
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.463, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Altera o Título III da Lei nº 2.699, de 10 de 
outubro de 2006, que institui o Plano Diretor do 
Município de Santa Luzia, e a Lei Complementar 
nº 2.835, de 18 de julho de 2008, que dispõe sobre 
a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo de 
Santa Luzia, e dá outras providências. 

A Câmara Municipa l de Santa Luzia, Estado de Minas Gerai s, aprova e eu sanciono a 
segu inte Lei Complementar, em observância ao di sposto no art. 49, parágrafo único, IV e lX, 
da Le i Orgânica do Muni cípio de Santa Luzia: 

CAPÍTULO I 

DAS ALTERAÇÕES À LEI Nº 2.699, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006 

Art. 1 º. O arts. 63 e 65 da Lei nº 2.699, de 10 de outubro de 2006, passam a v igorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 63 . O perímetro da zona rural , que compreende todas as áreas ao norte do 
córrego Santo Antônio, incluindo-se nesta o entorno das áreas tombada do 
Mosteiro de Macaú bas, deverá ser transfo rmada em perímetro urbano, mediante 
aprovação por lei municipal, do projeto específico a que e refere o art. 42B da 
Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da C idade, que deverá 
atender, no que couber, às diretrizes desta Lei" (NR) 

"Art. 65 . 

( .. . ) 

§ 2° - A macrozona de Proteção do Patrimônio Natu ral, constante do Anexo V, 
compreende a zo na de expansão urbana e a zona ru ral e tem como obje tivos a 
prese rvação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e o controle do uso e da 
ocupação do solo." (NR) ~ 
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Art. 2º. Fica alterado o art. 70 da Lei nº 2.699, de 10 de outubro de 2006 e ficam acrescidos ao 
art. 70 os §§5° e 6°, nos segu intes termos: 

"Art.70. Devem-se fixar diretrizes especiais para as áreas que, por suas 
características específicas, demandem políticas de in tervenção e parâmetros 
urbanísticos, os quais devem ser sobrepostos aos do zoneamento e sobre eles 
preponderantes, tais como: 

( ... ) 

§ 2° - No caso do inciso 1, a regulamentação das área de diretri zes e peciai deve 
ser instruída com parecer do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 
Município. 

§ 3º- ( ... ) 

( ... ) 

b) (revogado); 

c) (revogado); 

d) (revogado); 

( .. . ) 

g) (revogado). 

( ... ) 

§ 5° - As políticas de intervenção e os parâmetros urbanísticos dife renciados, 
desde que mais restritivos do que os do zoneamento no qu al a área de diretrizes 
espec1a1 e situa, se rão regulamentados por decreto. 

§ 6° - A fixação de parâmetros urbanísticos diferenciados mais fl exíveis em 
relação àqueles fixados na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, deverá se r 
estabelecida por lei, considerando-se os objetivos fixados para a área de 
diretrizes especiais na lei de parcelamento, uso e ocupação do so lo. ' (NR) 

Art. 3°. Ficam revogados o parágrafo único do art. 62 e os incisos Tl e III do art. 67 da Lei nº 
2.699, de 10 de outubro de 2006. 

CAPÍTULO II 

DAS ALTERAÇÕES À LEI COMPLEMENTAR Nº 2.835, DE 18 DE JULHO DE 2008 

& 
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Art. 4º. O art. 4° da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, passa a vigorar 
acrescido do §2°, passando o parágrafo único a vigorar como §1°: 

"Art. 4° 

( ... ) 

§ 2° - Nos termos previstos no art. 63 do Plano Diretor, a zona rural será 
transformada em perímetro urbano, mediante aprovação por lei municipal, do 
projeto específico a que se refere o art. 42B da Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 - Estatuto da Cidade, que deverá atender, no que couber, às 
diretrizes do Plano Diretor e desta Lei." 

Art. 5º. O art. 5° da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 5º . 

( ... ) 

I - Áreas de Adensamento Preferencial ; 

II - Áreas de Adensamento Restrito ; 

III - Áreas de Proteção. 

IV - Áreas de Especial Interesse Social. 

§1° - As áreas de Adensamento Preferencial constituem a Zona de Ocupação 
Contro lada - 1 (ZOC-1) e a Zona de Ocupação Controlada - 2 (ZOC-2) 

§2º - As áreas de Adensamento Restrito subdividem-se em: 

a) Zona de Ocupação Controlada - 3 (ZOC-3), onde o adensamento deve ser 
desestimulado e devem ser privil egiadas tipologias de ocupação residencial 
e comercial de baixo impacto; 

b) Zona de Ocupação Controlada - 4 (ZOC-4), onde deve ser mantida a 
baixa densidade populacional, privilegiando-se a tipologia de ocupação por 
chacreamentos; 

d) Zona de Ocupação Controlada - 5 (ZOC-5), onde deve ser mantida a 
baixa densidade populacional , privilegiando-se a tipologia de ocupação 
residencial unifamiliar; 

e) Zona de Ocupação Especial (ZOE), onde a ocupação deve ser destinada a 
grandes equipamentos urbanos e indústrias. 

l 
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a) Setor Especial 1 (SE-1), destinado à proteção das áreas reservadas ao 
desenvolvimento de projetos do sistema viário; 

b) ( ... ) 

§4° - As áreas de Especial Interesse Social subdividem-se, conforme defini ção do 
Pl ano Direto r, em: 

( ... ) 

a) Zona de Especial Interesse Social 1 (ZEIS-1), relat iva às áreas destinadas 
predominantemente à moradia de população de baixa renda e suj eita a 
regras específicas de parcelamento , uso e ocupação do so lo, estabelecidas 
em legislação municipal específica, nas quai s se tem como objetivo a 
promoção da urbanização e da regularização fundiária , nos te rmos da Lei 
Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009; 
b) Zona de Especial Interesse Social 2 (ZEIS-2), relativa às áreas vagas, nas 
quais, por razões sociais, existe interesse público em implantar programa 
habitacionais de interesse social. 

§ 6° - As áreas delimitadas corno ZEIS-1 no Anexo II desta Lei, que não s 
destinarem predominantemente à moradia da população de baixa renda e que não 
apre entarem as características para a regu larização fundiária de interes e ocial , 
co nforme previsto no inciso VII, do art. 47, da Le i Federal nº 11.977, de 07 de 
julho de 2009, serão incorporadas ao zoneamento no qual estão inseridas . 

