
Art. 20 - 0 Plano Diretor Participativo tern por finalidade, ainda, realizar 0
pleno desenvolvimento das funcoes sociais da cidade e da propriedade e 0 usn socialmente justo e
ecologicamente equilibrado de seu territorio, de forma a assegurar 0 bem-estar de seus habitantes
mediante:

Art. 10 - 0 Plano Diretor Participativo e 0 instrumento orientador e basico da
politica de desenvolvimento do Municipio e de sua expansao urbana, tendo por finalidade
orientar a atuacao dos agentes publicos e privados que atuam no municipio, nos termos previstos
pela Constituicao Federal, pela Lei Organica do Municipio e pela Lei 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade, devendo 0 plano plurianual, as diretrizes orcamentarias e 0 orcamento
anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

Paragrafo Unico - Irao compor 0 Plano Diretor Participativo do Municipio de
Sao Jose da Barra as seguintes leis:

I-Lei de Parcelamento do Solo;

II ,.C6digo de Posturas do Municipio; e

ill-C6digo de Obras.

SECAOI
DOS OBJETIVOS

CAPiTULO I

DA POLiTICA URBANA

o Povo de Sao Jose da Barra, atraves de seus representantes aprovou, e eu, em
seu nome, sanciono a seguinte Lei:

"DISPOE SOBRE 0 PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVODO MUNICiPIODE SAO JOSE DA
BARRA (MG)EDA OUTRASPROVIDENCIAS."

LEI COMPLEMENTAR N° 027/2008
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Art. 4° - Sao instrumentos de aplicacao do Plano Diretor Participativo, sem
prejuizo de outros previstos nas legislavoes municipal, estadual e federal e, especialmente,
daqueles relacionados na Lei Organica do Municipio de Sao Jose da Barra:

I - De carater Institucional:

SE~AoII
DOS INSTRUMENT OS DO PLANO DIRETOR PARTICIP ATIVO

II ...Adequar a ocupacao do sitio as caracteristicas do meio fisico, para impedir
deterioracao de areas do Municipio;

ill -Melhorar a paisagem urbana, a preservacao dos sitios historicos, dos
recursos naturais e, em especial, dos mananciais de abastecimento de agua do Municipio;

IV - Ampliar a oferta de habitacao para as faixas de renda baixa;

V - Promover e desenvolver urn sistema de transporte coletivo prevalente sobre
o transporte individual;

VI .. Promover urn sistema de circulacao e transporte que assegure
acessibilidade segura e satisfatoria a todas as regioes da cidade;

VII - Assegurar a oferta de services de saneamento basico.

Art. 3° - Sao objetivos gerais do Plano Diretor Participativo:

I ...Distribuir os usos e intensidades de ocupacao do solo de forma equilibrada
em relacao a infra-estrutura disponivel, aos transportes, ao meio ambiente e ao saneamento
basico;

paisagem urbana.

I ...A justa distribuicao dos onus e beneficios decorrentes das obras e services
de infra-estrutura urbana e a recuperaeao, para a coletividade, da valorizacao imobiliaria
resultante da ac;aodo Poder Publico;

IT - A racionalizacao do uso da infra-estrutura instalada, inclusive sistema
viario e transportes, evitando sua sobrecarga ou ociosidade;

ill -A regularizacao fundiaria e urbanizacao especifica de areas ocupadas por
populacao de baixa renda;

IV - A reducao dos deslocamentos entre a habitaeao e 0 trabalho;

V - A incorporacao da iniciativa privada no financiamento dos custos de
urbanizaeao e da transformacao dos espacos coletivos da cidade;

VI ... A preservacao, a protecao e a recuperacao do meio ambiente e da

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Art. 6° - Para cumprir sua funcao social, a propriedade urbana deve atender,
simultaneamente e segundo criterios e graus de exigencies estabelecidas em lei especifica, no
minimo os seguintes requisitos:

SECAom
DA FUN<;AO SOCIAL DA PROPRIEDADE

V - Abairramento - Anexos 5-A e 5-B.

VI - Parques Lineares e Zonas de Preservacao Ambiental e Zonas Especiais de
Interesse Social- Anexos 6-A e 6-B;

vn - Usos conformes e nao conformes - Anexo 7.

4-A, 4-B e 4-C;

Art. 5° - Fazem parte e integram esta Lei as seguintes plantas devidamente
autenticadas pela Prefeitura:

I-Zona Urbana e Expansao Urbana - Anexos I-A e I-B;

II - Zoneamento de Uso e Ocupacao do Solo - Anexos 2-A, 2-B e 2-C;

ill -Sistema Viario Principal e Intervencoes - Anexo 3;

IV - Macrozona Sujeita it Edificacao e/ou Urbanizaeao Compulsoria - Anexos

a) 0 Sistema Municipal de Planejamento;

b) os Conselhos Municipais.

II - De carater Urbanistico e Juridico:

a) edificacao ou parcelamento e edificaeao compuls6ria;

b) legislacao do parcelamento, uso e ocupacao do solo;

c) operacoes consorciadas;

d) direito de superficie;

e) estudo previo de impacto de vizinhanca (EIV);

1) estudo previo de impacto ambiental (EIA).

m -De carater Tributario:

a) 0 Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo;

b) a Contribuicao de Melhorias.
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V ..Coeficiente de ocupacao:

mesmo terreno;

IT - Area edificada ou construida:

E a soma das areas de todos os pavimentos de uma edificacao;

m-Area util:

Superficie utilizavel da area construlda, de uma parte ou de toda uma
edificacao, excluidas as partes correspondentes as paredes e pilares;

IV - Coeficiente de aproveitamento:

A relacao entre a soma das areas construidas sobre urn terreno e a area desse

logradouro;

I...Alinhamento:

Limite entre urn lote ou terreno, publico ou particular, e a faixa de dominio do

definidas:
Art. 7° - Para os efeitos desta Lei, as seguintes expressoes ficam assim

SECAOIV
DAS DEFINIc;OES

I - Aproveitamento e utilizacao para atividades de interesse urbano, em
intensidade compativel com a capacidade de atendimento dos equipamentos e services publicos;

II - Aproveitamento e utilizacao compativeis com a preservacao da qualidade
do meio ambiente;

ITI - Aproveitamento e utilizacao compativeis com a seguranca e saude de seus
usuaries e propriedades vizinhas.

§ 10 - Atividades de interesse urbano sao aquelas inerentes as funcoes sociais da
cidade e ao bern estar de seus habitantes, incluindo a moradia, a producao e 0 comercio de bens, a
prestacao de services, a circulacao, a preservacao dos recursos necessaries it vida urbana tais
como, mananciais e areas arborizadas.

§ 2° - A bacia formada pelos c6rregos: das Lavras, Acude, da Grama, Vale
Grande, Boa Vista, Cateto, Agua Limpa, que compoem 0 Ribeirao da Laje; os c6rregos;
Cancazinho, Serrinha, Tijuca Preto, do Odilon que compoem 0 Ribeirao Cancan, e os c6rregos de
Santa Luzia, c6rrego do SaIto, c6rrego do Retiro e c6rrego do Rincao assim como parte do
Reservat6rio de Furnas, considerada Macrozona de Protecao aos Mananciais, constitui-se em
fim~o social primordial da propriedade e preservacao da quanti dade e qualidade das aguas.
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Lei.
Sao porcoes da Zona Urbana e da Zona de Expansao Urbana delimitada por

xv -Bainos:
divisa do lote;

XIII - Zonas:

Sao porcoes de territorio do Municipio delimitadas por lei e caracterizadas por
sua funcao social diferenciada;

XIV -Recuo:

E a distancia entre 0 limite extemo da projecao horizontal da edificacao e a

de uso;

XI - Potencial construtivo de urn lote ou gleba:

E 0 produto da sua area pelo coeficiente de aproveitamento da zona onde
estiver localizado;

XII ...Uso misto:

E a utilizacao do mesmo lote ou mesma edificacao por mais de uma categoria

mesmo;

VIII - Faixa "non aedificandi":

E a area que nao deve, em nenhuma hipotese, receber edificacao, por ser
reservada para protecao ambiental ou instalacao de infra-estrutura urbana;

IX - Habitacao de interesse social:

E aquela destinada it populacao que vive em condicoes de habitabilidade
precaria ou aufere renda familiar inferior a 3 (tres) salaries mfnimos ou seu sucedaneo legal;

X - Indice de areas verdes:

E a relaeao entre a parte do lote ou gleba coberta por vegetacao e a area total do

E a relacao entre a area de projecao horizontal da edificacao on edificacoes e a
area do lote ou gleba;

VI - Demanda habitacional prioritaria:

E a parcela de demanda por Habitacao de Interesse Social que devera ser
atendida com prioridades pelos program as municipais, mediante subsidios especificos,
envolvendo famiIias situadas em areas de risco, favelas, corticos e outras situadas em condicoes
de habitabilidade precaria e definida atraves de uma selecao socio-economica;

vn -Edificacao secundaria:

E aquela isolada da edificacao principal, a pelo menos 1,50 m (urn metro e
cinqnenta centimetros), acessoria ao usn principal, nao podendo constituir domicilio
independente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Art. 90 - Quanto a Urbanizacao as diretrizes sao:

Art. 80 - As diretrizes gerais da estrutura urbana referem-se a urbanizacao, a
habitacao, as atividades economicas, aos equipamentos publicos coletivos, ao meio ambiente, ao
sistema viario e aos transportes.

