a implantação de áreas verdes (praças e parques) no bairro Nações e no Distrito de
Catiara

Departamento de Obras e SMMA

Desenvolver projeto de recuperação ambiental do antigo aterro no bairro das Nações para
implantação de Parque Urbano, após desafetação da área do Quilombo

SMMA

Garantir que os novos loteamentos reservem o entorno de todos os cursos d’água inseridos no
perímetro urbano e dentro de sua área para a criação de Parques Lineares

Criar legislação específica que oriente e vincule a aprovação de novos loteamentos à criação de
parques lineares (quando aplicável)

Departamento de Urbanismo

Promover e incentivar a educação ambiental, estimulando mudanças de comportamento a partir de
uma apreensão crítica da relação entre o meio ambiente e a qualidade de vida da população

Realizar campanhas de educação ambiental com foco na preservação e proteção ambiental

SMMA

Garantir uma gestão democrática das políticas relacionadas ao meio ambiente, estabelecendo
mecanismos sistemáticos de participação e controle social ao longo do processo do planejamento,
acompanhamento e avaliação de suas políticas e projetos

-

-

Estabelecer fontes de financiamento permanente para a Política Municipal de Meio Ambiente.

Instituir o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

SMMA

Ampliar a oferta de áreas verdes públicas qualificadas (praças e parques urbanos), garantindo maior
cobertura vegetal, equipamentos de lazer e esportivos e infraestrutura de suporte;

Médio
(4 a 6)

Secretaria de Administração e
Finanças

Desenvolver um programa de arborização urbana com metas anuais de plantio e elaboração de
manual técnico de arborização urbana de Serra do Salitre, incentivando também o plantio e a
preservação de espécies existentes dentro dos lotes

Assegurar o tratamento adequado da vegetação enquanto elemento de composição e integração na
paisagem urbana

Curto
(0 a 3)

Saneamento
Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Promover a universalização do acesso ao saneamento ambiental adequado a todos os domicílios
urbanos e rurais do Município, de acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico e levando
em consideração o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Local de Habitação de
Interesse Social, a ser elaborado

Revisar os planos de saneamento básico (Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano de Macrodrenagem) em prazo não superior a
quatro anos, conforme a Lei Nº 11.445/2007

SMMA

Vincular a aprovação de novos loteamentos à previsão de implantação, por parte dos
empreendedores, de sistemas de abastecimento de água, drenagem pluvial e coleta de esgoto,
interconectados ou não à rede geral

Definir e criar legislação específica que oriente e vincule a aprovação de novos loteamos à
implantação dos sistemas de abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem pluvial,
interconectados ou não a rede geral

Departamento de Urbanismo

Promover tratamento e destinação adequados dos efluentes domésticos, visando a preservação do
meio ambiente e a redução dos riscos à saúde

Ampliar a rede de coleta e a capacidade do sistema de tratamento de esgotamento sanitário nas
áreas urbanas (Sede, Catiara e Catulés)

SMMA

Ampliar e diversificar as estruturas de captação de água para abastecimento urbano da sede do
Desenvolver estudos para viabilização de outra(s) fonte(s) de abastecimento de água para a sede
Município, utilizando-se de mais de uma sub-bacia hidrográfica, visando garantir a segurança hídrica
municipal
e prevenir o desabastecimento
Garantir a oferta de água para abastecimento humano nas comunidades rurais e o monitoramento
de sua qualidade
Incentivar a implantação de fossas sépticas na zona rural e tecnologias alternativas de esgotamento
sanitário adequado

COPASA

Implantar poço artesiano coletivo na área do Assentamento Quebra Anzol, a fim de se evitar a
utilização de cisternas individuais e captação superficial visto o maior potencial de contaminação
das águas menos profundas.