§ 7° - (Revogado) 

§ 8° - Todos os lotes total ou parcialmente localizados em SE-1 estão suj ei tos, 
para edificação, à análise e definição de diretrizes pelo Setor de Transporte e 
Trânsito do Município. (NR) 

Art. 6°. Fica alte rado o caput do art. 6° e o parágrafo único que passa a vigorar como §1°, da 
Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008 e ficam acrescidos ao art. 6° os §§2° e 3°, 
nos seguinte termos: 

"Art. 6º . A Zona de Expansão Urbana objetiva futura ocupação de áreas, de modo 
a incentivar a implantação de projetos estruturadores para o desenvolvimento 
integrado do Município com a Região Metropolitana de Belo Horizo nte - RMBH, 
considerando-se a garantia de proteção do patrimônio natural , nos te rmos do §2° 
do art. 65 do Plano Diretor. 

§1º - Na Zona de Expansão Urbana, a adoção de critérios e parâmetros 
urbanísticos para novos parcelamentos do so lo se dará por ato do executivo, que 
determinará, por meio de diretrizes municipais, qual zoneamento, daqueles 
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previsto para a zona urba a ser aplicado, considerando-se a análise 
conjunta das diretrizes do planejamento municipal com as caracterí ticas 
geomorfo lógicas da área. 

§2° - Nos parcelamentos consolidados para fin s de ocupação do solo deverão ser 
adotados os critérios e parâmetros urbanísticos da zoe - 3. 

§3° - As diretrizes municipais para a elaboração de projetos de parcelamento do 
solo na ZEU deverão ser elaboradas em conjunto com o órgão ambiental e 
submetidas à aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
(COMDES)." (NR) 

Art. 7°. Ficam alterados os§§ 1° e 2° do art. 9° da Lei Complementar nº 2.835 , de 18 de julho 
de 2008, e fica acrescido ao art. 9° o § 3°, nos seguintes termos: 

"Art. 9°. 

( ... ) 

§ 1° - O parcelamento de áreas com declividade superior a 30% (trinta por cento) 
e inferior a 47% (quarenta e sete por cento) somente será ad mitido mediante 
condições especiais de controle ambiental e comprovação da estabilidade do olo 
através de laudo geotécnico, emitido por Responsável Técni co, dev idamente 
acompanhado da refere nte Anotação de Responsabilidade Técn ica - ART. 

§ 2° - As área não passíveis de parcelamento devem ser claramente identificadas 
no projeto e ter destinação adequada, a ser definida pelo Executivo , de modo a se 
ev itar que sejam ocupadas ou se tornem áreas de risco efetivo. 

§ 3° - Os lotes localizados em declividade entre 30% e 47%, admitidos na forma 
do § 1° deste arti go, deverão ter área mínima igual a 04 vezes a área mínima do 
lote estabelecido para o parcelamento." (NR) 

Art. 8°. Os arts. 12, 13, 14, 16 e 17 da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12. 

( ... ) 
I - na Zona Urbana e de Expansão Urbana, os lotes terão área mínima de 360m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados) e testada mínima de 12m (doze metros) 
lineares, excetuando-se : 

a) ( ... ) 
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b) as áreas situadas em OC-4, onde os lotes terão área mínima de 
1.000 m2 (um mil metros quadrados) e testada mínima de 20m (vi nte 
metros) lineares; 

c) as áreas situadas no Setor Especial 2 (SE 2), onde se rão aplicadas as áreas 
mínimas dos lotes previstas na Seção VII do Capítulo III desta Lei; 

d) as áreas situadas nas ZEIS-1 e nas ZEIS-2. 
II - (revogado); 
III - (revogado); 

( ... ) 

VI - a extensão max1ma de qualquer face de uma quadra deverá estar 
compreendida entre 200 (duzentos) e 500m (quinhentos metros) lineares, a ser 
definida em diretrizes municipais para o parcelamento, exceto na áreas situadas 
em ZOE, onde a ex tensão máxima de quadra poderá ser superior, mediante 
an uência prévia municipal dos órgãos ambienta l e de trânsito; 

( .. . ) 

XIII - ( ... ) 

( .. . ) 

a) (revogado); 
b) (revogado); 
c) (revogado); 

f) a critério do Município, até 70% (setenta por cento) das áreas des tinadas 
a espaços livres de uso público poderão e tar localizados em áreas de 
preservação permanente - APP; 

g) as áreas de reserva legal, devidamente averbadas, nos termos das 
ex igências dos órgãos ambientais competentes, poderão ser utilizadas como 
áreas verdes, no caso de pedido de loteamento, mantidas as mesmas 
exigências feitas quando da averbação das citadas áreas, principalmente 
quanto ao seu uso e destinação. 

XIV - ( ... ) 

(. .. ) 

a) (revogado); 
b) (revogado); 
c) deverão estar localizados em áreas com declividade do terreno natural 

menor ou igual a 30% (quinze por cento); 
d) deverão ter, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total da gleba, se r 
áreas contínuas, com a maior face do perímetro voltada para via ou 
logradouro público, excluindo-se via de pedestres, sendo cons iderável no 
mínimo 20m (v inte metros) lineares; 
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XVIII - (revogado) 

( ... ) 

§ 1° - (revogada) 

§ 2° - (revogado). (NR)" 

"Art. 13. Nos loteamentos destinados ao uso industrial, cuj os lotes fo rem maiores 
que 15.000 m2 (q uinze mil metros quadrados), o percentual de áreas públicas 
previsto no inci so VII do art. 12 desta Lei poderá ser reduzido . (NR)" 

"Art. 14. Antes da elaboração dos proj etos de loteamento, o interessado soli citará 
à Prefeitura Municipal, a definição das diretrizes para o parcelamento do solo em 
análi se, as quais serão encaminhadas para o Órgão E tadual competente para a 
emissão de diretrizes metropolitanas, apresentando, para esse fim , em escala 
compatível, os segu intes dados: 

1 - planta baixa da gleba a ser loteada, com todos os seus confrontantes; 

II - curvas de níve l de metro em metro ; 

III - delimitação e indicação dos recursos hídricos existentes, nascentes, cursos 
d ' água, lagoas, áreas brejosas e áreas de várzeas, da vegetação, dos ambientes 
floresta is, e das construções ex istentes; 

IV - indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro ; 

V - marcação diferenciada das áreas com declividade de O a 30%, 30% a 47% e 
acima de 47%; 

VI - localização das vias de comunicação, das áreas li vres, dos eq uipamentos 
urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adj acências; e 

VII - memorial descritivo com caracterização detalhada do loteamento."(NR) 

"Art. 16. As diretrizes municipa is serão elaboradas no prazo de sessenta d ias, e 
ficarão di sponíveis ao requerente a contar da data de recebimento das diretrizes 
metropolitanas . 