Paragrafo Unico .......As diretrizes de que trata este artigo estio representadas
de forma indicativa nosAnexosdesta Lei.

CAPiTULO II
DAS DIRETRIZES

xx - Estudo previo de impacto de vizinhanca (ElY):

Instrumento para que se possa fazer a mediacao entre os interesses privados dos
empreendedores e 0 direito a qualidade urbana daqueles que moram ou transitam em seu entomo.

XXI - Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo:

Instrumento destinado a promover a distribuicao justa da riqueza inerente a
propriedade, como instrumento de realizacao da justica social.

XVI - Conselhos Municipais:

Compostos por representantes dos setores publico e privado, de entidades da
sociedade civil e de movimentos sociais que atuam com a questao urbana.

XVII - Edificacao ou parcelamento e edificacao compuls6ria:

Instrumento urbanistico a ser utilizado pelo Poder Publico Municipal, como
forma de obrigar os proprietaries de imoveis urbanos a utilizar socialmente esses imoveis, de
acordo com 0 disciplinado no Plano Diretor Participativo do Municipio.

xvm - Operacoes consorciadas:

Conjunto de intervencoes e medidas coordenadas pelo Poder Publico
Municipal, com a participacao dos proprietaries, moradores, usuaries permanentes e investidores
privados, com 0 objetivo de alcancar em uma area transformacoes urbanisticas estruturais,
melhorias sociais e a valorizacao ambiental.

XIX - Direito de Superficie:

Concessao a outrem do direito de superficie do seu terreno, por tempo
determinado ou indeterminado, mediante escritura publica registrada no Cart6rio de Registro de
Im6veis.
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Art. 12 - As diretrizes quanta itDrenagem Urbana estabelecerao:

I- Os corregos nao canalizados assim como as nascentes serao recuperados e
preferencialmente incorporados a paisagem urbana como Parques Lineares, contendo areas de
preservacao permanente, areas verdes e de lazer, em especial os corregos descritos na Planta
constante no Anexo 6, a saber:

1 - Corrego do Retiro entre a suas nascentes ate 0 Reservatorio de Furnas;

Art. 11- As diretrizes gerais quanta asAtividades Economicas sao:

I - Promover a compatibilizacao entre as normas municipal e estadual
referentes ao uso e ocupacao do solo para fins industriais, em especial para possibilitar a
instalaeao de industrias no municipio;

IT - Estimular a implantacao de industrias de pequeno porte, em toda a area
urbanizada, preservando as tendencias residenciais e respeitando a legislacao ambiental;

ill-Manter, consoli dar e ampliar 0 Distrito Industrial existente; e

IV - Instituir uma regulacao das atividades efetivas ou temporaries de venda de
mercadorias no varejo em logradouros publicos, atraves do Mercado Popular Urbano, prevendo
Iicitacao publica.

IT - Criar condicoes para a participacao da iniciativa privada na producao de
habitacoes de interesse social, atraves de incentivos normativos ou mediante projetos integrados;

ill - Aprimorar os mecanismos que possibilitem a destinacao de terras e
obtencao de equipamentos, infra-estrutura ou unidades habitacionais de interesse social; e

IV - Elaborar urn Plano Municipal de Habitacao Social, de forma participativa.

Art. 100 - As diretrizes gerais com relacao a Habitacao sao:

I - Promover a implantacao de projetos de habitaeao de interesse social,
assegurando niveis adequados de acessibilidades e de services de infra-estrutura basica, nos
termos de Lei;

IT - Promover 0 adensamento, acelerando a ocupacao e a intensificacao do uso
do solo na area urbana, em especial aquelas constantes da Macrozona sujeita a Edificacao ou
Urbanizacao Compulsoria, constante do Anexo 4.

ill -Elaborar urn Plano Municipal de Defesa Civil

I - Manter como limite a expansao da cidade aquelas areas onde 0

fomecimento de infra-estrutura nao requer grandes investimentos e nao ampliar a contribuicao da
drenagem de aguas superficiais it bacia formada pelos corregos descritos no art 6°, item III,
paragrafo 2°;
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Art. 13 - As diretrizes quanto a Limpeza Publica estabelecerao:

2 - Ribeirao da Laje entre 0 afluente Corrego do Cateto ate 0 Rio Grande a
jusante da Barragem de Furnas;

3 - Ribeirao Cancan, entre 0 afluente Corrego Tijuco Preto ate 0 Rio Grande a
jusante da Barragem de Furnas;

4 - Corrego do Odilon em toda sua extensao: das nascentes ate encontrar com 0

Ribeirao Can-Can; e

5 - As margens do Rio Grande e do Reservatorio de Furnas com ocupacoes de
loteamentos no municipio.

IT - Os corregos canalizados a ceu aberto terao recuperacao e tratamento
paisagistico permanente.

Paragrafo iJnico - Para efeito da presente Lei, sao considerados fundos de vale
sujeitos a recuperacao e intervencao urbanistica, os correspondentes aos seguintes corregos e
respectivos afluentes:

I - Corrego das Lavras

II - Corrego do Acude;

ill- Corrego da Grama;

IV - Corrego do Vale Grande;

V - Corrego da Boa Vista;

VI - Corrego do Cateto;

vn - Corrego da Agua Limpa;

VIll - Corrego do Odilon;

IX - Corrego do Cancazinho;

X - Corrego da Serrinha;

XI - Corrego Tijuca Preto;

XII - Corrego Santa Luzia;

XIII - Corrego do SaIto;

XIV - C6rrego do Retiro;

XV - C6rrego do Rincao;

XVI - Ribeirao da Laje; e

XVII - Ribeirao Cancan.
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0) Garantir em 100%, alimentacao balanceada atraves de cardapio feito por
profissional habilitado (nutricionista) e aprovado pelo Conselho de Alimentacao Escolar.

Art. 15 - As diretrizes quanta a Educacao serao estabelecidas pelo Plano
Municipal de Educacao, que devera:

I - Com relacao it Educacao Infantil:

a) Construir uma escola, para atender em 100% os alunos de 4 e 5 anos do
Bairro de Furnas e Nossa Senhora de Fatima, contendo em sua infra-estrutura, todos os padroes
minimos necessaries para seu funcionamento, inclusive com adaptacoes necessarias ao
atendimento de criancas com necessidades especiais.

b) Melhorar a qualidade do ensino atraves da promocao de cursos de
aperfeicoamento para os professores da Educacao Infantil Municipal.

c) Propor parcerias com a Unidade Mista de Saude para fazer triagem com as
criancas entre 2 e 3 anos para diagnosticar previamente as dificuldades auditivas, visuais e outras,
oferecendo apoio adequado como aparelhos auditivos, oculos, etc.

Art. 14 - As diretrizes quanta ao Saneamento Basico estabelecerao:

I-Respeito aos limites de expansao do municipio, quanto as possibilidades dos
sistemas de agua e esgotos existentes;

n - Coleta e tratamento dos esgotos sanitarios na area urbana;

ill - Atendimento de 100% da populacao urbana com sistema publico de agua
e esgoto tratados; e

IV ~ A ligacao e 0 fornecimento de agua e esgoto nos parcelamentos de solo
para chacaras, ranchos e similares serao de responsabilidade do proprietario que devera obter os
licenciamentos ambientais e autorizacao do municipio.