SMMA

Desenvolver programas de implantação de fossas sépticas na zona rural em parceira com outros
entes federativos e entidades privadas

SMMA

Criar um programa de fiscalização da destinação adequada dos efluentes

SMMA

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Estabelecer um sistema de coleta seletiva, com participação da associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis e a implantação de uma usina de triagem, visando oferecer um
destino ambientalmente adequado aos resíduos sólidos

SMMA

Implantar aterro sanitário municipal, ou em consórcio de municípios, a fim de viabilizar a
destinação adequada dos resíduos sólidos

SMMA

Estabelecer regramento para a utilização de caçambas para resíduos da construção civil

Departamento de Obras

Melhorar a limpeza urbana e das áreas verdes

Ampliar a periodicidade da coleta de lixo

SMMA

Melhorar o sistema de drenagem urbana convencional nos principais eixos coletores de águas
pluviais da sede municipal, combinado ao sistema de drenagem sustentável

Implementar rede de drenagem pluvial nas principais vias do município e ampliar a capacidade das
Departamento de Obras
redes já existentes

Aperfeiçoar o sistema de gestão dos resíduos sólidos, conforme as diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos

Estabelecer incentivos aos proprietários para aumento da área permeável, incluindo jardins de chuva

Secretária de Administração e
Finanças

Aumentar a área permeável nos espaços livre públicos

Departamento de Obras

Implementar calçadas verdes, biovaletas, canteiros pluviais, jardins de chuva

Departamento de Obras

Promover a educação ambiental para o fortalecimento de uma cultura de saneamento no âmbito da
esfera pública, do domicílio e da sociedade

Realizar ações de educação ambiental voltadas para utilização adequada dos sistemas de
saneamento ambiental

SMMA

Garantir uma gestão democrática das políticas relacionadas ao saneamento ambiental

Estabelecer mecanismos de participação e controle social ao longo do processo do planejamento,
acompanhamento e avaliação de suas políticas e projetos

Secretária de Administração e
Finanças

Estabelecer fontes de financiamento permanente para a Política Municipal de Saneamento Ambiental

-

Promover e estimular a implementação de sistema de drenagem urbana sustentável

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)

Mobilidade, Acessibilidade e Transporte
Prazo
Objetivos

Oferecer condições seguras, confortáveis, saudáveis e econômicas de mobilidade à população e
ampliar acesso às diferentes regiões do Município

Garantir integração com políticas sociais e de desenvolvimento urbano, promovendo ações
relacionadas, direta ou indiretamente, ao ordenamento territorial que contribuam para a redução das
distâncias a serem percorridas no cotidiano e, portanto, da necessidade de transporte motorizado

Ações estratégicas

Responsável

Desenvolver estudos complementares sobre as condições de acessibilidade e mobilidade no Município,
incluindo estudos de circulação viária e a Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino, visando identificar
aspectos que deverão nortear a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade - PlanMob

Setor de Transportes

Elaborar, com a participação da sociedade civil e especialmente do CMM, o Plano Municipal de
Mobilidade - PlanMob, contemplando o sistema de circulação de pedestres, o sistema cicloviário, o
sistema de circulação de veículos motorizados e a educação para o trânsito, e identificando
Setor de Transportes
possíveis fontes de financiamento, como o Fundo de Desenvolvimento da Cidade, em consonância
com os objetivos definidos pela Política Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte
Ações transversais - Ordenamento territorial
Elaborar um Plano de Calçadas visando estabelecer critérios para a padronização das calçadas
adequados às normas de acessibilidade universal (NBR-9050), ao uso do solo lindeiro e ao trânsito
Setor de Transportes
local de pedestres e compatíveis com planos e manuais de arborização, mobiliário urbano,
iluminação pública, redes de saneamento e coleta de lixo

Estimular a realização de percursos a pé, qualificando o Sistema de Circulação de Pedestres

Providenciar o aumento de largura das calçadas em vias de maior circulação com redução do leito
carroçável, principalmente sobre o espaço de estacionamentos de veículos

Setor de Transportes

Instalar pistas de caminhada nos canteiros centrais de avenidas

Setor de Transportes

Planejar a instalação de novas faixas de pedestres e travessias elevadas
Assegurar aos pedestres e ciclistas condições acessíveis, seguras e confortáveis de travessia das
rodovias inseridas em zonas urbanas, criando entre os bairros adjacentes rotas seguras,
confortáveis e de fácil acesso

Reivindicar aos órgãos federais ou estaduais a instalação ou readequação de passarelas nos pontos de
travessia de pessoas em rodovias inseridas em zonas urbanas, a exemplo de Catiara, evitando soluções
que impliquem em desvios da rota natural do usuário

Adequar os passeios públicos, travessias, sinalização de trânsito e mobiliário urbano aos padrões de
Ver 6B
acessibilidade universal