§ 1° - As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo de 2 anos, contado da data de 
sua entrega ao requerente, período no qual o projeto deverá ser ap resentado sob 
pena de caducidade. (NR)" 

( ... ) 
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"Art. 17. Entregues as dire e metropolitanas, o requerente, 
orientado pelas mesmas e pelo traçado nelas constante, elaborará o projeto 
urbanístico, geométrico e de drenagem.(NR)" 

Art. 9°. A Seção III, do Capítulo III, da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 17 A, 17B, 17C e 17D: 

"Art. 17-A. O levantamento planialtimétrico será apresentado na mesma esca la do 
projeto urbanístico e em sistema de coordenadas UTM, com delimitação e 
confrontantes compatíveis com a descrição da Certidão de Registro do imóvel, 
co ntendo ai nda: 

I - curvas de nível de metro em metro e indicação do norte; 

II - delimitação do sistem a viário existente circundando o imóvel; 

III - indicação das linhas de drenage m natural , cursos d 'água, vegetação de po1ie 
e locação dos afloram entos rochosos ; 

IV - locação de construções ex istentes; e 

V - marcação diferenciada das áreas com declividade de O a 30%, 30% a 47% e 
acima de 47%." 

" Art. 17-B. O projeto urbanístico conterá: 

I - planta de loca li zação em sistema de coordenada UTM, com delimitação da 
área em análi se e indicação do perímetro urbano, em escala mínima de 1:25000; 

II - projeto na escala 1:1000 (sendo aceita a esca la 1:2000 caso o desenho 
ult rapasse em duas vezes os limites do formato AO) em sistema de coordenadas 
UTM, com delimitação exa ta, confrontantes, curvas de nível de metro em metro, 
indicação do norte, lotes e quadras numerados e cotados e i tema de vias com 
todas as dimensões cotadas; 

III - delimitação e indicação das áreas verdes, área de lazer, praças de esportes, 
equipamentos urbanos e comunitários, áreas de preservação e de área não
edifi cáveis; 

IV - indicação das vias adj acentes que se articul am com o arruamento proposto; 

V - indicação das faixas de domínio sob as linhas de alta tensão e aqu ela de 
rodovias e ferrov ias, estabelecidas pelos órgãos competentes; 
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VI - indicação dos cursos d 
e de áreas alagadiças; 

· scentes, suas respectivas fa ixas de domínio, 

VII - selo, de acordo com modelo fo rnecido pela Prefeitu ra Municipal de Santa 
Luzia; 

vm - memorial descritivo contendo: 

a) descri ção sucinta do loteamento com suas características e fixação da zona ou 
zonas de uso predominante; 

b) descrição das áreas públicas que passa rão ao domínio do municíp io, com todas 
a dimensões, confrontantes e área total; 

c) enumeração dos equipamentos urbanos, com unitári os e dos servi ços públicos já 
ex istentes no loteamento e adjacências; 

d) condições urbanísticas do loteamento e limitações que incidem sobre os lotes e 
suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas; 

e) quadro descritivo de quadras e lotes de aco rdo com modelo fo rnecido pela 
Prefeitu ra Municipal de Santa Luzia; 

f) quadro descritivo do sistema viário de acordo com modelo fo rnecido pela 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia; 

g) descrição dos serviços de infra-estrutura qu e farão parte do empreendimento." 

"Art. 17-C. O projeto de terraplenagem deverá conter: 

I - projeto na me ma escala do proj eto urbanístico e em sistem a de coordenadas 
UTM, com curvas de nível de metro em metro e indicação do norte; 

11 - indicação dos lotes e s i tema viário proposto com estaqueamento das vias a 
cada 20m e cota do eixo da pista em cada estaca; 

III - perfis longitudinais, grades, de todas as vias em escala 1: 1000 na horizontal e 
1:100 na vertical, contendo o estaqueamento com o número da estaca, o traçado 
do terreno original e da via projetada; 

IV - perfis tra nsversais de todos os tipos de v ias em esca la 1:100, ho rizontal e 
ve rtical, contendo o traçado da fa ixa de rolamento, dos passe ios e demais 
elementos com as respectivas cotas; 

V - traçado dos taludes de co rte e aterro proj etados para a execução das vias ; e 

VI - memori al descritivo de terrapl enagem contendo determinação da inclinação 
dos taludes de corte e aterro e caracterização do tipo de solo." 

"A rt. 17-D. O projeto de drenagem conterá: 
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I - projeto na mesma escala o urbanístico e em sistema de coordenadas 
UTM, com curvas de nível de metro em metro e indicação do norte; 

II - indicação dos lotes e sistema viário propo to ; 

III - divisão das ub-bacias utilizadas para cálcu lo de vazão; 

IV - indicação do sentido de escoamento das águas pluviais proposto; e 

V - indicação das e truturas de captação, transporte e dispos ição fi nal, com 
detalhamento das dimensões, declividade longitudinal e profundidade." 

Art. 10. Os arts. 21 , 22, 23 , 28, 32, 33, 34, 35, 44, 46, 47, 51, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 73, 79, 80 
e 81 da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 21. Elaborado o projeto de loteamento, o interessado deverá apresentar 
requerimento ao Município, acompanhado de 4 (quatro) volumes cio processo, em 
formato papel A4, com indicação, na capa, dos nomes do(s) proprietário(s) e do 
responsável técnico e a denominação do parcelamento, sendo ex igível, em todas 
as vias dos projetos, bem como em seus respectivos memoriai , as assinaturas 
do( ) proprietário(s) e do responsável técnico. 

§ 1° - O interessado, além do disposto no caput, deve rá encaminhar ao Município 
uma versão em meio eletrôn ico. 

§ 2° - Os volumes do processo entregu es à Prefe itura e a cópia eletrônica deverão 
con te r: 

I - comprovante do pagamento de taxa ele expediente; 

li - cópia do Registro do Imóvel com negativa de ônus, expedida no máx imo 
trinta dias antes da abertura do processo na Prefeitura ; 

Ill - certidão negativa de tributos municipa is ou outro documento comprobatório 
expedido pelo Município; 

IV - fotocópia do documento de identidade do proprietári o ou fotocóp ia do 
contrato social atualizado constante da ultima alteração, quando tratar-se de 
pessoa jurídica. 

V - registro ele Responsabilidade Técnica - RRT referente ao projeto com 
comprovante de paga mento. 

VI - planta onde sejam demarcadas as áreas considerada ele preservação 
permanente e demais restrições a serem observadas com parecer do ó rgão 
municipal responsável pelo meio ambiente. 
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as de serviços públicos de água, esgoto e 
energia elétrica, em que seja declarada sua concordância em estender seus 
serv iços à gleba objeto do parcelamento."(NR) 

"Art. 22. Apresentado o projeto , o Município deverá submetê-lo a exame no prazo 
de 90 (noventa) dias, a fim de se verificar sua concordância com as respectivas 
diret rizes e normas municipais. 