II ~ Orientacao e fiscalizacao da producao, transporte e destinacao do lixo
industrial, como tambern, 0 incentivo a implantacao de program as de permuta de residuos pelas
industrias e ao tratamento dos mesmos por particulares;

m - Orientacao e fiscalizacao do acondicionamento, coleta, transporte e
destinaeao final dos residuos solidos dos services de saude;

IV - Licenciar defmitivamente, implantar e dar manutencao adequada ao
Aterro Sanitario de Residuos S6lidos Domesticos, direta e indiretamente, e

V - Elaborar urn Plano Municipal de Residuos Solidos, de forma participativa.

municipio;
I - Implantacao de programa de coleta seletiva de residues s6lidos em todo 0
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IT- Com relacao ao Ensino Fundamental:

a) Adaptar na Grade Curricular 0 Ingles e Aula de Cidadania, a partir de 2006,
para as criancas que estejam matriculadas na 4a serie do Ensino Fundamental da rede municipal.

b) Melhorar a qualidade do ensino atraves da promocao de cursos de
aperfeicoamento para os professores do Ensino Fundamental da rede municipal.

c) Apoiar tecnicamente as escolas de Ensino Fundamental da rede municipal, na
elaboracao e/ou reformulacao de sua proposta pedag6gica.

d) Implantar, progressivamente, tendo como Escola ...Polo, a E. M. Dr. Jose de
Carvalho Faria, a expansao da jornada escolar mediante a implantacao de urn programa de
monitoramento que utilizara os estagiarios do Curso Normal Superior, entre outros que queiram
participar do projeto.

e) Proceder urn mapeamento de jovens e criancas que estao fora da escola, nas
zonas urbana e rural e efetivar a oferta de ensino.

f) Assegurar ao Departamento Municipal de Educacao, as Escolas Municipals e
a E. E. de Furnas, acesso a Internet.

g) Prover as escolas municipais de livros didatico ...pedagogicos de apoio ao
professor e supervisor e em 70% ampliar 0 acervo das bibliotecas escolares ate 2010.

h) Assegurar a oferta do transporte escolar gratuito ao educando da zona rural
desprovido de escola ou vaga proxima a sua residencia, buscando a colaboracao financeira do
Estado de forma a garantir a escolarizacao dos educandos.

k) Assegurar recursos financeiros e rnateriais para que as Escolas desenvolvam
seu projeto pedagogico, adquirindo materiais (colchonetes, bonecas, carrinhos, espelhos,
maquiagens, etc).

e) Assegurar, ao longo dos 5 anos, em 80% 0 fornecimento de materiais
pedagogicos adequados as faixas etarias e as necessidades do trabalho educacional.

f) Conscientizar a comunidade escolar (principal mente pais) da importancia da
educacao, atraves de palestras, encontros, reunioes, etc.

g) Apoiar tecnicamente as escolas de Educacao Infantil Municipal na
elaboracao e/ou reformulacao de sua proposta pedag6gica.

h) Garantir que os 10% dos recursos de manutencao e desenvolvimento do
ensino sejam aplicados na Educacao Infantil.

i) Proporcionar, em parceria com a area da Saude, avaliacao odontol6gica para
as criancas durante 0 tempo em que as mesmas estiverem matriculadas na Educacao Infantil.

j) Articular a Educacao Infantil com orgaos publicos responsaveis pelas areas
de Sande, Assistencia Social, Esporte e Cultura, promovendo programas, projetos e campanhas
que possam dar suporte para urn desenvolvimento sadio, nos aspectos flsico e mental em 100%
para as criancas.
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p) Regularizar 0 fluxo escolar, atraves da redueao da taxa de repetencia, evasao
escolar, abandono e distorcao idade/serie, utilizando-se de programas de aceleracao da
aprendizagem e recuperacao, garantindo efetiva aprendizagem aos alunos com menor
desempenho escolar.

q) Estabelecer, no periodo de vigencia deste plano, parametres de qualidade dos
services do Ensino Fundamental, como referencia para orientacao, acompanhamento e avaliacao,

ill-Com relaeao ao Ensino Medio;

a) Assegurar 0 transporte escolar gratuito para os estudantes que dele
necessitarem pra freqiientarem as aulas.

b) Democratizar espaeo nas escolas (E. E. Dr. Juscelino Kubitschek e E. E. de
Furnas) para uso coletivo ern atividades programadas e supervisionadas pelos professores e

, 't, 1 • 1 • ,. 1 • I 1·..L • 1 1... 1..1 '..1 ..1estuoames envorvmos em projeros ue apOIOao cesenvorvnnento SOCiale cutturat aa COmUn1uaue.

c) Desenvolver projetos de apoio ao estudante com necessidades educativas
especiais, visando a sua permanencia e sucesso no Ensino Medic.

0) Negociar com a Secretaria de Estado da Educacao it adequacao das
instalacoes da biblioteca das escolas: E. E. Dr. Juscelino Kubitschek e E. E. de Furnas.Ampliar,
em parceria com 0 Estado, 0 acervo bibliografico das escolas: E. E. Dr. luscelino Kubitschek e E.
E. de Furnas.

municipais,

i) Estabelecer, no periodo de vigencia deste PQME, urn planejamento da infra ...
estrutura das escolas municipais e estaduais, tendo como parametro 0 Padrao Minimo de
funcionamento, atraves da aquisieao de:

,.,.Ventiladores de teto (escolas municipais);

- DVD, CDs infantis e infanto-juvenis (escolas municipais);

- Telao e data-show (Departamento Municipal de Educacao);

- Impressora matricial (escolas municipais e E.E. Dr. Juscelino Kubitschek);

- Forno e liquidificador industrial (B.E.Dr. Juscelino Kubitschek);

- Carteiras e cadeiras infantis (E. E. de Furnas).

j) Contratar uma Psicopedagoga para atender as necessidades das escolas
municipais e escolas estaduais.

k)Garantir a cobertura das quadras das escolas municipais.

I)Negociar com 0 Estado a cobertura e 0 alambrado das quadras das escolas: E.
E. Dr. Juscelino Kubitschek e E. E. de Furnas.

m) Reformar a E. M. Professora Maria Aparecida Passos, visando melhorar a
seguranc;a dos alunos em 100%.

n) Consolidar, nos proximos 5 anos, 0 processo de informatizacao das escolas
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e) Garantir a continuidade da oferta de lanche aos alunos matriculados no
Projeto Alfabetizar e Cidadania.

VI - Com relacao a EducacaoEspecial:
a) Organizar urn banco de dados que conternple a demanda real de atendimento

de alunos portadores de necessidades educacionaisespeciais.
b) Propor programas para equipar adequadamente, em parceria com 0 Estado,

Uniao e corn a Iniciativa Privada, as escolas que atendam os educandos portadores de
necessidades educacionais especiais com as necessarias adaptacoes das barreiras arquitetonicas
nas EscolasMunicipais.

necessitarem.

d) Negociar com a Secretaria de Estado da Educacao, no periodo de vigencia
deste plano: a) universalizacaodo atendimentoda demandadeste nivel de ensino; b) a elaboracao
dos padroes minimos de materiais para 0 ensino medio, compativeis corn a realidade local
(aquisicaode mapas geograficos).

e) Solicitar ao Estado 0 estudo das causas de reprovacaoe abandono dos alunos
no Ensino Medic, adotando medidas corretivas que elevem a qualidade e eficacia do ensino no
sentido de procurar reduzir, noMunicipio, a taxa de repetencia, abandonoe evasao.

f) Solicitar a Secretaria de Estado de Educacao que articule, no periodo de
vigencia deste plano, corn as escolas responsaveispor esta modalidade de ensino, uma revisao da
organizacao curricular, didatico-pedagogica e administrativa do ensino notumo, de forma a
adequa-lo as necessidades do aluno trabalhador, semprejuizo da qualidade do ensino.

IV - Com rela~30ao Ensino Superior:
a) Assegurar 0 transporte dos alunos residentes no municipio para cursar 0

Ensino Superiorna Fesp/Passos.
b) Garantir a continuidadedo CursoNormal Superiorna sede do municfpio.
c) Assegurar para 0 born funcionamento do Curso Normal Superior no

municipio, as instalacoes fisicas necessarias.
V - Com relacao a Educacaode Jovens e Adultos:
a) Recensear e fazer 0 chamamento anual, ern parceria com 0 Sistema Estadual

de Educacao, da demanda a ser atendida na Educaeao de Jovens e Adultos, no periodo de
vigencia deste plano.

b) Negociar com a Secretaria de Estado da Educacao a continuidade da
Educacao de Jovens e Adultos.

c) Elaborar, em parceria com 0 Estado, proposta curricular orientadora para a
EJA (Fundamentale Medio), subsidiandoos Projetos Politico..Pedagogicos das escolas publicas.

d) Continuar assegurando 0 service de transporte escolar aos alunos que dele
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vm - Com relacao it valorizacao dos Profissionais da Educacao:

a) Identificar, mapear e organizar urn banco de dados, no periodo de vigencia
deste plano, dos professores e demais profissionais da educacao, em exercicio, na rede municipal,
com vistas a elaboracao da demanda de habilitacao necessaria a estes profissionais.

b) Prom over, sempre que necessario, a abertura de concurso publico para a
contratacao de profissionais para a Educacao, dentro das exigencies de qualificacao profissional,
para 0 atendimento da rede municipal de ensino,

c) Garantir a criacao do Plano de Carreira para 0 Magisterio Municipal
elaborado coletivamente.

d) Negociar com 0 Estado a habilitacao de professores em Fisica, Quimica,
Biologia e Matematica para 0 Ensino Medio e Fundamental, atraves do Veredas IT,professores da
E. E. de Furnas e E. E. Dr. Juscelino Kubitschek

e) Promover cursos de aperfeicoamento para os professores da Educacao
Infantil, para que a qualidade do ensino se concretize em 100%.