Setor de Transportes

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Incentivar o uso de veículos não motorizados, implantando um Sistema Cicloviário que ofereça
segurança, comodidade e fácil acesso às áreas verdes e centralidades urbanas;
Promover o compartilhamento adequado do espaço das vias entre diferentes modos de circulação,
motorizados e não motorizados, garantidas as condições de segurança de circulação

Estruturar o sistema de circulação de veículos motorizados, de modo a garantir:
segurança viária, desestímulo ao tráfego de passagem em vias locais e controle de velocidade;
a compatibilidade com o zoneamento e com a densidade populacional da área onde se insere a via;
distribuição equilibrada em relação ao uso dos espaços de circulação de pedestres, bicicletas,
veículos automotores;
gestão do espaço destinado ao estacionamento de veículos motorizados individuais nas vias
públicas;
restrições à circulação e estacionamento de veículos de carga pesada e carga perigosa nas zonas
urbanas

Apoiar o desenvolvimento de alternativas de transporte coletivo às comunidades rurais

Ações estratégicas

Responsável

Implementar uma rede cicloviária, formada por ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, e de sinalização
cicloviária, garantindo conexão às áreas verdes e centralidades urbanas;

Setor de Transportes

Promover a instalação de paraciclos, visando facilitar o acesso de ciclistas aos equipamentos
sociais e estabelecimentos comerciais

Setor de Transportes

Ver 4B
Planejar obras de melhoramento viário, garantindo que a largura e pavimentação das vias sejam
compatíveis com a intensidade do fluxo de veículos e pessoas

Setor de Transportes

Desenvolver projetos para organização dos fluxos e melhoramento da sinalização viária, visando
melhorar a segurança e a fluidez do trânsito de veículos

Setor de Transportes

Propor um sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas de maior movimento na região
central da cidade

Setor de Transportes

Regulamentar a circulação, as paradas e o estacionamento de veículos de transporte coletivo privado nas
vias públicas, incluindo a instalação de abrigos ou totens indicativos

Setor de Transportes

Regulamentar atividades e empreendimentos que gerem impactos no sistema viário urbano,
exigindo o estudo prévio de impacto de vizinhança

Setor de Transportes

Regulamentar o sistema de circulação e estacionamento de veículos com cargas pesadas e cargas
perigosas no Município, com definição de horários e requisitos técnicos, quanto ao veículo e o tipo de
carga, a serem observados em determinadas zonas urbanas

Setor de Transportes

Estudar a viabilidade de implementação de um sistema de fiscalização de trânsito municipal

Setor de Transportes

Estabelecer interlocução com empresas concessionárias ou permissionárias de circulação de
transporte coletivo intermunicipal, buscando adequar a configuração de itinerários e horários às
demandas da população do Município

Setor de Transportes

Desenvolver um sistema de monitoramento das condições de trafegabilidade e segurança das
estradas rurais sob responsabilidade do Município

Setor de Transportes

Estabelecer um plano de manutenção das estradas municipais, contendo o cadastro das estradas,
o tipo de manutenção necessária e a periodicidade dos serviços, em parceria com proprietários
Garantir boas condições de segurança e trafegabilidade nas estradas rurais sob responsabilidade do rurais, órgãos estaduais e federais
Município
Reivindicar a estadualização da estrada que liga Carmo do Paranaíba a Catulés, em interlocução
com o Município de Carmo do Paranaíba e com o Governo Estadual

Setor de Transportes

Regulamentar a reserva da faixa non aedificandi e da faixa de domínio ao longo das estradas municipais

Setor de Transportes

Implantar sinalização viária nas estradas rurais do Município

Setor de Transportes

Contribuir para melhorar a integração regional, por meio de esforços de articulação com as
empresas de transporte intermunicipal

Ver 23B

Contribuir para a redução dos custos ambientais e socioeconômicos do transporte motorizado,
incluindo acidentes de trânsito, poluição sonora e do ar e deterioração dos espaços públicos

Ver 6-14B e 21B

Garantir uma gestão democrática das políticas relacionadas ao sistema de mobilidade,
estabelecendo mecanismos sistemáticos de participação e controle social ao longo do processo do
planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas e projetos de mobilidade, acessibilidade e
transporte

Constituir o Conselho Municipal de Mobilidade - CMM órgão colegiado de caráter permanente e
competência consultiva e deliberativa, formado por representantes do Poder Executivo Municipal,
dos operadores de serviços de transporte coletivo e dos usuários do sistema municipal de
mobilidade, a ser criado com o objetivo de formular, acompanhar, controlar e avaliar a Política
Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte

Estabelecer fontes de financiamento permanente para o sistema de mobilidade

-

Patrimônio Cultural

Setor de Transportes

Setor de Transportes

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)

Apoiar pesquisas sobre os bens imóveis de valor histórico localizados na zona rural, a exemplo
dos inventários do casario da sede urbana, a fim de complementar o inventário do patrimônio
cultural do Município

Promover ações de proteção, salvaguarda e valorização do patrimônio cultural, necessárias à
preservação da memória e da identidade cultural do Município, por meio de pesquisas, inventários,
registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação
definidas em lei

Elaborar e colocar em execução, com a participação da sociedade civil e especialmente do
CODEMPACE, o Plano Municipal de Patrimônio Cultural, contendo, no mínimo:
o inventário de bens patrimoniais do Município e um diagnóstico do seu estado de conservação;
diretrizes para a elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural;
os instrumentos de gestão da Política Municipal de Patrimônio Cultural

Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo

Estabelecer diretrizes de uso dos imóveis protegidos, tanto pelo Poder Público como por particulares, de
modo a desenvolver seu potencial turístico e incentivar sua fruição pública
Regulamentar instrumentos fiscais, jurídicos e urbanísticos de proteção, conservação e
restauração do patrimônio, incluindo mecanismos de incentivo aos proprietários dos imóveis
protegidos e de fiscalização das contrapartidas
Estabelecer processos de monitoramento do estado de conservação do patrimônio edificado

Promover a preservação e revitalização do centro histórico do Município e fiscalizar o cumprimento
dos parâmetros urbanísticos da Zona Especial de Revitalização e Preservação Cultural – ZERPEC,
estabelecidos pelo Plano Diretor

Ver itens 4-7B

Promover a proteção ambiental de áreas de interesse cênico e paisagístico e fomentar ações
intersetoriais para torná-las mais aptas ao turismo rural e ecológico

Ações transversais - Política Municipal de Meio Ambiente, Política Municipal de Turismo

Promover a pesquisa, o registro e a valorização do patrimônio imaterial de Serra do Salitre e
garantir a disponibilidade de áreas públicas para a realização das tradições e eventos de
expressão cultural do Município

-

Promover o acesso equitativo da população a recursos, atividades e equipamentos culturais

Ações transversais - Política Municipal de Cultura, Política Municipal do Turismo

Fomentar a promoção e divulgação do patrimônio cultural material e imaterial do Município

Ações transversais - Política Municipal de Cultura

Promover programas de projetos de educação patrimonial

Desenvolver ou apoiar programas e projetos de educação patrimonial, promovendo a valorização
do legado cultural do Município

Estimular a articulação com as políticas de educação, turismo e de ordenamento e gestão do território

Ações transversais

Estimular a participação da sociedade na gestão da Política Municipal de Preservação do Patrimônio
Cultural e fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, Artístico e Ecológico CODEMPACE

-

Garantir fontes de financiamento necessário para a salvaguarda do patrimônio cultural.

-

Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turismo

Habitação
Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Reduzir o déficit habitacional, mediante programas de construção de casas populares,
preferencialmente em áreas de propriedade do Poder Público e dotadas de infraestrutura urbana
adequada, com apropriado acompanhamento técnico, jurídico e social

Elaborar o Plano Municipal de Habitação (Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS),
em cumprimento à Lei Federal no. 11.124/2005, contendo, no mínimo:
diagnóstico das condições de moradia no Município;
cadastro das áreas de risco e ocupações irregulares;
SALA MINEIRA
identificação das demandas por região do Município e natureza das mesmas;
objetivos, diretrizes e ações estratégicas para a Política Municipal de Habitação definida nesta Lei;
definição de metas anuais de atendimento habitacional, recursos previstos e aplicados, prazos e
áreas objeto de intervenção
Criar o Fundo Municipal de Habitação e garantir um repasse mínimo do orçamento municipal e das verbas
oriundas da aplicação dos instrumentos urbanísticos para o mesmo

SALA MINEIRA

Criar um banco de terras e imóveis de apoio à provisão habitacional, preferencialmente a partir da
disponibilidade de imóveis públicos e da utilização de instrumentos do Estatuto da Cidade