Parágrafo único - Não tendo sido o proj eto elaborado de acordo com as diretrizes, 
ou havendo incorreções, o requerente deverá proceder às alterações necessári as no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento do requerimento, 
di spondo o Município de novo prazo de 90 (noventa dias) para seu 
reexame. "(NR) 

"Art. 23. Estando o proj eto final de acordo com as diretrizes fornecidas e normas 
muni cipais, o Município emitirá uma certidão de conformidade, a qual erá 
encaminhada, acompanhada do processo, ao Órgão Estadual competente, para que 
seja concedida Anuência Prév ia. 

( ... ) 

§3° - A aprovação do projeto pelo Município se dará somente após a concessão de 
Anuência Prévia pelo Órgão Estadual competente. 

§ 4° - Concedida a aprovação municipal , será fornecido ao loteador uma cópia do 
ato de aprovação e uma cópia das peças do projeto, necessárias para o 
encaminhamento ao Registro Imobiliário, após o paga mento da taxa de aprovação 
do loteamento por lote, confo rme a Lei Municipal nº 1.744/ 1994. "(NR) 

"Art. 28. O !ateador deverá apresentar para o Registro Imobiliário, nos termos do 
inciso V, do art. 18, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cópia do 
ato de aprovação e termo de compromisso relativo à garantia da execução das 
áreas de urbanização, acompanhado de cronograma, com duração máxima de 2 
(dois) anos, a contar da data do ato de aprovação do loteamento. 

( .. . ) 

§ 2° - (revogado). 

§ 3° - (revogado). 

§ 4° - (revogado). 

§ 5° - A garantia da execução das obras, oferecida em caução con tituída por 
lote , conforme § 5° do art. 26 desta le i, será formalizada dentro de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do ato de aprovação do projeto de parcelamento, medi ante 
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termo de compromisso, e relação pormenorizada das obras de 
infrae trutura do loteamento, suas especificações técnica , projetos executivos e 
orçamento, co nforme minuta fornecida pelo Município, ficando o loteador que o 
firmará, responsável pelas despesa de transladação e regi tro , ob pena de 
caducidade da aprovação ."(NR) 

"Art. 32. 

( ... ) 

VI - quando o Município, unilateralmente, exig ir a abertura de v ias de c irculação, 
de logradouros públicos, bem como o prolongam ento, mod ificação ou ampli ação 
das vias ex istentes para a aprovação de um projeto de parcelamento , ele deverá ser 
ava liado como desmembramento no que diz respeito à tran ferê ncia de área 
públicas, desde que seu projeto tenha condições de se r aprovado 
independentemente das exigências fe itas."(NR) 

"Art. 33. O interessado na execução de desmembramento apresentará 
requerimento ao Município, acompanhado de 4 (quatro) volumes do processo, em 
formato papel A4, com indicação, na capa, dos nomes do proprietário e do 
responsável técnico , sendo ex igível, em todas as vias dos projetos, bem como em 
seus respectivos memoriais, as assinaturas do proprietári o e do responsável 
técni co. 

§ 1° - O interessado, além do di sposto no caput, deverá encaminhar ao Município 
uma versão em meio eletrônico. 

§ 2° - Os volumes do processo entregues ao Município e a cópia eletrônica 
deverão conter a mesma documentação exigida no art. 21, excetuando- e os 
incisos VI e VII, além de projeto de desmembramento, devendo- e apresentar: 

I - planta de localização com delimitação da área em análise e indicação do 
perímetro urbano, em escala de no mínimo 1: 10000, tal que possibilite a 
identificação do imóvel; 

II - planta da s ituação atual do imóvel, na mesma escala do Projeto; 

III - projeto na escala 1:500 em sistema de coordenadas UTM, com delimitação 
exata, confrontantes, curvas de nível de metro em metro e indicação do norte; 

IV - indicação da divisão de lotes pretendida, lotes numerados e cotados; 

V - sistema viário existente circundando o imóvel com todas as dimensões 
cotadas; 

VI - indicação de áreas não-ed ificáveis ou de preservação, se houver; 

VII - indicação do tipo de uso predominante no local ; 

K 
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VIII - selo de acordo com 1 

Luzia; e 

IX - memorial descritivo contendo: 

necido pela Prefeitura Municipal de Santa 

a) descrição da área com suas características; 

b) descrição das áreas públ icas, caso existam, com todas as dimensões, 
confrontantes e área final; e 

c) quadro descritivo de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia." (NR) 

"Art. 34. O Município analisará o requerimento e o projeto de desmembramento 
apre entado, no prazo de 60 (sessenta) di as, verificando-se sua conformidade ou 
não com as norma municipais. 

Parágrafo único - Indeferido liminarmente, o Município comunicará, por escrito, 
os respectivos motivos ao interessado, no prazo de 60 (se senta) di as, arquivando, 
em segu ida, o processo." (NR) 

"Art. 35 . Estando o projeto fina l de aco rdo com as norma murnc1pais, o 
Município emitirá uma certidão de conformidade, a qual será encaminhada, 
acompanhada do processo, ao Órgão Estadua l competente para que seja concedida 
Anuência Prévia. 

Parágrafo único - A aprovação do projeto pelo Município se dará somente após a 
concessão de Anuência Prévia pelo Órgão Estadu al competente."(NR) 

"Art. 44 

( ... ) 

§ 2° - A concessão prevista nesta lei será sempre em caráter oneroso, estipulada 
pelo valor mensal equivalente a 3UFM por cada unidade lançada no Cadastro de 
IPTU do Município, independentemente do número de proprietários, cujo 
pagamento ficará a cargo da entidade representativa dos moradores, que receberá 
da Secretaria da Fazenda do Município, a guia de cobrança, de tacando o número 
de unidades constantes em seu lançamento, para fin s de cálculo do total da 
presente taxa, que deverá se r reco lhida anualmente. 

( ... ) 

§ 5° - As receitas oriundas da cessão de uso criada por esta le i serão, 
obrigatoriamente, depositadas em conta em separado, devendo ser aplicadas, 
exclusivamente, em obra de infraestrutura urbana de interesse social. 
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( ... )"(NR) 

"Ati. 46. As áreas destinadas a fins institucionais, sobre as quais não incidirá 
co ncessão de uso, nos termos previstos na Legislação Federa l, serão definid as por 
ocasião da aprovação do projeto do loteamento a ser implantado e loteamento 
aberto a ser fechado, devendo situar-se fora do perímetro fechado." (NR) 

" Art. 47. O loteamento fechado, prev isto no inci o I, do artigo 41 , que 
compreenda área superior a 500.000m2 (quinhentos mil metros quadrados), 
obedecerá à determinações urbanísticas, viárias e ambienta i , considerando-se o 
impacto que possa ter sobre a estrutura urbana, devendo-se observar os limite das 
diretrizes estabelecidas pelo Pl ano Diretor, por esta lei e pela legislação que tratar 
sobre s is tema viário municipal. 