Profissional.

e) Estabelecer os padroes minimos de infra-estrutura das escolas para 0

atendimento aos alunos especiais.

t) Autorizar os novos padroes de construcao de predios escolares, publicos ou
privados, somente se estiverem em conformidade com os requisitos de infra-estrutura para
atendimento dos alunos especiais.

g) Assegurar 0 transporte para os alunos com necessidades educacionais
especiais para instituicao especializada (APAE).

vn- Com relacao itEducacao Tecnol6gica:

a) Assegurar transporte escolar para os alunos que dele necessitarem para
concluirem Cursos Profissionalizantes no municipio de Passos.

b) Estabelecer, no periodo de vigencia deste plano, em colaboracao com
empresarios e trabalhadores, com as escolas e com todas as instancias de governo; uma politica
de desenvolvimento local dos cursos basicos e tecnicos da Educacao Profissional, observadas a
vida economica do municipio e as ofertas do rnercado de trabalho.

c) Estabelecer parcerias para ampliar e incentivar a oferta de Educacao

c) Implantar, a partir da vigencia deste plano, em parceria com a area de Saude,
Assistencia Social e Trabalho, prograrnas destinados a ampliar a oferta de estimulacao precoce,
interacao educativa adequada, para as criancas portadoras de necessidades educacionais
especiais, em instituicoes especializadas ou regulares de Educacao Infantil, mediante rede de
apoio com participacao de outros agentes e recursos das comunidades.

d) Garantir aos alunos com deficiencia mental ou multipla, que nao
apresentarem resultados de escolarizaeao, 0 encaminhamento devido para instituicoes
especializadas.
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I - Reorganizar 0 Sistema Municipal de Sande em consonancia com os
princlpios do SUS.

IT - Elaborar politicas publicas que reafirmem 0 compromisso do municipio
com 0modelo assistencial em saude preconizado na legislacao vigente.

ill -Adequar os recurs os humanos da area da sande qualiquantitativamente,
tornando-o preparado a prestar uma assistencia de qualidade ao usuario do SUS.

IV ...Promover urn born gerenciamento do recurso investido na saude,
V - Centralizer atendimento medico na Unidade de Sande, a fim de prom over

melhor acompanhamento do estado de saude de nossos municipes.

VI ...Melhorar a area fisica das unidades de atendimento, tornando-as mais
funcionais e tecnicamente adequadas para 0 desenvolvimento das acoes e services de saude.

Sande, sao:
Art.17 - As diretrizes quanto a Sande estabelecidas pelo Plano Municipal de

Art. 16 ...As diretrizes quanta a Cultura, Lazer e Esportes estabelecerao que 0

Poder Executivo podera desenvolver program as de formacao, difusao e distribuicao das
atividades de cultura, esporte e lazer, atendendo em quantidade e qualidade crescentes, 0

conjunto da populacao, particularmente atraves de:

I-Centros comunitarios;

IT ...Praca e parques;

III ..Escolas municipais de educacao artistica;

IV - Bibliotecas;

V ...Oficinas;

VI -Ruas de lazer;

VII - Teatros;
VIll -Cursos esportivos;

IX - Equipamentos para pratica esportiva;

X - Casa da Cultura.

1)Assegurar que todos os educadores do Ensino Medio tenham Curso Superior
e Habilitacao na area em que vai atuar e tenham freqiientado program as de formacao continuada
no contexte da nova proposta curricular.

g) Garantir a formacao continuada para os profissionais da educacao municipal
no proprio local de trabalho, atendendo a necessidade de cada grupo de profissionais.
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acoes:

Art. 18 ...As diretrizes quanto ao Meio Ambiente sao:

I -Articular com outros setores da sociedade responsaveis por services e acoes
relacionadas ao meio ambiente, que afetam a saiide direta ou indiretamente.

II - Preservar os recursos naturais e 0 patrimonio ambiental existentes no
municipio, em particular os hidricos, as reservas naturais, 0 relevo, 0 solo e as areas com
vegetacao significativa, em conformidade com toda legislacao ambiental em especial as que
dispoe sobre polftica florestal e de protecao a biodiversidade no Estado, atraves das seguintes

XI - Redimensionar os recursos materiais, permanentes e de consumo,
instituindo a programacao de compras a ser realizada para evitar faltas e/ou perdas.

XII - Criacao das acoes de Sande Mental, com apropriacao de tecnologias
humanfsticas que visem uma total reintegracao do homem na sociedade.

XIII - Aperfeicoar 0 Programa de Sande da Familia - PSF visando a melhoria
das estrategias para prevencao e promocao de saude da populacao do municipio, enfatizando a
saude da mulher, 0 planejamento familiar, as DSTs.

XIV - Organizar 0 sistema de Vigilancia it Saude do municipio, criando urn
service dinamico para a vigilancia epidemiologica das doencas,

XV - Reorganizar 0 service de atencao odontologica, seguindo as normas da
Secretaria Estadual de Sande, promovendo 0 controle da incidencia de doencas bucais, com a
implantacao da saiide bucal.

XVI - Irnplantar a Vigilancia Sanitaria, criando recursos hurnanos e materiais e
quantidade e qualidades necessarias para inspecoes e orientacoes de estabelecimentos, verificacao
de denuncias e orientacao a populacao,

xvn - Elaboracao de programa de acolhimento dos caes soltos nas divers as
ruas do municipio com supervisao de profissional veterinario.

vn -Ampliacao da sala de vacinacao de acordo com normas pre estabelecidas
pelo Ministerio da Sande.

VIII - Ampliacao da rede laboratorial ja implantada na Unidade de Saude Sa
Rita Barbosa para melhor atendimento a saude da populacao,

IX - Implantacao do service de Raio-X na Unidade de Sande para melhor
diagnostico e tratamento dos nossos pacientes.

X - Implementacao do projeto realizado que visa a construcao de outra Unidade
de Atendimento de Urgencia e Emergencia, sala de parte e enfermarias de intemacao mantendo 0

atendimento ambulatorial na atual Unidade de Sande.
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c) Ampliar as areas destinadas ao uso coletivo de Iazer ativo e contemplativo;

ou da natureza; e
b) Exigir a recuperaeao de recursos naturais degradados por a~ao do homem

sonora e visual;
a) Aperfeicoar 0 contorno dos niveis de poluicao do ar, da agua, do solo,

diretrizes:

a) Manter e ampliar 0 Sistema de Areas Verdes, constituido por areas de
propriedade publica ou particular, delimitadas pela Prefeitura tendo em vista implantar ou
preservar arborizacao e ajardinamento;

b) Estimular a participacao de terceiros quanto a ampliacao e manutencao de
areas verdes e outros espacos ajardinados ou arborizados, inclusive mediante incentivos, e
control ados, sempre, 0 cumprimento de sua finalidade;

c) Preservar a vegetacao arborea existente no Municipio definida no
cadastramento proprio;

d) Manter e ampliar politica de arborizacao de ruas;

e) Adequar 0 uso e a ocupacao do solo urbano as restricoes geomorfologicas e
hidrologicas do sitio, em especial no que se refere ao parcelamento de solo em terrenos com alto
potencial de erosao;

f) Impedir a ocupacao das cabeceiras dos rios, preservando a vegetacao
existente e exigindo sua recuperacao nos casos criticos de degradacao;

g) Controlar a ocupacao dos fundos de vale, garantindo uma faixa reservada
de terreno suficiente das areas de preservacao permanente, para implantar parques lineares e/ou
amp liar sistema de drenagem, calhas principais, sistemas de areas verdes e quando for 0 caso
obras do sistema viario;

h) Promover a reducao dos nfveis de impermeabilizacao do solo, por meio de
educacao e utilizacao de pisos permeaveis;

i) Exigir a elaboracao de E.I.A. (Estudo de Impacto Ambiental) e/ou
R.I.M.A. (Relatorio de Impacto do Meio Ambiente) para todos os empreendimentos de grande
impacto na area do municipio, avaliando sua adequacao aos dispositivos desta Lei; e

j) Exigir a elaboracao de Relatorio Ambiental Preliminar (RAP), Relatorio de
Controle Ambiental (RCA), Projeto de Controle Ambiental (PCA) ou Estudo de Impacto de
Vizinhanca (EIV), para todos os empreendimentos que causem impacto ambiental, avaliando sua
adequacao aos dispositivos desta lei.

ill - Conservar os espacos naturais e construidos considerados patrimonio
hist6rico-cultural e sitios consagrados como referencias urban as e rurais;

IV - Melhorar os padroes de qualidade ambiental, atraves das seguintes
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Art. 20 - As Diretrizes referentes ao Turismo sao:

I - Promover Sao Jose da Barra como Polo de Turismo com planejamento de
abrangencia regional;

perigosas.