SALA MINEIRA

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Estimular a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais voltadas para o mercado
popular, por meio de isenções fiscais

SALA MINEIRA

Estimular a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais voltadas para o mercado
popular, por meio de isenções fiscais

SALA MINEIRA

Apoiar a produção social de moradia por meio de fomento às associações, cooperativas e
demais entidades

SALA MINEIRA

Estruturar um programa de assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de
HIS, na forma da Lei Federal no. 11.888/2008

SALA MINEIRA

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)

Regulamentar critérios e procedimentos para a indicação de demanda para HIS, de acordo com
legislação federal e estadual pertinente, priorizando, no grupo de menor renda, o atendimento às
pessoas idosas, pessoas com deficiência, famílias chefiadas por mulheres, famílias residentes em SALA MINEIRA
áreas de risco, população em situação de rua, indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade
e risco social, respeitando as necessidades das mulheres e demais moradores
Estabelecer como diretriz da revisão da Lei de Parcelamento que os novos loteamentos destinem
um percentual mínimo de sua área, a ser regulamentado pelo Poder Executivo, ao banco de terra
municipal de moradia social;

SALA MINEIRA

Regulamentar as cotas de atendimento de HIS e HMP nas ZEIS

SALA MINEIRA

Reduzir o estoque de moradias inadequadas, promovendo ações de regularização urbanística e
fundiária

Apoiar os programas de regularização fundiária e promoção de moradia social para a população rural

SALA MINEIRA

Vincular a política habitacional com as políticas sociais

Ações transversais - Política Municipal da Assistência Social, Política Municipal da Saúde e Política Municipal da Educação

Fortalecer os processos democráticos de formulação, implementação e controle dos recursos
públicos destinados à política habitacional, estabelecendo canais permanentes de participação das
comunidades e da sociedade civil organizada nos processos de tomadas de decisões, em
articulação com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS

Constituir o Conselho Municipal de Habitação – CMH, um órgão de caráter deliberativo, fiscalizador e
consultivo, com composição tripartite de todos os segmentos que atuam na área da habitação, como
Poder Público, movimentos populares, agentes do mercado e da sociedade civil organizada, a ser
criado com o objetivo de formular, acompanhar, controlar e avaliar a Política Municipal de Habitação

SALA MINEIRA

Integrar a política habitacional do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS

Ampliar a capacidade institucional de pleitear recursos no SNHIS e de coordenar ações do campo urbano

SALA MINEIRA

Definir indicadores de monitoramento e avaliação da Política Municipal de Habitação

SALA MINEIRA

Objetivos

Ações estratégicas

Responsável

Desenvolver estratégias de segurança pública integradas às políticas sociais e de ordenamento e
gestão do território que dispõem sobre:
a qualificação dos espaços públicos, tornando-os mais agradáveis, acessíveis e dinâmicos;
a readequação dos passeios públicos, travessias e sinalização viária às normas de acessibilidade
universal, visando incentivar a mobilidade ativa e garantir a segurança dos usuários, incluindo as
crianças e pessoas com mobilidade reduzida;
a ampliação e otimização da rede de iluminação pública nas zonas urbanas e centros de
comunidades rurais;
o incentivo ao uso misto e à instalação de fachadas ativas, a fim de estimular a circulação de
pessoas em diferentes horários do dia e aumentar a interação entre as edificações e os passeios
públicos;
o incentivo ao uso e ocupação imóveis ociosos ou subutilizados e fiscalizar a conservação dos
terrenos não edificados, para evitar riscos à saúde e à segurança da comunidade;
a organização do sistema de circulação de transportes motorizados e desenvolver programas e
campanhas de educação no trânsito visando aumentar a segurança viária;
fiscalização efetiva do cumprimento das diretrizes de uso e ocupação do solo da ZROE, visando
combater ocupação irregular na área de autossalvamento da barragem de rejeitos da mineração

Ações transversais - Ordenamento territorial, Política Municipal de Mobilidade, Acessibilidade e Transportes,

Segurança
Prazo
Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Desenvolver programas e projetos sociais priorizando localidades e/ou segmentos da população
mais afetados pela violência

Estabelecer formas de colaboração com os órgãos de segurança pública do Governo do Estado,
com foco na integração entre as políticas estaduais de segurança e as políticas sociais do Município
e no apoio às estratégias de policiamento comunitário, inclusive nas zonas rurais, consoante às
diretrizes estabelecidas pela Portaria Federal no. 47/2019