( ... )" (NR) 

"Art. 51. Todos os ônus decorrentes da manutenção e co nservação das áreas 
objeto da concessão serão de inteira responsabilidade da entidade represe ntativa 
dos proprietários, nos casos dos loteamentos previstos nos itens II e Ill , do artigo 
42 desta lei, e dos empreendedores, para os loteamentos previ tos no inciso I, do 
artigo 42, desta lei, que após sua implantação passarão para a responsabilidade da 
entidade representativa, a ser criada na forma desta le i, principalmente: 

( ... ) 

§ 3° - A responsabilidade de conservação e manu te nção pela entidade 
repre entativa dos proprietários, nos termos deste artigo, não isenta os membros 
do pagamento dos tributos incidentes sobre os respecti vos imóveis. 

§ 4° - (r vogado)" (NR) 

"Art. 54. 

( ... ) 

Parágrafo único - Em caso de uso arbitrário do direito de contro le de acesso, 
como o impedimento irnotivado do acesso as dependências do loteamento 
fechado, haverá imediata perda desta qualidade, desde que ufi cienternente, 
comprovado o fa to, mediante o regul ar processo admini stra tivo, que terá início 
com a recl amação da pessoa que teve o acesso impedido ou ocorrência 
policial. "(NR) 
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"Art. 59 Os loteame1 1ados prev istos nesta lei terão fi ns 
predominantemente res idenciais." (NR) 

"Art. 60 - Os loteamentos fechados que desejarem se regulari za r nos termos desta 
lei, caso estejam utilizando parte da área verde com destinação dife rente daquela 
autori zada no parágrafo 6° do artigo 43 desta Le i, deverão comprar, po r conta da 
concessionária, área com a mesma metragem da irregularmente utili zada, de ntro 
do mesmo loteamento, de preferência circunvizinha a área verde ex istente, se não 
houver como remover o uso inadequado da área atual." (NR) 

"Art. 62 - O fechamento de loteamentos em desacordo com esta Le i suj eitará o 
infrato r ao pagamento de urna multa de 452UFM por dia, co ntados da data da 
notificação da irregularidade constatada pelo Município, enqu anto perdura r a 
irregularidade, não podendo haver redução ou perdão da multa prev ista, mesmo 
após eventual lega lização do empreendimento após sua notificação. ( ... )" (NR) 

"Art. 63. As vias públicas dos loteamentos são c lass ificadas como: 

1 - Via de ligação regional: a via - ou trecho - com fu nção de fazer a ligação com 
muni cípios viz inhos, com acesso às vias lindeiras dev idamente s inali zado; 

II - Via arterial: aquela caracterizada por inte rseções em nível, geralmente 
controlada por semáforo , com acessibilidade aos lotes lindeiro e às vias 
ecundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. 

III - Vi a Coletora: aquela destinada a co letar e distribuir o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das v ias de trânsito rápido ou arteri ais, po sibili tando 
o trân ito dentro das regiões da cidade. 

IV - Via Local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 
de tinada apenas ao acesso local ou a área restrita , devendo ser constru ídas de 
modo a dificul tar sua utilização como atalho entre vias arteriais; 

V - Via de pedestre: aquela cuj a fun ção principal é o ace so do pedestre às 
edificações, ao lazer e ao convívio social, não se prevendo o acesso de veículos; 

VI - Ciclovia: via l.ateral separada fis icamente de outras, destinada 
excl usivamente ao tráfego de bicicletas. 

§ 1° - (revogado) 

( ... )"(NR) 

"Art. 64. O sistema viário dos loteamentos deve obedecer, quanto à geometria das 
vias, as características definid as no A nexo VIII desta Lei. 

Avenida VIII . 50 - Carreira Comprida - CEP 33045-090 - Sa t Luzia - MG 
w santa! qov b 



( ... ) 

§ 2° - O proprietário de gleba cujo acesso ao sistema viário somente possa ser 
feito através de terreno de propriedade pública pode parcelá- la, correndo por sua 
conta os ônu s da construção do referido acesso, cabendo ao Executi vo a definição 
da localização e da geometria e a classificação da via de acesso: 

I - (revogado); 

II - (revogado); 

( ... ) (NR)" 

"Art. 73 . 

( ... ) 

II - (revogado); 

III - (revogado); 

IV - (revogado); 

( .. . ) 

X - (revogado) ; 

( ... ) 
XII - (revogado). 

( ... ) 

§ 2° - A ADE correspondente à alínea "e'', do § 3°, do Art. 70, do Plano Diretor, 
deverá er, individualmente, objeto de lei específica, que lhe definirá a 
delimitação, os parâmetros urbanísticos, os usos a serem ad mitidos e as normas 
complementares necessári as. 

§3° - (revogado)" (NR) 

Art. 79. A ADE-BEIRA RIO e a ADE-PARTE BAIXA deverão ser 
regulamentadas na forma do art. 70 do Plano Diretor, nas qu ais co nstará Plano 
Urbanístico. 

Art. 80. Até que sejam regulamentadas as ADE indicadas no artigo 79, a 
aprovação de novas construções nas áreas estará suj eita à aplicação dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o zoneamento em que se situ am. 

Art. 81. 
l ~ 
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( ... ) 

TABELA-2 

Zona Coeficiente Coeficiente Quota de Terreno rraxa rraxa de 
Básico Máx imo por Unidade de Ocupação Permeabilidade 
(CAb) (CAm) 

ZOC-1 Q,5 3,25 t30 m2/un l50% 20% 
ZOC-2 1,5 1,95 f4.0 m2/un 150% ~0% 
ZOC-3 1,0 1,3 60 m2/un 150% 20% 
ZOC-4 0 ,4 0,55 1500 m2/un ~0% 150% 
ZOC-5 0,8 1,04 Igual área do lote 150% 20% 
ZOE 1,0 1,3 1000 m2/un 70% 20% 
SE-2 Conforme § 2° deste artigo 

§ 1° - Ao potencial co nstrutivo outorgado onerosamente, e limitado ao coeficiente 
de aproveitamento máximo, poderá ser acrescida outorga onerosa destinada, 
exclusivamente, a vagas ad iciona is de estacionamento de veícu los, da segui nt 
fo rma: 

I - uma vaga adicional de estacionamento de veículos para cada unidade 
res idencial com área líquida entre 70m2 (setenta metros quadrado ) e 150m2 

(cento e oitenta metros quadrados); 

II - duas vagas ad icionais de estacionamento de veículos para cada unidade 
residencial com área líquida acima de 150m2 (cento e oitenta metros quadrado ). 

