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LRT N". 3.623 DE 22 DE Ol~ZBJ\11.IRO l>B 2014. 

"l n.vtitui 11 Opemçíio Urh1111a Co11sorci1u/a Cidarle 

./111·tfi111. 

O Povo do fvlu nicípio de Sama Luzia, Estado de Minas Gerais, por seus 

n.1prc~en1 11nle~ legais, aprova, e cu, Prcfciro Municipal, cm seu O()lllC, s1111ciono e promulgo a 

scguimc Lei: 

C/\l'iTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELTMli'IARES 

Art. 1• Fica in~1.i tuíd11 <1 Opernçiio Urban<1 Consorciada Cidade Jardim, cm 

c.:onfonnidadc com o Capítu lo IV do Títu lo IV da Lei Municipal Jl" 2.699, de 10 de outubro de 

2006, com n olijel iv(1 de propordon~r 11rbm1 i :t.;1~fio, mel hori;i e valorin1ção ambiental ela rcp.iúo. 

implantação do sistema viário integrador da região, culrl\ outras medidas de interesse geral. 

Art. 2" /\ Mea objeto desta üpcrnçfto Urbana Consmc iada Cidade .hirdiin é 

aquela definida no Anexo l desta Lei, consti tu ída por imóvel constank do "Sítio dú Praia" ou 

··P11sto da Praia" ou aiJida "Pasto da Beira do Rio das Ve.lhas··. estando em região às margens do 

Rio rlH~ Velhas. à Av. Beira l{fo (/\v. l)r. Vicente Araújv). 
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CAPJTlJLO U 

no PLANO URBAJ\ÍSTJCO 

SE<,:,.\o L 

DOS OB.JF.TTVOS F.SPF.CTFTCOS 

;\i-t. 3° O Plano Urbanístico cm que se fundamenta a Operaçáo Urbana 

Consorciada Cidade Jardim, seguindo o tlispo~to nos artigos 69, inciso V, e 71, ~ l6, ela J.ei 

Mu11ic ip11l 11º 2.(199/06, tem como pres~upostos : 

rec uperação ambiental e tratarnemo paisagístico elas margens do Rio das 

Velhas na área delimitada por es1<1 Optmiçflo Urban<L Consorciada; 

li Ílnpl1111 taç1io d~ flrea' púhl icas dcsti11adus ao lazer clomclas de infrnestrut urn 

necessária 11 sua prcsc1vaçâo, manutenção e atendimento ao públ ico visaJl(lo incremento de áreas 

com essa final idade no município de Santa T .u:t.h1; 

JIJ inclução cio desenvolvimento econômico da rcgiílo adJ11c.:ntc: ;,, área' 

públic.;as destúiadas ao lazer conn1nitário, por meio da definiçiío de parâmetros urbanísticos e 

t:OnSt.rutivos espedficos, possibilitando o processo de ocup<i çiio ordenado da área atrnvés de ust1s 

c11mcrciais gcrnd\lrt:s d~ a1.ividad.:' econômici1s; 

lV - instalação de atividades geradoras de emprego e renda próxúna às iíreas 

residenciais; 

V expansão urlla11a $uslcnli'.lvcl na região; 

VI - 1;ri<1<:;~0 de condi<:;ões detivas pa rn que ns investidores e prnprict6rios de 

imóveis beneficiados com o;, parnrnetm~ urbanísticos excepcionais previstos para " Operação 

Urbana Consorci<1da contribuam com recursos necessários ~1 sm1 viabi lizç1çft1); 

VI 1 - i111pl;111 ração de sistc111a viíirit1 estrnluranl<! na região. uc 111odo a garaatir <l 

impla ntação, continuidade e articulação do sistema viário com as vias adjacenles oficiais 

ex is1c.11tcs; 
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Vlll - viabi li zação da ofe rla de terre nos urb;inizados para implantação de 

unidade~ liahilacionais, hem <.:01110 p11rn instal<içfit1 de mivid;1dcs econômicas comp~ l íveis com as 

caractcrlsticas de ocupação proposta parn a áre;i ; 

rx - promoção do adcnsamculo e a diversificação de usos ela região. 