Art. 19 - As Diretrizes referentes ao Sistema Viario e ao Transportes sao:

I - Desenvolver urn sistema de transporte coletivo prevalecente sobre 0

transporte individual, atraves das seguintes diretrizes:

a) Assegurar a unidade da aglomeracao urbana enquanto conjunto fisico,
economico e social, garantindo a acessibilidade a toda a cidade; e

b) Manter e amp liar a cobertura territorial e 0 nivel de service do sistema
principal de transporte de passageiros;

II - Melhorar a qualidade do sistema viario e dos services de transporte
coletivo, compreendendo a seguranca , a rapidez, 0 conforto e a regularidade, atraves das
seguintes diretrizes:

a) Aperfeicoamento do gerenciamento dos services, de forma a reduzir a
controlar os custos do transporte coletivo;

b) Estabelecimento de programas e projetos de acessibilidade que garantam 0

direito it cidade e it circulacao de pedestres, ciclistas e de grupos especificos, tais como idosos,
pessoas com limitacoes it mobilidade, pessoas portadoras de deficiencia fisica perrnanente ou
temporaria e criancas;

c) Adocao de politica com relacao as areas piiblicas e particulares destinadas ao
estabelecimento de veiculos;

d) Elaboraeao de urn Plano Municipal de mobilidade Urbana, de forma
participativa, que inclua 0 transporte cicIo viario e a circulacao ape;

e) Priorizar a execucao de melhorias nas estradas que Iigam os bairros, como
elemento regulador do transporte de cargas pesadas no espaco urbano;

t) Promover estudo de viabilidade para ampliacao e asfaltamento interligando
os municipios de Sao Jose da Barra/Guape e Sao Jose da BarralAlpinopolis; e

g) A construcao das estradas rurais devera obedecer aos preceitos ambientais da
Iegislacao vigente, e receber manutencoes periodicas, especialmente nas estacoes chuvosas.

ill ...Estruturar e regulamentar urn sistema de transporte de cargas, atraves das
seguintes diretrizes.

a) Regulamentar 0 uso de vias publicas, especialmente a sua utilizacao pelo
transporte de cargas; e

b) Implantar medidas adequadas para 0 transporte de produtos e substancias
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II)Estruturar uma Agenda de Desenvolvimento Regional, com demais orgaos,
entidades e representacoes regionais.

I) Promover 0 desenvolvimento do municipio, resguardada sua fun'(ao
polarizadora, de forma integrada com os demais municfpios da regiao, mediante parcerias e
consorcios intermunicipais, assegurado uma maior promocao e alocacao/participacao no
desenvolvimento regional e nacional;

sao:
Art. 21 - As Diretrizes referentes a Integracao e ao Desenvolvimento Regional

XII - Promover a atracao de investimentos em turismo rural;

XIII - Criar novos atrativos turisticos;

XIV - Incentivar 0 melhor aproveitamento dos lagos com atividades turisticas;

XV - Promover a eliminacao de barreiras arquitetonicas e urbanisticas dos
p610s turisticos, visando incentivar 0 turismo a todos, especialmente as pessoas com deficiencia e
com mobilidade reduzida;

XVI - Promover e incentivar 0 uso de espacos publicos para eventos que levem
arte e cultura a toda populacao; e

xvn - Manter e divulgar calendario de eventos de Sao Jose da Barra e regiao.

turismo;

n- Incentivar 0 turismo rural, ecol6gico, cultural, de eventos e de negocios,
com visao e planejamento regional;

ill- Fomentar a cadeia do turismo como atividade economica;

IV - Promover 0 turismo e demais atividades potenciais, com base nas
vocacoes locais e na modernizacao tecnologica da infra-estrutura necessaria;

V - Promover 0 aproveitamento turistico dos recursos naturals do Municipio
com a sua utilizacao racional;

VI - Qualificar e desenvolver 0 potencial turistico, ecologico, cultural,
educacional e de pesquisa dos bairros rurais e agrovilas;

VII - Apoiar e incentivar program as de capacitacao e de qualificacao dos
profissionais da rede de services de recepcao ao turista no Municipio;

VIII - Aumentar a demanda de visitantes e turistas no Municipio e Regiao;

IX - Desenvolver rotas urbanas e rurais de turismo;

X - Valorizar e prom over as manifestacoes culturais locais e regionais;

XI - Projetar Sao Jose da Barra no cenario regional, nacional e internacional do
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Art. 23 - A Zona de Expansao Urbana, demarcada no mapa do Anexo I,
delimitada pelo perimetro da Zona Urbana e pelo perimetro formado por uma linha imaginaria,
cujo PI .. Ponto Inicial- (Cachoeira da Laje). E 0 entroncamento das Ruas Dona Bern com Rua
Joaquim Inacio, daf segue pelo prolongamento da Rua Dona Bern por aproximadamente 115,00
metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente 28,00 metros, dar virando a direita
seguindo por aproximadamente 161,00 metros, daf virando a esquerda seguindo por
aproximadamente 54,00 metros, dai virando novamente a esquerda paralela a Rua Joaquim Inacio
ate 0 PI, onde principiou e finda esta descricao,

- Ponto Inicial- E 0 fmal da Rua Joaquim Fernandes Martins, dai virando a
direita seguindo por aproximadamente 58,00 metros, dai virando a esquerda seguindo por
aproximadamente 154,00 metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente 13,00
metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente 141,00 metros, dai virando
novamente a esquerda ate 0 PI, onde principiou e finda esta descricao,

- Ponto Inicial- Eo final da Travessa Joaquim Fernandes Martins, dai virando
a esquerda seguindo por aproximadamente 225,00 metros, dai virando a esquerda seguindo por
aproximadamente 36,00 metros, dai virando a direita seguindo por aproximadamente 160,00
metros, dai virando novamente a direita seguindo por aproximadamente 67,00 metros, dai
virando a esquerda seguindo por aproximadamente 250,00 metros, dai virando a esquerda por
aproximadamente 100,00 metros, dai virando a esquerda por aproxirnadamente 175,00 metros,
dai virando a direita por aproximadamente 160,00 metros, dar virando a esquerda por
aproximadamente 200,00 metros, daf virando a esquerda seguindo por aproximadamente 62,00
metros, daf virando a esquerda seguindo por aproximadamente 715,00 metros ate 0 curse d'agua,
dai virando a dire ita seguindo por aproximadamente 170,00 metros, dai virando a esquerda
seguindo por aproximadamente 345,00 metros ate a rna Dona Bern seguindo a referida rua

Art. 22 - A Zona Urbana, para os fins desta Lei, e a area com perimetro
formado por uma linha imaginaria, conforme demarcada no mapa Zona Urbana e Expansao
Urbana ~ Anexos I-A e I-B;

Paragrafe Unico - As alteracoes no perimetro da Zona Urbana, ate 0 limite da
Zona de Expansao Urbana, serao feitas atraves de decreto do Executivo Municipal, quando da
aprovacao do respectivo projeto de parcelamento do solo.

SECAOI

DA ZONA URBANA E DE EXP ANSAO URBANA

CAPiTULOm
DO USO DO SOLO
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aproximadamente 235,00 metros, acompanhando 0 perimetro urbano ate 0 PI, onde principiou e
finda esta descricao.

- Ponto Inicial ~ (Can-Can) ~ No inicio da Rua Sao Jose Operario-t virando a
direita seguindo por aproximadamente 35,00 metros, dai virando a esquerda seguindo por
aproximadamente 132,00 metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente 378,00
metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente 627,00 metros, dai virando it
esquerda seguindo por aproximadamente por 125,00 metros, dai virando it esquerda seguindo
paralelo a Rua C por aproximadamente 50] ,00 metros, dai virando it direita ate 0 PI, onde
principiou e fmda esta descrieao.

- Ponto Inicial - (Fumas)- No entroncamento das Ruas Divisa Nova com Rua
Perdoes, virando it esquerda seguindo por aproximadamente 394,00 metros, dai virando it direita
seguindo por aproximadamente 262,00 metros, dai virando it direita seguindo por
aproximadamente ]58,00 metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente por
396,00 metros, dai virando a direita seguindo por aproximadamente 267,00 metros, dai virando it
direita seguindo por aproximadamente 242,00 metros, dai virando a direita seguindo por
aproximadamente 493,00 metros, dai virando a direita seguindo por aproximadamente 75,00
metros, dai virando it direita seguindo por aproximadamente 340,00 metros, dai virando it
esquerda seguindo por aproximadamente 128,00 metros, dai virando it direita seguindo por
aproximadamente 453,00 metros, daf virando it esquerda seguindo ate 0 PI, onde principiou e
finda esta descricao.

- Ponto Inicial- (Sede) - No trevo de acesso da Rodovia SIR 252 com Av. Jose
Ouro seguindo pela referida via ate 0 encontro das aguas do ribeirao da laje, dai seguindo pelo
ribeirao da laje ate 0 encontro com as aguas do Corrego do Odilon, dai seguindo em sentido
contrario de suas aguas ate Av. Jose Goncalves de Souza, daf seguindo em senti do contrario de
suas aguas aproximadamente 110,00 metros, dai virando a dire ita seguindo por aproximadamente
por 580 metros passando a referida linha pelos fundos do cemiterio municipal, dai virando a
direita seguindo por aproximadamente por 350 metros encontrando as aguas do C6rrego Agua
limpa, dai seguindo as aguas do referido corrego ate seu encontro com a Av. Integracao Tres, dai
seguindo a referida Avenida ate seu encontro com trevo de acesso a Rodovia SJR 252, dai
seguin do peJa referida Rodovia ate 0 PI, onde principiou e finda esta descrieao.