( ... ) 

§3º - ( ... ) 

VI - os terraços sobre o último pavimento, até 50% (cinqüenta por cento) do 
pavimento imediatamente infer ior. "(NR) 

Art. 11. A Seção J, do Capítulo VI, da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de ju lho de 2008, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 81A, 81B e 81C: 

"Arl. 81-A. O Direito de Constru ir acima do coeficiente de aproveitamento básico 
e limi tado ao coeficiente de aproveitamento máx imo, nos termos do art. 81 de ta 
Lei, será exercido mediante cobrança da outorga onero a do direito de construir, 
que obedecerá à fo rmula CT =(CP - CAb) x AT x V, na qual: 

I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiá rio; 

II - CP corresponde ao coefici ente de aproveitamento praticado , limitado ao CA 
máximo; 

III - CAb corre ponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico; 
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IV - AT co rresponde à área 

V - V correspo nde ao valor de mercado do metro quadrado do te rreno. 

Art. 81-B. A cobrança da outorga onerosa do direito de construi r relativa às vagas 
de estacionamento adicionais obedecerá à form ula CT = (30 x N x V / Cab) x FV, 
na qual: 

I - CT corresponde ao valor da contrapartida do beneficiário; 

II - 30 (trinta) co rresponde à área de cada vaga de garagem adicional, medida em 
metros quadrados; 

III - N corresponde ao número de vagas de garagem adicionais, limitado ao 
número prev isto nos Incisos 1 e II do§ 1°, do art. 76 ; 

IV - V corresponde ao valor de mercado do metro quadrado do terreno ; 

V - CAb corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento Básico; 

VI - FV - corresponde ao fator de volumetria, variável conforme o impacto, no 
meio urbano, do acréscimo do direito de construir relativo à vaga de garagem 
adicionais, limitado a 0,5 (cinco décimos) . 

Art. 81 -C. Ficam isentos de pagamento referente à outorga onerosa do dire ito de 
construir: 

I - equipamentos públicos destinados a educação, saúde, lazer, ass istência social e 
segurança; 

II - hospitais; 

UI - estabelecimentos culturais destinados, exclusivamente, a c inemas, teatros, 
auditó rio , bibliotecas e museus. 

§ 1º - A utilização do benefício prev isto neste arti go suj eita o empreendedor à 
manutenção dos equipamentos públicos, hospitais o u estabelecimentos cu ltura is, 
conforme a hipótese, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contado da data da 
emissão do alvará de localização e funcion amento da atividade. 

§ 2° - O descumprimento do disposto no § 1° de te artigo, no caso de 
empreendimento privado, sujeita o infrator à transferência, ao Executivo, de valor 
equivalente ao potencial construtivo excedente, calcu lado com base no valor 
atualizado do metro quadrado de terreno apurado para fins de Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis por Ato Onero o Inter Vivos - ITBI, conforme o 
cadastro do Município, observada a fórm ula VP =(CP - CAb) x AT x V, na qual: 

I - VP corresponde ao valor a ser pago pelo potencial construtivo adicional; 

II - CP corresponde ao Coeficiente de Aproveitamento praticado; 
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III - CAb corresponde ao C e A proveitamento básico; 

IV - AT corresponde à área do terreno; 

V - V corresponde ao valor do metro quadrado de terreno, ap urado conforme 
previ to no § 2° deste artigo." 

Art. 12. O art. 82 da Lei Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, passa a vigorar com 
a segu in te redação: 

"Art. 82. 

( ... ) 

II - acima da altura máxima de 6111 (seis metros), de que trata o inciso anterior, os 
afas tamentos da edificação em relação às divisas laterais e de fund o do terreno 
deverão atender à relação A= 1,50 + (h - 6) / 10, na qual: 

a) "A" é o afastamento em metros; e 
b) "h" é a altu ra da edificação , medida a partir da primeira laje acima da cota 
média do alinhamento; 

( ... ) 

§ 1° - (Revogado) 

( ... )" (NR) 

Art. 13. O art. 83 da Le i Complementar nº 2.835, de 18 de julho de 2008, passa a vigorar 
acrescido do § 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1 º, nos seguintes termos: 

" Art. 83. 

( ... ) 
§ 1° - Nos trechos de vias onde o Plano Viário do Município estabelece r a 
necess idade de alargamento, o afastamento mínimo se rá acrescido de 5 metros. 

§ 2° - Nas vias arteri a is e de ligação regional o afastamento mínimo será 
acrescido de 2 metros ." 

Art. 14. O art. 84, 88 e 89 da Lei Complementar nº 2.835 , de 18 de julho de 2008, passa a 
vigora r com a segu in te redação: 
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·'Art. 84. Em nenhum ter rea impermeabili zada do solo, seja por 
construção, seja por pavimentação, poderá ser superior a 80% (oitenta por cento) 
da área total do terreno."(NR) 

"Art. 88. O uso res idencial não será pe rmitido no prune1ro pavimento e nos 
pav imentos em subsolo das edificações de uso mis to. 

Parágrafo Único - ( ... ) 

III - (revogado)" ."(NR) 

"A.rt. 89. A cobertu ra, em edificações coleti vas, poderá ser aprove itada como 
terraço. 

Parágrafo Único - O terraço de que trata este artigo poderá ser coberto até o 
máx imo de 50% (cinqüenta por cento) de sua área."(NR) 

Art. 15. O art. 91 da Lei Compl ementar nº 2.835, de 18 de julho de 200 , pas a a vigorar 
acrescido do § 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1° e fica ndo revogado o inciso 
1, nos seguintes termos: 

"Art. 91. 

( .. . ) 

1 - (revogado) 

( ... ) 

§ 2° - O empreendimento com mais de 160 (cento e sessenta) unidades 
habitacionais será considerado de impacto e deverá obter anuência prévia do 
órgão mun icipal competente, antes da submissão do projeto arq uitetô nico à 
aprovação." 

Art. 16. Os arts . 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 da Lei Complementar nº 
2.835, de 18 de julho de 2008, passa m a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 95 . A realização de parcelamento sem aprovação do Poder Executivo 
Municipal enseja a notifi cação do seu proprietá rio o u de qualquer de seus 
responsáveis para paralisar imediatamente as obras, ficando ainda obrigado a 
entrar com o processo de regul arização do empreendimento nos dez dias úte is 
segu intes. 
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§ 1º ( ... ) 

I - pagamento de multa, no valor correspondente a 1,43 UFM por metro quadrado 
da gleba objeto do parcelamento irregular, considerando-se para esta finalidade a 
área cadastrada para efeitos de lançamento do Imposto Territorial do terreno em 
questão; 

( ... ) 

III - multa diária no valor equivalente a 143,26 UFM, em caso de 
descumprimento do embargo. 