S.lf.ÇÃO 11 

DA CLASSIFICAÇÃO E DOS PARÂMF:TROS DAS ÁREAS DA OPERAÇÃO l iRBAl\A 

COJ'>SOH.ClAl>i\ CH>AOE J /\ROIM 

/\ri'. 4º o~ paràmelrus de 1xm:el11111enl.o e ue US(I do solo 1.ks ta Op~ra<;ão UrbcllHI 

siio aqueles cs1abclccido~ no Anexo II Plano Urbanístico desta Lei, prcvaleçcndo sobre os 

dem1Jis pa rnme1ros definido~ peli1 legisla\;illl municipal. 

§ t• - Os loles lerão área mínima de 300,00m2 (trezentos metros qt1adrndos) e 

testada múlima de 10,0Um (dez metros). 

§ 2" - Os lados dos quarteirões apresentarão extensão superior a 500,00m 

(quinhentos metros). nos casos cm que a nmurcza do uso demande grandes iíre;1s conlínuas e desde 

que suas vias circundantes se articulem com as adjaccn1cs. 

SEÇÃO Ili 

DISPO.SIÇÜES GERAIS 

Ar!. 5" Além cl<)S parrnnetros definidos pelo /\J1cxu li dc~ta f.t:i, fi cmn 

cstnbclccidos os seguintes p11J'füt1c1ros urbauís tkos para os im6vcis que integram esla Opcrnçi10 

Urbana: 
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o parcclamc1110 do solo th1 área deve ser analisado como um 1ínico projeto, 

indcp.::ntlcnlcmenle de ~u a dcslinaçflo; 

II - é permitida a lransferêm:ia de ~ reas parn o Município com frenle mínima de 

12,00111 (doze metros) e declividade entre 30% (lrinta por cento) e 47% (quarenta e sete por cento), 

med ia nte a aprcscntaçtio de laudo 01cs tanclo a ausê11crn de risco' gcot~cnico~ e viabi lidade ele 

implantação cios equipa111c 1110' a el<1 destinados; 

Ili - nas áreas s ujeitas à inundação, o loteamento deverá ser aprovado mediante a 

aprescnlaçào de eSludos 1.é..:11icos e h i drvl ógict)~ <1ue ind iquem ~ viab ili<l<lcle de ~oluçiio mediante a 

rea l iz;1ção ele obras ele elcvaç.ão do nível tio l..:rrcno parti cotas de so.;gurança, q ue serão cxecu l N<fa~ 

durante a implantação tia infraestrutura do lote;imenl.o. confo rme estabe lecido 11a legislação federal 

e estadual específica; 

IV - as Áreu.~ ue Prest:rva<;Itn Permimenle, idt:nlificadas como ÁJ·ca I e Área LI no 

Anexo 11, serão destinadas c.;)!llO árc•1s públ icas mediante aucol'ização da ScnelariH .Municipal de 

Planejamento Urbano e Sccrel;1ri:-i Municipal de Meio Amhie11le, i:m conrormicladc com o d isposto 

no /\r ligo 12, do Decreto Estaduul 11° 44.646/2007: 

V aos espaços livres de uso público, o cômputo de setenta por ce11to da.l- áreas 

que incidam sobre as Áreas de Preserv;içflo Perrn ;rnente, con forme prev isto no Artigo 7° do 

üccrcto 12stadual 11°.45.097 d., 12!05/2009, será e fetuado sob(c o pcrccntuul mí11imo de dez por 

cento da gleba com a destinação s upracitada. 

/\rt. 6° A apreáu;iio e a 11provaçiio do proji.:w de parcelamento do ~o l<i ~ 

an1uil.etônico das iíreas identificada~ no Anexo li como Áreas 1 a X I devem ser simull~neas, em 

um único proccdimcnlo administrativo. 

I'unígn1fo úuico - o~ projelo~ arquil.elôni..:os são passíveis de retificação desde 

que os mesmos reílitam e atendam aos parâmelros específicos desta lei. devendo os me:;mos se rem 

rc<iprovndos. 
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Arl. 7° As Áreas <le Preserv;Lçfio Pennanenle poderüo so::r incorporadas a 01 (um) 

lote ou "º cnnjun tn de ltHes :·1provados ou a área~ públicas, ~cndo idc111ifici1d<1s e dcscri1;1s nas 

ccrtiMics de origem. 

A.ri .. 8° /\ caructcri.au;üo de\ ~islcma vilírio é a Jefi nida 110 /\ nexo li! desta Lei. 