- Ponto Inicial- (Senhor Born Jesus dos Campos) - No Entroncamento da Av.
Integracao 3 com a Rua Jose Inacio de Andrade seguindo pela Av. Integracao 3 por
aproximadamente 43 metros, dai virando a direita seguindo por aproximadamente 390 metros,
dai virando a esquerda com urn angulo aproximadamente de 90° seguindo aproximadamente por
115 metros, dai virando a esquerda com urn angulo aproximadamente de 90° seguindo
aproximadamente por 520 metros, dai virando a esquerda seguin do por aproximadamente por 225
metros, dai virando a esquerda seguindo por aproximadamente por 85 metros, dai virando a
esquerda por aproximadamente por 95 metros, dai virando a esquerda por aproximadamente por
25 metros, dai virando a direita seguindo ate 0 PI, onde principiou e finda esta descricao,

- Ponto Inicial - No entroncamento da linha imaginaria da area urbana com a
Av. Integracao 3 seguindo aproximadamente por 160 m metros, dai virando a esquerda pela

_,~,,~~or aproximadamente por 201 metros, dai virando a es er~or

AVISO PUBUCACAO Tr,vessa Ary Brasileiro de Castro,272 - Centro - Cep: 37945-
PUBLlCAD.o.EM~081C&pOR ,Fone:(35) 3523-9115/3523-9200, - Sao Jose da Barr...'··.....---
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DA PREFEITURA MUNiCIPAl.
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Tr essa Ary Brasileirode Castro, 272 - Centro - Cep: 37945-
PUBlICADO, E POR one: (35) 3523-9115 I 3523-9200, - Sao Jose da Barr
AFlXACAO NO CUADRO DE AVISOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL.

1!1~

.-.,.-
/"'"..,./'....

Localizado a 04 Km da sede, servida por estrada vicinal, partindo do marco 05,
localizado na divisa das propriedades de Furnas Centrais Eletricas SIA, com area excedente 1
(urn) tambem de Furnas Centrais Eletricas S/A e as terras de Jose Mendes Junior ou sucessores,
dai segue com azimute de 13° 35', numa distancia de 664,74 metros ate 0 ponto 201 (duzentos e
urn), daf segue com azimute de 33° 39', numa distancia de 260,38 metros ate 0 ponto 202
(duzentos e dois), dai segue com azimute de 334° 49', numa distancia de 465,74 metros ate 0

ponto 203 (duzentos e tres), dai segue com azimute de 314° 52', numa distancia de 17,70 metros
ate 0 ponto 204 (duzentos e quatro), dai segue com azimute de 325° 52', numa distancia de
161,48 metros ate 0 ponto 205 (duzentos e cinco), localizado na intersecao de divisa do referido
im6vel com rnargern esquerda do rio Grande. Do ponto 5 (cinco) ao 205 (duzentos e cinco) 0
imovel confronta com a area excedente 1 (urn) de Furnas Centrais Eletrica S/A. Do ponto 205
(duzentos e cinco), segue rio aeima numa distancia aproximada de 1.191,66 metros ate 0 ponto
206 (duzentos e seis), localizada na intersecao desta margem do rio com a divisa do referido
imovel e a area excedente 2 (dois) de furnas centrais Eletricas SIA, dai segue com azimute de
181° 35', numa distancia de 370,99 metros ate 0 ponto 207 (duzentos e sete), dai segue com
azimute de 346° 51', numa distancia de 173,63 metros ate 0 ponto 208 (duzentos e oito), dai
segue com azimute de 73° 45", numa distancia de 178,73 metros ate 0 ponto 209 (duzentos e
nove), dai segue com azimute de 159° 43', numa distancia de 176,38 metros ate 0 ponto 210
(duzentos e dez), dai segue com azimute de 183° 49', numa distancia de 179,91 metros ate 0

ponto 211 (duzentos e onze), dai segue com azimute de 236° 27', numa distancia de 159,68
metros ate 0 ponto 212 (duzentos e doze), dai segue com azimute de 1580 03', numa distancia de
176,47 metros ate 0 ponto 213 (duzentos e treze), dai segue com azimute de 165° 55', numa

Seu marco inicial (01) esta cravado na intersecao da estrada de aces so it
Alpinopolis, com 0 Ribeirao da laje, daf segue 2.534 metros, no sentido contrario de suas aguas
ate encontrar 0 marco 02, cravado no eixo da estrada de aces so it Guape, dai segue 1.098 metros
ate encontrar 0 marco 03, dai deflete it esquerda 84°09'25", segue 829 metros ate encontrar 0

marco 04, cravado na intersecao da estrada Sao Jose da Barra - Furnas, com 0 Corrego Odilon,
dai segue 1.658 metros do eixo deste corrego ate encontrar 0 marco OS, cravado no eixo da
estrada de acesso it Furnas, via aeroporto, dai segue 1.039 metros ate encontrar 0 marco inicial
(01), tendo urn perimetro de 7.158 metros e area de 250,88 ha.

II - BAIRRO DE FURNAS

Art. 24 - As Zonas Urbana e de Expansao Urbana serao subdivididas em
porcoes denominadas BAIRROS, delimitadas por uma linha imaginaria que se inicia e termina no
chamado PI - Ponto Inicial -, a seguir .individualizadas:

I-SEDE

aproximadamente 136 metros, dai virando a esquerda por aproximadamente 185 metros, dai
virando a esquerda por aproximadamente 130 metros, dai virando a esquerda por
aproximadamente por 24 metros, dai virando a direita por aproximadamente 34 metros, dal
virando a direita por aproximadamente 123 metros da virando a esquerda por aproximadamente
por 56 metros, ate 0 PI, onde principiou e finda esta descricao,
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i!J~2.

Seu marco inicial (01) esta cravado junto ao cruzeiro existente no lade norte da
localidade, dai visando 0 marco "0" deflete 490 24' 59", segue 930 metros ate encontrar 0marco
02, cravado junto it estrada rural existente, dai deflete it esquerda 96° 12' 1]", segue 1.110 metros
encontrando 0 marco 03, cravado junto it estrada de acesso a Alpinopolis, deflete it esquerda 69°
28' IT', segue 610 metros ate encontrar 0 marco 04, cravado junto it estrada de acesso a Born
Jesus dos Campos, deflete it esquerda 44° 23' 50", segue 650 metros ate encontrar 0 marco 05,
deflete it esquerda 80° 06' 56", segue 985 metros ate encontrar 0 marco inicial (01), tendo urn
perimetro de 4.279 metros e area de ]21,16 ha.

V - BAIRRO SENHOR BOM JESUS DOS CAMPOS

IV - BAIRRO CACHOEIRA DA LAJE

Seu marco inicial (01) esta cravado na intersecao do Rio Can-Can com a
rodovia de acesso a Furnas, distante 1.050 metros da rodovia MG-050, dai segue pelo eixo da
rodovia de acesso 1.442 metros, encontrando 0 marco 02, deflete it direita 950 38'34", segue 474
metros ate 0 marco 03, dai deflete it direita, segue 620 metros ate 0 marco 04, deflete it direita 230
37' 47", segue 327 metros ate encontrar 0 marco 05, deflete it direita 62° 03' 30", segue 495
metros, encontrando com 0 marco 01, ponto inicial, tendo urn perimetro de 3.358 metros e area
de 58,95 ha,

distancia de 611,59 metros ate 0 ponto 214 (duzentos e quatorze), dai segue com azimute de 2470
38' , numa distancia de ]30,06 metros ate 0 ponto 2] 5 (duzentos e quinze), daf segue com azimute
de 3340 15', numa distancia de 287,56 metros ate 0 ponto 216 (duzentos e dezesseis), dai segue
com azimute de 630 15', numa distancia de 107,48 metros ate 0 ponto 217 (duzentos e dezessete),
dai segue com azimute de 3410 19', numa distancia de 574,00 metros ate 0 ponto 218 (duzentos e
dezoito), dai segue com azimute de 2290 32', numa distancia de 325,88 metros ate 0 ponto 219
(duzentos e dezenove), dai segue com azimute de 3200 39', numa distancia de 207,79 metros ate
o ponto 220 (duzentos e vinte), dai segue com azimute de 25]0 28', numa distancia de 2],30
metros ate 0 ponto 221 (duzentos e vinte e urn), dai segue com azimute de 2160 39', numa
distancia de 23,40 metros ate 0 ponto 222 (duzentos e vinte e dois), dai segue com azimute de
1690 45', numa distancia de 153,10 metros ate 0 ponto 223 (duzentos e vinte e tres), dai segue
com azimute de 1450 20', numa distancia de 259,85 metros ate 0 ponto 224 (duzentos e vinte e
quatro), dai segue com azimute de 2630 12', numa distancia de 35,62 metros ate 0 ponto 225
(duzentos e vinte e cinco), dai segue com azimute de 2080 31', numa distancia de 229,82 metros
ate 0 ponto 226 (duzentos e vinte e seis), dai segue com azimute de 2330 47', numa distancia de
76,18 metros ate 0 ponto 227 (duzentos e vinte e sete), dai segue com azimute de 2640 07', numa
distancia de 581,61 metros ate 0 ponto 228 (duzentos e vinte e oito), dai segue com azimute de
3250 18', numa distancia de 22,75 metros ate 0 ponto 131 (cento e trinta e urn), localizado na
cerca de divisa do referido imovel com Jose Mendes Junior ou sucessores e a area excedente 2
(dois) de Furnas Centrais Eletrica S/A, Do ponto 206 (duzentos e seis) ao 131 (cento e trinta e
urn) 0 im6vel confronta com a area excedente 2 (dois) de Furnas Centrais Eletricas S/A. do ponto
131 (cento e trinta e urn), segue com azimute de 3250 18', numa distancia de 258,06 metros
confrontando com terras de Jose Mendes Junior ou sucessores ate 0 ponto 5 (cinco), inicio desta
descricao, formando uma area de 192,26 ha.

m- BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA - CAN-CAN
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Seu marco inicial esta cravado em urn grotao (ponto A) onde comeca a Represa
de Furnas - Centrais Eletricas SIA., numa distancia de 1.016 metros ate 0 ponto B ; dai deflete a
esquerda num angulo de 70°30' graus, continuando numa distancia de 100 metros ate atingir uma
trilha de acesso a Represa de Furnas SIA, ponte B; dai segue ainda margeando a referida represa
ate atingir uma outra trilha de aces so a mesma, numa distancia de 1.l30 metros, ponto D; segue
dai em ruma reto sempre margeando a referida represa numa distancia de 580 metros, ponto E;
ate atingir 0 corrego que desagua na referida represa; segue pelo referido corrego que faz divisas
com Dr. Erasto Soares da Veiga, numa distancia de 440 metros, ponto F; ate atingir uma cerca de
ararne com mourao de concreto; dai deflete para a esquerda num angulo de 267°40' graus,
seguindo a cerca de arame numa distancia de 85 metros, ponto G; onde deflete it. direita numa
angulo de 106°20' graus, continuando a mencionada cerca ate encontrar uma estrada de servidao
numa distancia de 580 metros, ponto H, onde confronta ainda com Dr. Erasto Soares da Veiga;
dai seguindo pela estrada com direcao a fazenda Grotao, ate atingir a cerca e seguindo pela cerca
de ararne numa distancia de 304,65 metros, ponto I, e divisa de Guilherme A. Brotel ate uma
grota sempre com 0 mesmo confrontante, e descendo grota abaixo numa distancia de 627,98
metros, ponte J, e 0 rumo de 80°30' graus NW ate uma nascente ainda com divisa de Guilherme
A. BroteI ate as aguas da Represa de Furnas, Centrais Eletricas SfA numa distancia de 3l3,15
metros, ponto K, e 0 rumo de 25°30' SW e divisando com a Represa de Furnas Centrais Eletricas
SfA ate a divisa de Guilhenne A. Brotel ate uma cerca de arame de divisa numa distancia de
638,45 metros, ponto L, no rumo de 60° SE, defletindo a direita ainda com divisa de Guilherme
A. Brotel ate urn caminho de servidao da distancia de 287,64 metros, ponto M, e defletindo it
direita pelo caminho de servidao Duma distancia de 138,95 metros, ponto N, e 0 rumo 390030r

VII - BALNEARIO CASSINO SHANGRYLA I Ell

Uma gleba de terras que dista da sede 18 Km, servida por estrada vicinal, com
area de 32.34.00 ha, partindo do marco 0 (zero), pelo angulo 32°58'21" SW, travado no eixo de
urn grota, em declive para 0 Lago de Furnas, e adjacente na cota 769, dai sobe grota acima ate 0

marco 1 (urn) e dista de 93.499 metros; dai volve a esquerda pelo rumo inicial de 10° 39'06"SW e
segue por cerca de arame farpado adjacente a estrada ate 0 marco 8 (oito). Do marco 1 (urn) ao
marco 8 (oito) dista de 265,96 metros; dai volve a direita pelo rumo 71°25' 17" NW, pas sando
pelo ponto 8A (oito "A") indo ate 0 ponto 15A (quinze "An); a distancia do ponto 8 (oito) ao
ponto 15A (quinze "A") e de 601,94 metros em divisa aberta. Do ponto 0 (zero) ao ponto 15A
(quinze "An), a confrontacao e com terras do proprietario Jose Mauro de Freitas; dai volve a
direita pelo rumo inicial 29°03'14" NE na cota 769 do Lago de Furnas, e contorna 0 perimetro
desta gleba ate 0 marco 0 (zero ), confrontando em todo esse trecho com 0 Lago de Furnas. Do
ponto 15A (quinze "A") ao ponto 0 (zero) a distancia e de 2.581,81 metros, fechando assim 0

perimetro.

Seu .marco inicial (01) esta cravado a 707 metros do marco "0", cravado na
Praea Central, dai segue 1.000 metros encontrando 0 marco 02, detlete 90° it esquerda, segue
1.000 metros ate encontrar 0 marco 03, deflete a esquerda 90°, segue 1.000 metros ate encontrar 0
marco 04, dai deflete a esquerda, segue 1.000 metros ate encontrar 0 marco inicial (01), tendo urn
perimetro de 4.000 metros e uma area de 100 ha.

VI - LOTEAMENTO "PENiNSULA DO SOL"
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Art. 25 - A Zona Rural e aquela constituida por areas destinadas as atividades
pnmanas e de producao de alimentos, bern como as atividades de reflorestamento e de
mineraeao, constituida por todo 0 territorio do municipio nao contido nas Zonas Urbana e de
Expansao Urbana.

§1°...0 Coeficiente de aproveitamento unico na Zona Rural e 0,1 (urn decimo).

§2° - A atividade de mineracao sera regulada por Lei pertinente.

§3° ..A area de protecao do Ribeirao Can-Can e do Ribeirao da Laje, constante
no Anexo 6, devera ser objeto de urn Plano de Manejo.

§ 4° ,..As atividades agro ..industriais poderao ser desenvolvidas na zona rural,
desde que devidamente licenciadas e que atendam a Legislacao Ambiental.

§ 5° - A atividade de plantio de cana de aeucar podera ser exercida desde que
nao ultrapasse a area regulamentada pelos orgaos publicos administrativos. Alem do que devera
ser respeitada a legislacao pertinente no que diz respeito a recuperacao do solo, despejo de
rejeitos, depredacao das nascentes bern como corregos, ribeiroes, riachos, rios e reservatorios,
preservacao das matas siliares e APPs.

SECAon
DA ZONA RURAL

SE, ate a divisa do Dr. Erasto Soares da Veiga e defletindo a direita ainda com 0 mesmo
confrontante por uma cerca de arame numa distancia de 127,75 metros, ponto 0, e defletindo a
direita ainda pela cerca de arame ate urn corrego que desagua na Represa de Furnas, e
acompanhando 0 corrego acima numa distancia de 542,97 metros, ponto P, eo rumo de 70° SE,
are uma cerca com divisa de Erasto Soares da Veiga, e seguindo pela cerca de arame numa
distancia de 838,84 metros, ponto Q, num rumo de 40° NE, ate uma cerca de arame de divisa de
Guilherme A. Brotel, e do outro lado com Dr. Erasto Soares da Veiga, ate a estrada de servidao e
seguin do pela estrada com direeao it estrada municipal numa distancia de 640 metros, ponto R,
ate atingir a porteira da estrada da fazenda, dai continua seguindo a estrada de servidao numa
distancia de 830 metros, ponto S, ate atingir a estrada municipal de liga~ao a Guape, dai deflete it
direita num angulo de 36°30' graus, segue dai a referida estrada no sentido a Guape, numa
distancia de 1.900 metros, ponto P, ate atingir uma cerca que faz divisa com propriedade de
Manoel Cardoso; dai deflete a direita nurn angulo de 255°30' graus, seguindo numa distancia de
163 metros, ponto U, defletindo a esquerda num angulo de 253°20' graus, onde segue numa cerca
de arame numa distancia de 600 metros ate atingir urn grotao, dai deflete a esquerda num angulo
de 240°00' graus seguindo 0 mencionado grotao muna distancia de 337 metros, ate atingir 0

ponto A, inicio desta descricao, formando uma area de 310.78.91 ha,

VIlI- Fica estipulado urn prazo nao superior a 5 (cinco) anos, para a realizacao
de urn levantamento georreferenciado do perimetro urbano e area de expansao urbana da sede do
municipio e seus respectivos bairros.
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Art. 29 ... Os investimentos na Zona rural serao basicamente aqueles que
incentivam 0 desenvolvimento e a fixaeao do homem ao campo e a manutencao das atividades
estabelecidas nos termos do artigo anterior desta Lei.