§ 2º ( ... ) 

I - pagamento de multa no valor equivalente a 4,30 UFM por metro quadrado do 
parcelamento irregu lar; 

( ... ) 

III - multa diária no valor equivalente a 429,80 UFM, em caso de 
descumprimento da interdição. 

§ 3º ( ... ) 

I - pagamento de multa, no valor equivalente a 0,57 UFM por metro quadrado de 
área aprovada no projeto de parcelamento correspondente; 

( ... ) 

III - multa diária no valor de 57,30 UFM em caso de descumprimento do 
embargo. " (NR) 

"Art. 96. A não conclusão da urbanização no prazo de validade fixado para o 
Alvará de Urbanização sujeita o proprietário do parcelamento ao pagamento de 
multa no valor equivalente a 2.292,26 UFM po r m ês, ou fração, de atraso. " (NR) 

"Art. 97. O acresc1mo irregular de área em relação ao coeficiente de 
aproveitamento sujeita o proprietário do imóvel ao pagamento de multa, ca lculada 
multiplicando-se o valor do metro quadrado do terreno pelo número de metros 
quadrados acrescido. 

( ... ) 

§ 2° - O valor do metro quadrado do terreno deve ser definido conforme o valor 
de mercado, utilizado para o cálculo do ITBI. "(NR) 

"Art. 98. A desobediência aos parâmetros mumnos referentes às taxas de 
ocupação e de permeabilidade sujeita o proprietário do imóvel ao pagamento de 
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multa, calculada multiplican do valor do metro quadrado do terreno 
pelo numero de metros quadrados de área irregular. 

Parágrafo único - O valor do metro quadrado do terreno deve ser definido 
conform e o Valor de Mercado, utili zado para o cálculo do ITBI. " (NR) 

"Art. 100. O desrespeito às medidas corresponde ntes à altura máx ima na divisa 
suj eita o proprietá rio do imóvel ao pagamento de multa, calcul ada multipli cando
se 10% do valor do metro quadrado do terreno pelo m etro cúbico, ou fração , do 
vo lume superior ao permitido, calculado a partir da limitação imposta. 

§ l 0 
- Referindo-se a irregul aridade citada no caput apenas ao muro divisór io, a 

multa será eq uivalente 10% do va lor do metro quadrado do terreno por metro 
quadrado , ou fração, de área superior à permitida, calculada a partir da limi tação 
imposta . 

§ 2° - O valor do metro quadrado do terreno deve ser definido conforme o Valor 
de Mercado, utili zado para o cá lculo do ITBI. " (NR) 

"Art. 101. A invasão dos afastamentos mínimos estabelecidos nesta Lei sujeita m o 
proprietári o do imóvel ao pagam ento de mul ta, calcul ada multipli cando-se 5 % do 
valor do metro quadrado do terreno pelo metro cúbico, ou fração , do volume 
invad ido, calculado a partir da limitação imposta. " (NR) 

"Art. 102. ( ... ) 

I - multa no valor equivale nte 100 UFM; 

( ... )" (NR) 

"Art. 103. A execução de área de estacio namento em desconformidade com o 
di sposto nesta Lei implica o pagamento de multa no valor de 1.200 UFM por vaga 
a meno , no caso de número de vagas inferior ao exigido por esta Lei. "(NR) 

"Art. 104. (. .. ) 

§ 1º ( ... ) 

1 - ( .. . ) 

a) (revogado) ; 

b) 250 UFM, no caso de uso do Grupo I; 

c) 500 UFM, no caso de uso do Grupo II ;~ 
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d) 1500 UFM, no caso de em 

( ... ) 

§ 4° - Para as atividades em que haja perigo iminente, enquanto este persistir, o 
valor da multa diária é eq uivalente a 1500 UFM, podendo a interdição se dar de 
imediato, cumulativamente com a multa. ( ... )"(NR) 

"Art. 105. Pelo descumprimento de outros preceitos desta Lei não especificados 
nas seções anteriores, o infrator deve ser punido com multa no valor equi valente a 
250 UFM." "(NR) 

Art. 17. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 2.835 , de 18 de 
julho de 2008: 

I - art. 7°; 

II - a.rt. 15 '; 

III - art. 18; 

IV - art. 19; 

V - art. 20; 

VI - §§ 1° a 11 do art. 42; 

VII - §§ 4° e 5° do art. 43; 

VIII - §§ 1° a 7° do art. 46; 

IX - art. 48; 

X - inciso I e§ 3° do art. 68; 

XI - art. 75; 

XII - art. 76; 

XIII - art. 77; 

XIV - §§ 1° e 2° do art. 78; 

XV - art. 87; 

XVI - § 3° do art. 93; 

XVII - art. 99. 

&.CAPÍTULO III 
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Art. 18. São partes integrante desta Lei: 

I - Anexo I - Delimitação dos perímetros das Zonas Urbana, de Expansão Urbana e Ru ral, e 
Delimitação das Zonas de Ocupação e Uso do Solo e das Áreas de Diretri zes Especiais, que 
substitui o Anexo I e o Anexo lI da Lei Compl ementar nº 2.835/2008; 

II - Anexo II - Hierarquização do Sistema Viári o, que substitui o Anexo lI1 da Lei 
Complementar nº 2.835/2008; 

III- Anexo III - Medidas mitigadora do impacto das atividades no trâns ito de veículo , que 
substitui o Anexo Vll da Lei Complementar nº 2.835/2008; 

IV - Anexo IV - Características Geométricas das Vias, que substitui o Anexo VIII da Lei 
Complementar nº 2.835/2008. 

Art. 19. O Poder Executivo Municipal, no prazo máx imo de 180 (cento e oitenta) dias da 
publicação de ta Lei, deverá enviar ao Poder Legislativo Municipal projeto de le i para 
instituir o projeto específico de que tratam o art. 63 do Plano Diretor e o art. 4° da Le i de 
Parce lamento, Uso e Ocupação do solo , em conformidade com o art. 42B da Le i Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

Art. 20. Para os empreendimentos habitacionais de interesse social, vincul ados ao Programa 
Minha Casa, Minha Vida - Faixa 1, fica dispensado o atendimento aos parâmetros de 
dimensionamento mínimo dos ambientes e compartimentos, previstos na Lei nº 2.262, de 03 
de janeiro de 2001 - Código de Obras, devendo ser considerados os parâmetros mínimos 
estipulado pelo Ministério das Cidades. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Santa Luzia, 23 de dezembro de 2013. 