SEç,\ O IV 

OOS PROJ ETOS DAS ÁREAS DE L AZER, DAS PRAÇAS E DOS ESPAÇOS LlVRES DE 

USO P(JBLICO. 

Art. 9° Os Projelos das .Áreas de Lazer, das Praças e elos Espaços Livres de U~o 

Público serão aprovados pela Secretaria M1111icipal de Planejamc1110 Urbano e púla Secretaria 

M unic irml <le Meio A111hie111.: concomita111.1:1me11 1.e ~ uprnvaçilo d<\ projeto de purccl:1111cott1 dt1 stilo. 

A r·t. 1 O A pn1ça. indkada no Anexo TI desta T.ei como Área X!, e a área pública 

de lazer, indicndu no mcs1110 An.ixo co1111\ Árcu 1, ~crào computadas cm sua totHlidadc, rrnrn d eito 

do cálculo de área transferida ao Município, como Espaço Livre de Uso Público e Equipamento 

C'omimicá rio respectivamente, incluindo as Áreas de Preservação Perman.::ntc nelas constantes. 

P>1rágrMo único As áreas mencionadas no caput desse artigo serâ(> dotadas de 

infraestrutura e tratamento paisagístico prevendo espaços p11rn prátic<J de esportes, lazer e 

Clltl'CtCll ill1<.'11IO da pop11Jaç[io. 

Art. 11 Os canteiros centrais e as rotatórias, cspcci.ficados no Anexo TI desta Lei 

como Áreas XII a XYlll. podem ser con~idcrados como Esp;1ços Livres de u~o Público desde que 

possuam ;í rea m111ima r!e :mo.oO m' (tre7.e1itos metros quadrados). 
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Al't. 12 Os parâmetros urbanísticos relativos às dimensões e às características das 

Áreas de Lazer Pí1blicos, das Praçr1s e dos Esraços Livn;s de Uso Público $iio uquclcs i nf'cridos no 

Anexo TI destu r .e i. 

SF.ÇAO V 

DOS PARÂMETROS COl\"'STRUTTVOS DAS f:Ol FICAÇÕF.S RF.SlT>f:NC JAS 

MULTIJ•'AMIL IAJ~t::S 

Art. 13 Os pariimelm~ 1:cmsLrul ivos das edifi caçúcs residc nc iai' mulLif'amil iarcs 

prcvis1as n;i ií rea desl;1 Operação Urbana são aqueles dcfüliclos no Anexo lV desta Lei. 

CAPÍTU LO rn 
IJA IM PLEM ENTAÇÃO IJA OPERAÇÃO CRUANA 

Art. 14 O Plano Urbaníst ico visa a i11c1:111tivar o desenvolvimento urbano e 

preservar a qualidade ambiental da região, te1ido por meta a complementação do sistema viário e 

de 1n1 11spon es, a cl rcm1gcm, 11 oferto de Mcas pí1bl i(:as clc la7,cr com l.rntamcnlo pui~agís tico e o 

provime11to de habitações e será realizado por meio ele wntraparlidas 1:onstituíJas pela~ seguintes 

obra~ e intervenções: 

execução pelo úmprcendcdor de equipamento comunitário de~l inado ao lazc:r 

identiJicaclo no Anexo 11 dessa Lei como Arca 1, clorado de: cerca em todo perímetro, guarita, 

ciclovia, p i ~t;i de 1:11mi 11 had:1, quadrns de csp<nl c~, eq ui p<imcnto~ de ginCistica, cspnç-0s ele lazer 

infautil, área~ de convivê ncia, iluminação e trutmn e nlo paisagístico; 
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11 - execução, pelo empreendedor, de um Parque Público a ser doado para o 

Município iclcmif'icado 111) Anexo fl cle~sa Lt:i como Área 11 , dotado de: ce r<:11 em todn perímetro, 

guariti1, pi~!a de caminhada, ilumioaçâo e tratamento paisagfsl ico; 

III execução, pelo empree ncleclo r, ele praça púhl icu iclenli íicuda no Anexo IT 

dessa Lei como Arca XI Jotuda ú~ nrnhi liínio, iluminac;i10, 1.ni1amen10 paisagfstiét'l- t: úrca úc 

convivência; 

!V os Espaços Livres de Uso Público deverão ler o projeto implantado cm 

acor<ln com a aprovrn;f1(1 ela SecrC111ri;i iYlunicipal de l'lanejamcntu Urbano e Secretari11 Municipal 

de ivlc io Ambic111.:; 