Promover ampla participação da sociedade civil no planejamento e gestão da Política Municipal de
Segurança

Ações estratégicas

Responsável

Definir a secretaria, departamento ou comitê intersecretarial responsável pela Política Municipal de
Segurança Urbana

SALA MINEIRA

Realizar, em conjunto com os órgãos estaduais de segurança e com a participação da sociedade civil, um
diagnóstico da segurança pública no Município, identificando os principais fatores de violência, locais de
ocorrência e grupos de risco, além do potencial de articulação comunitária da população

SALA MINEIRA

Elaborar e executar, com os órgãos estaduais de segurança e com a participação da sociedade
civil, o Plano Municipal de Segurança Urbana, em consonância com os objetivos da Política
Municipal de Segurança Urbana, já enunciados

SALA MINEIRA

Criar, em conjunto com os órgãos estaduais de segurança, indicadores de monitoramento e
avaliação dos resultados das políticas de segurança, baseados não apenas em estatísticas
criminais, mas também em dados qualitativos sobre a sensação de segurança nas comunidades

SALA MINEIRA

Apoiar processos de mobilização comunitária e instituir a criação de Conselhos Comunitários de
Segurança, encarregados de elaborar e executar Planos Locais de Segurança Comunitária, nas
diferentes regiões do Município

SALA MINEIRA

Ações estratégicas

Responsável

Criar o Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Secretaria de Administração e
Finanças

Criar o Fundo de Desenvolvimento da Cidade

Secretaria de Administração e
Finanças

Criar o Sistema Municipal de Informação, de acesso público

Secretaria de Administração e
Finanças

Implantar processo de monitoramento

Secretaria de Administração e
Finanças

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)

Gestão
Prazo
Objetivos

Estruturar do sistema municipal de gestão e planejamento urbano, garantindo transparência nas
ações administrativas e financeiras, inclusive mediante divulgação regular de indicadores de
desempenho, e uma fiscalização eficiente em prol dos resultados do Plano Diretor Participativo

Aperfeiçoar os sistemas de arrecadação, cobrança e fiscalização tributárias

-

Atuar, de forma articulada, com outros agentes sociais, parceiros ou órgãos governamentais,
sobretudo nas ações de maior impacto social e econômico para o Município

Ação transversal
Aperfeiçoar estratégias de mobilização permanente da sociedade civil para a participação social
Incentivar a criação e atuação de associações de bairro e estabelecer interlocução com as
entidades organizadas e representativas existentes

Promover mecanismos efetivos de participação de cidadãos e cidadãs, individualmente ou por meio
de organizações representativas, no processo de elaboração, acompanhamento e avaliação de
políticas públicas municipais.

Desenvolver ou apoiar programas de formação em políticas de desenvolvimento urbano e controle
social, no formato de cursos, seminários e oficinas
Promover a integração intersetorial entre os conselhos municipais
Explorar o uso de novas tecnologias de comunicação com os munícipes, diversificando as formas
de participação social
Dinamizar os canais eletrônicos de atendimento a cidadãos e cidadãs, garantindo um processo
eficaz e eficiente de encaminhamento de solicitações à Prefeitura e de resolução das questões
relacionadas território

Garantir que as legislações urbanísticas cumpram as diretrizes deste Plano Diretor

Revisar a Lei de Parcelamento do Solo – Devendo o Município exigir do loteador, até revisão e/ou
criação de leis específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo e outros, cópia do ato de
aprovação do loteamento e comprovação da execução das obras, que incluirão, no mínimo, a
execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros,
rede para o abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento sanitário e para a
energia elétrica domiciliar e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um
cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de
garantia para a execução das obras, com a quantidade de lotes suficiente para suprir o valor
estimado das obras pendente de execução, cabendo ao órgão aprovador a escolha da modalidade
de garantia a ser adotada

Longo
(7 a 10)
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Prazo
Objetivos

Ações estratégicas
Elaborar um Código de Obras
Regulamentar os instrumentos urbanísticos
Revisar o Código de Posturas
Concluir o Cadastro Territorial Multifinalitário

Responsável

Curto
(0 a 3)

Médio
(4 a 6)

Longo
(7 a 10)
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