G~ 
Carlos Alberto Parrillo Calixto 

Prefeito Municipal 

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida - CEP 33045-090 - Sa f2t$ Luzia - MG 
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Anexo 1 - Delimitação dos perímetros das Zonas Urbana, de Expansão Urbana e Rural, e Delimitação das Zonas de 
Ocupação e Uso do Solo e das Áreas de Diretrizes E peciais, 

(Substitui o Anexo I - Delimitação dos perímetros das Zonas Urbana, de Expansão Urbana e Rural - e o Anexo II - Delimitação das Zonas de 
Ocupação e Uso do Solo e das Áreas de Diretrizes Especiais - da Lei Complementar nº 2. 3512008.) 
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Anexo III - Medidas Mitigadoras do Impacto das Atividades no Trânsito de Veículos 
(Substitui o Anexo VII da Lei Complementar nº 2.83512008) 

A - Número Mínimo de Vagas de Estacionamento 

Un idade com área até 70 mL: 1 vaga. 
Por unidade residencial Un idade com área entre 70 e 150 m2

: 2 vagas. 
Unidade com área maior que 150 m2

: 3 vagas . 

Por unidade não residencial Unidade com área até 200 mL: uma vaga a cada 50 mL, ou fração. 
Unidade com área entre 200 e 2000 m2: mais uma vaga a cada 100 m2, ou 
fração. 

No caso de uso misto, o número de vagas deverá atender as exigências estabelecidas para cada uso, residencial e não residencial. E 
aceitável a oferta de vagas fora da área do empreendimento, porém próximo. 

B - Reserva de vaga de estacionamento para portador de deficiência física (em edificações de uso 
não residencial) 

1 - Ed ifica ões com área edificada 2: 2000 m2 : 1 vao-a a cada 2000 m2 de área edificada, ou fra ão. 
2 - As edificações que se enquadrarem na ex igência anterio r e possuírem área de estacionamento superior a 1000 m2, deverão [ 

m;;'.õl-~1W 
mai uma vaga para deficiente fí ico a cada 2000 m2 de área de estacionamento. Acima de 10000 m2 de área de estacion 
ava liação caso a caso. 

E....,lllio-H. 
C - Outras Medidas Mitigadoras para Atividades Não Residenciais (indicadas no Anexo I 
Lei Complementar nº 2.835/2008) 

1 vaga / 450 m2 de área edificada, ou fração. 
Vias locais 

Número adicional de vagas de 1 vaga / 75 m2 , ou fração, de área não coberta essencial 

estacionamento ao exercício da atividade 

1 vaga / 300 m2 de área edificada, ou fração . 
Vias de ligação regional, arteriais 

ou coletoras 1 vaga / 50 m2 , ou fração, de área não coberta essencial 
ao exercício da atividade 

úmero mínimo de vagas para l.000m2 < área 1 vaga 
carga e descarga edificada<2.000m2 

Hotéis apart-hotéis, policlínicas, 
Área de Embarque e Desembarque hospitais, pronto-socorros, 1 vaga até 2000 m2 de área edificada. 

maternidades. 
Escolas de 1° e 2° graus, maternal 1 vaga para cada conjunto de 3 salas de aula, ou fração 
e pré-escolar. deste conjunto. 
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Para edificações com área maior que 2000 m2, o cálculo de vagas adicionais de estacionamento, ca rga e desca rga, embarque e 
desembar ue, deverá ser ava liado caso a caso. 

D - Relocação do Controle de Acesso: Faixas de Acumulação de Veículos 

Area de Estacionamento Número de Fa ixas Co mprimento da Faixa de Acumulação 

até 1000 m2 1 

de 1001 a 2000 m2 1 

de 2001 a 5000 m2 1 

de 5001a10000 m2 2 

mais de 10000 m2 2 

I - As vagas terão as seguintes dimensões mínimas, além das áreas de acesso, circulação e manobra: 
II - estacionamento ou embarque e desembarque: 2,30 m de largura por 4,50 m de comprimento; 
III - carga e de carga: 3,00 m de largura por 9,00 m de comprimento, por 4,00 m de altu ra. 
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< 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICA DAS VIAS 

(.11 

o 
(Substitui o Anexo VIII da Lei Complementar nº 2.83512008) 

() 
!ll .... 
(j) 

~ õJ SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO RAMPA MAXIMA 
~ 
:E () PASSEIO CANTE IR o PARÂMETRO 3 

PISTAS 
s o 

-o 
LATERAI CENTRAL .... 

o. 
!ll s RAMP 
() ROLAMENTO 

ESTACIONAMEN 
LARG. 

A MÁX. MÁX. 
m TO MÍNIM PERMI- PERMIS-"U TOTAL 

TIDA ~ co (;.) LARG. A 
o (;.) o LARG. LARG. < o VIAS MÍNIM LARG. 

MÍNIMA MÍ Cí ~ DE 0 DE 
MÍNIM 

!MA - ............ 

D~ ' 
(J1 A b FAI- FAIXAS 

'~ 
co 

XAS 
POR A o 

FAIXA 
(/) 

ARTERIAL PRINCIPAL 04 3,50m 02 2,5m 5,5m 5,00m 35,00m 10% !ll 
:J 

ARTERIAL SECUNDARIA 04 3,50m 02 2,5m 4,0m 2,00m 29,00m 10% ili 
r COLETORA PRIMARIA 02 3,50m 02 2,5m 3,0m 2,00m 20,00m 12% e 
N COLETORA PRIMARIA 02 3,50m 02 2,5m 3,0m 18,00m 12% 18% !ll -

0,5% 
LOCAL CLASSE I 02 3,00m 02 2,5m 2,0m - 15,00m 15% 18% 

s:: LOCAL CLASSE II 02 3,00m 01 2,0m 2,0m 12,00m 18% 30% Gl -
LOCAL COM PRAÇA DE 

02 3,00m - - 2,0m - 10,00m 18% 30% RETORNO ** 
DE PEDESTRE 01 5,00m - - - - 5,00m 8% 15% 

CICLOVIA 01 2,50m 2,50m 
1,5% 

5% 15% - - - -

*Rame_as admissíveis em trechos de vias cujo comprimento não exceda a lOOm (cem metros) em te rrenos onde a declividade predominante seja maior que 30% (trinta por cento). O piso nesse 
trechos deverá ter acabamento em as falto ou em concreto moldado " in loco" 
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** A raça de retorno deverá ter diâmetro mínimo de 20m (vinte metros) e o canteiro central diâmetro mínimo de 12m (doze metros). Em caso de não haver canteiro central e na impossibilidade 
de di~etro de 20m (vinte metros), será aceitável o diâmetro mínimo de 15m (quinze metros) 
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