V - destinação, pelo empreendedor, de lote a abrigar escola na áre<~ da Operação 

Urbana Consorciada, em loc11I a ser clefiniclo em co11111m ~co rclo com a Adminis1.raçfü1 Pública por 

ocasião da aprcchição do projeto de parccla111c11 to do solo e de ccli11caçôcs; 

VI - c11steio, pelo empreendedor, do percentual m{lxin10 de 50% (cim1uc:11ta por 

ccoto) do custo global da obra para execução da Escola no lote a ser destinado para este fim, 

li rnilado ao mont<mle de lU 2.000.000.00 (doh milhões de reais), ;1dmi1indo-se que ta 1 valnr seja 

substi luíuo pela realização das obras de <.:onslrU<;ão da F.scola no próprio local, por inlcrmédio do 

próprio empreendedor ou por alguma empresa .c;ontrntada para es ta fin alidade: 

VII a taxa de pcnn.:ahi l icJ rulc dos co11junlos rcsiclcndi1is multifa miliarc~ fi ca 

ampliada para 35% (trinta e cinco por cento); 

Vlll - a laxa de ocupação dos conjuntos residenciais multll'am iliarcs fic11 

reduzida parn 30% (lrinta ce11to); 

IX - utilizitçáo de dispositivos de dren<tgem que permitam a pcrcola~âo da ág11<1 

no solo, como septos, caneletas vercles, entre outros, prevendo a redução das vazõcs de lm1çamenln 

úuran ti: os picos dt: chuva; 

X - promoção do trntamcmo ua Avenida lleini Rio (Av. Dr. Vicente Araújo) na 

interser,:ão com a l{ua do Carmo, contribuindo com o disposto no arl. 43, inciso XIH, ela Lei 

Municipal n" 2.699i2006 (Plano Dírctnr); 

ci:' 
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Xl - realização de melhorias nn Lrnlarnen l.o viário, reduzirnlo o cnnllito dn 

tnífcgo de: veículos e o de pedeslres :1trnvés da impl11n1açi1l1/recupcrnçiio de c:1lçadas, contribuindo 

com n prt!visto no al't. 43, incisos 1 a IX, da Lc:i \ 1u11icipal 11°2.699/2006 (Plm10 Diretor). 

XII a edi ficação, pe ln empreen<lt!dor, dt! m lal<Í1ia na confl uência da Av. Beira 

Rio (Av. Dr. Vicemc i\n1újo) com a Rua Frnncis<.:o Tihún.:i(1 ele Oliveira. dotada de i l uminação~ 

tratan 1cnto paisagístico. 

XII! o ernpret!rnlt!dor destinará lote na área da Operação Urbana Consorciada 

para a constnu,;iio de unidade de satíclc para ~Hcndimcnt() da romuniclade loc11J; e 

X I V - ~erá cus1ead;1, pelo empreendedor ou por empresa por ele contra!adu, a 

realização das obras para a construção da u11id.ade de saúde, no lote destinado a este fim, ronforme 

e~l <1 belecido no icem anterior, sob a orientação e fiscalização ela Prcfciturn M11nicipal.qua11to aos 

padrõe~ e 11ormus a ~crem seguidos. 

Parágrafo único - A coo~trução da Escl1la a que se refere o i11ciso VI deste 

artigo f'igurará c;oino c;ondicio11u11 1.e para a lib~rm;iío dos Habites de todas as obras dos 

empreendimentos compreendidos nesta Operação. 

Art. JS/\ concessão ela Certidão de Uaixa e tl<tbite-sc d<1~ edificaç('\~s uprovntlas 

em conj unto com o projelo de pan:e lamento do solo fica condicionada à cxccuç.'io das obras 

previst a~ no art. J.4 desh1 Lei que guardem re laçilO com o lote em 4ue a edificação foi crguid<1. 

C1.\ Pi TUT ,Q TV 

no PRAZO DA OPF.RAÇAO lJRBA~A 

Are. 16 O prazo de vigênciu da Operação Urbana Cidodc Jnrdim é de 10 (dct) 

~nos, c.-0nwdos cln da la de publicação desta Lei. 
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§ 1° - O prazo de apresentaçiio do Projeto 1\rquitctônico para ser subrnelido ií 

aprovação é de Z (dois) anos contado$ do data de Puhlieução da Lei dri Opcraçào Uibnnn. 

§ 2° - A uti l izaçiio do~ parârnet r.os urb:·iníslicos previs lo~ nos art.s. 4° e 5º desta 

Lei fíca condicionada ao protocolo ele projeto de parcelamento do solo ou projeto arquitetônico no 

órgfio municipal compctcnic 110 prazo previsto 110 § I''. i111.lc pcnclcn1cmcmc de altcrnçiio d;1 

legislação municipal urbanfstica do Município de S<inta J .uzia . 

Art. 17 Uma vez aprovado o projclO, a im 1,l :-111ta~:flo de l.(1dv o emprecncJi rncnio 

dever(! ocorrer crn .'i (cinco) anos, pmrrng~veis a cri tério da A<lm ini~traçr.o. <lc~dc t(UC comprovada 

a implantação de todo o loteamento. de acordo com o cronograma físico-financeiro de urhanização 

do empre~ndimento aprovad<1 no prticcs~o administra l'ivo de p11rcel11mento do solo. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPO SIÇÓF.S F'INAIS 

ArL 18 1-:s1a Lei entr.irá 1:1111 vigor n.i du111 de ~lw r uhlicnção. 

Município de Santa L117.ia, 22 de dezembro dc 2014. 

,.-----.. 
(..._ ~--, 

CARLOS ALll81{f0 l'i\.lUULLO CALI)<TO 

PREFEITO :VIUNICIPAL 
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ANEXO 1 
Localização da Operação Urbana Consorciada Cidade Jardim 

ANEXO li 
Plano Urbanístico da Operação Urbana Consorciada Cidade Jardim 

ANEXO Ili 
Sistema Viârio da Operação Urbana Consorciada Cidade Jardim 

ANEXO IV 
Parâmetros Construtivos 

Edificações Residenciais Multifamiliares 
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ANEXO 1 DA CIOAO! JARDIM ..-,. 
OPERAÇÃO URSAN LOCALIZAÇÃO A CONSORCIA 1 
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ANEXO IV 
Parámctr os Construtivos 

Edificações Residenciais Multifamiliarcs 

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS INTERNOS DAS UNIDADES--1 
PRIVATIVAS 

Permanência 
Prolongada 

E DIMENSIONAMENTOS 

1 · 1--- Circulo 
Área Inscrito - Pé-

! 
Compartimento llumlnac;ão~+Mínlma Díãrnetro direito 

(m' ) mini mo (m) 
{!!!)_ 

Miiiimõde 116 --
Sala da área do 11 ,oom• 2 50m 2,50m 

P.ISO 
Mln1mo de 116 

Quarto 7.00m' 2,40m 

Banhelfo da área do 2 40m2 1,20m 2 30m 1 

--. -1?.!.!2. 
Porman6ncla ~ Mlnimo de 116 
Transitória ozlntla da ârea do 4,00m' 1 ,50m 2, 30rn 1 

--~inrJ~~e 116 ~ -j 
1 Área (!e Serviço da areado 2,0om• t ,OOm 2, 30rn 

__]_ pi~ ~ _J_ -- --

1 · As paredes lnlernas e externas, bem como seus mvebhrnentos e acabamento::;, atendcrao 
apenas as normas técnicas brasileiras pertinentes. 

2- Pelo menos um quarto deve possuir érea mlnlma de 8.00m2
• • 

3- Ê facultativa a instalaçao de elevadores nos blocos ou edificações residenciais em que a 
allura a ser vencida na c1rculaçao vertical se1a de até 11,00 m (onze metros) • 

'i· Nos conjuntos rosidenc ais, a área de cada habltaçao. não podará ser inferior a 18,00m'. 
devendo possuir compa•"tlmentos destinados a cumprir lunçôes do sala. oolinha, do1m1tôrlo o 
banheiro. 

5- A largura mlmma dos passeios perimétrlCOs das edrficações é de 0,50 m (cinquenta 
cenllmetros) 

ô- Ê 1acullat1va u vmculaçl\o das vagas a unidades hab1tac1onais especificas 
1- o~ condomlnlos residenciais podera<> ter um 1Jn1co deposito Cle fixo e uma unica guarita com 

instalação san1tâna para atender a todas as edificações que os compõem 
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