§ 1° ...A extracao de areia e/ou cascalho nao podera ser feita com a modificacao
ou 0 desvio das margens, nero tao pouco com a possibilidade de formar bacias que causem a
estagnacao das aguas ou que produzam qualquer prejuizo as pontes ou outras obras nos leitos dos
cursos d' agua e represas e suas margens,

§ 2° ...A Iiberaeao para extracao de areia e/ou cascalho, por parte do orgao
municipal competente, nao isenta 0 extrator da obrigacao de autorizacao estadual e/ou federal.

Art. 28 - A extracao de areia e/o cascalho nas margens dos leitos dos cursos
d' agua e represas, dependera de aprovacao previa do Organismo competente da Prefeitura
Municipal.

Panigrafo Unico - Inclui ainda, nas exigencias do artigo, os projetos de
irrigacao que poderao afetar 0 regime de vazao dos afluentes do Ribeirao da Laje e Ribeirao
Cancan, e dos Corregos: do Retiro, SaIto, e Rincao,

Art. 27 - A construcao, ampliacao, instalaeao e funcionamento de todo e
qualquer projeto, capaz de causar riscos ao meio ambiente, dependera de licenca de localizacao
outorgada pelos orgaos municipais competentes, apos aprovacao de estudo previo de impacto
ambiental.

I-0 exercicio de atividades capazes de provocar acelerada erosao das terras ou
acentuado assoreamento dos recursos hidricos;

II - 0 lancamento direto ou indireto de vinhaca, tambem conhecida como
vinhoto, nos cursos de agua que compoem a area de Protecao Ambiental do Ribeirao da Laje e
Ribeirao Cancan assim como de seus afluentes e tambem no Corrego do Retiro, Corrego do
SaIto, Corrego do Rincao;

ill-Utilizacao de defensivos agricolas sem receituario agronomico;

IV ...Na area de protecao ambiental do Reservatorio da Usina Hidroeletrica de
Furnas, bern como toda a Bacia Hidrografica do municipio, fica proibido 0 parcelamento do solo
para fins urbanos, exceto na Area Urbana e de Expansao Urbana prevista por esta Lei.

Art. 26 - Na area de Protecao do Ribeirao Cancan e Ribeirao da Laje, Corrego
do Retiro, Corrego do SaIto, Corrego do Rincao, Corrego do Odilon e Corrego Santa Luzia,
ficam proibidos:
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Art. 32 - As zonas de uso, cujos locais estao definidos no Mapa Zoneamento de
Uso e Ocupacao do Solo - Anexos 2-A, 2-B e 2-C, e receberao as seguintes classificacoes e com
as respectivas caracteristicas basicas:

ZR - Zona Residencial - Zona onde ha grande predominancia de residencias
permitindo-se assim alguns usos comerciais, services e outros usos diversificados, compativeis
com 0 usn residenciaI;

SECAOIV
DA CLASSIFICACAO DAS ZONAS

Art. 31 - As construcoes, reformas, ampliacoes e os terrenos localizados dentro
do Municipio de Sao Jose da Barra ficam sujeitos as disposicoes de uso, ocupacao, utilizacao,
recuo e alturas estabelecidas por esta Lei, sem prejuizo das demais normas estabelecidas na
legislacaovigente.

PanigrafoUnico - Os usos conformespara cada zona sao aqueles previstos nos
Anexos 2-A, 2-B e 2-C.

b) Zona Industrial (ZI) - Sao areas onde se localizam as indiistrias e suas
atividades conexas;

c) Zona de Chacara de Recreio (ZCR) - Sao areas legalmente parceladas com
essa finalidade, onde se localizamresidencias e locais de recreio;

d) Zona Mista (ZM) - E a area onde coexistem os diversos usos urbanos, que
nao oferecern grande incomodoou risco;

e) Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) - Sao areas destinadas
primordialmente it producao e manutencaode habitacoesde interesse social;

f) Zona de Protecao Aerol'ortuaria (ZPAP) ~ Sao areas destinadas a protecao e
seguranca do entomo do Aeroporto localizado no municipio, nos termos da Portaria n"
1.141/GM5 de 8 de dezembrode 1987doMinisterio da Aeronautica; e

Art. 30 - Serao07 (sete) as categorias de zonas de uso, definidas como:
a) Zona Residencial (ZR) ~ Sao areas onde se localizam as residencias, cuja

funcao, a atividade humana de habitar, e exercida com maior incidencia que as demais funcoes
urbanas;

SECAom
DASCATEGORIAS DE ZONASDE USO
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v - RES. 5: Uni-domiciliar Misto - Unidades unifamiliares conjugadas com
outro uso nao residencial;

IV - RES. 4: Pluri-domiciliar Horizontal e/ou Vertical -= Conjuntos em
condominio destinados it habitacao permanente isolada, agrupada, vertical e/ou horizontalmente,
dispondo de espacos e instala~oes de utiliza~ao comum a todas as habi~oes do conjunto;

verticalmente;

Art. 33 .. Para efeitos desta Lei, sao estabelecidas as categorias de uso
residencial, a seguir individualizadas e caracterizadas:

I - RES. 1:Residencial Uni-domiciliar ~ Edificacoes destinadas it habitacao
permanente, correspondendo a uma habitacao por lote;

II ...-RES. 2: Pluri-domiciliar Horizontal - Conjunto de unidades residenciais
agrupadas horizontalmente, todas com frente para a via oficial ou particular, obedecendo as
seguintes disposieoes:

a) maximo de 6 (seis) habitacoes por agrupamento;

b) frente minima de 5,00 m (cinco metros) e area minima de 125,00 m2 (cento e
vinte e cinco metros quadrados) para cada lote resultante do agrupamento.

ill - RES. 3: Pluri ..domiciliar Vertical ...,..Varias unidades agrupadas

SEC;AOI

DO usn RESIDENCIAL

CAPiTULO IV

DA DEFINIf;AO E CARACTERIZAf;AO DAS CATEGORIAS DE usn

ZM - Zona Mista ~ De baixa a media densidade admitindo-se usos comerciais,
services e institucionais;

ZEIS ~ Zona Especial de Interesse Social - Area destinada primordialmente it
producao e manutencao de habitacoes de interesse social;

ZPAP .. Zona de Protecao Aerof'ortuaria ~ Area de protecao de pouso e
decolagem de aeronaves, de acordo com a Portaria n" 1.1411GM5 de 8 de dezembro de 1987 do
Ministerio da Aeronautica,

locais de recreio;

ZI - Zona Industrial - Areas de implantacao de industrias;

ZCR ..Zona de Chacaras de Recreio - Sao areas onde se localizam residencias e
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II,.",.. L2: Industna de Nivel n -lndustnas especiais, cUJOfunclOnamento possa
causar prejuizo a saude, a seguranca, ao bern estar publico e a integridade da flora e da fauna
regional.

Art ..35 - Para fins de uso e ocupaeao do solo, os estabelecimentos industriais,
cuja instalacao e funcionamento sao permitidos no Municipio, enquadram-se numa das duas
categorias, a seguir definidas:

1..".1.1: Industria de Nivel I-Industrias nao incomodas, que podem adequar-se
aos mesmos padroes de usos nao industriais, no que diz respeito as caracteristicas de ocupacao
dos Iotes, de acessos, de loealizacao, de trafego, de services urbanos e aos niveis de ruidos, de
vibracoes e de poluicao ambiental;

SE~Aom
DO usn INDUSTRIAL

IV - CS. 4: Comercio e Services de Nivel IV - Estabelecimentos de comercio
atacadista e/ou varejista de produtos conflitantes com 0 uso residencial, que implicam a fixacao
de paddles especificos relacionados no item anterior, como explosivos e produtos toxicos,

III - CS. 3: Comercio e Services de Nivel III - Estabelecimentos de venda
direta ao consumidor de produtos nao conflitantes com 0 usn residencial, prestacao de services
e/ou cursos livres, que implicam na fixacao de padroes especificos referentes aos niveis de
ruidos, de vibracoes e de poluicao ambiental, tais como: carpintaria, oficinas mecanicas e de
reparos em geral;

Il - CS. 2: Comercio e Service de Nivel II - Estabelecimentos de venda direta
ao consumidor de produtos compativeis com 0 uso residencial, prestacao de services e/ou curso
livres;

Art. 34 - Para efeitos de uso e ocupacao do solo, os estabelecimentos
comerciais e/ou de prestacao de services cuja instalacao e funcionamento sao permitidos na sede
do Municipio de Sao Jose da Barra, enquadram-se numa das quatro categorias a seguir definidas:

I - CS. 1: Comercio e Service de Nivel I - Estabelecimentos de venda direta ao
consumidor de produtos complementares ao uso residencial, prestacao de services e/ou cursos
livres;

SE~Aon
DO USO COMERCIAL E DE SERVI~OS

outros).
VI - RES. 6: Pluri-domiciliar Misto - Edificacoes com uso misto (residencial e
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edlttca9ao, sera classrficado como:
Art. 38 - De acordo com a zona em que se situa, 0 uso de urn lote ou de uma

SE<;AOVI
DAS CONFORMIDADES E NAO CONFORMIDADES

Art. 37 - Nos terrenos com frente para as vias interceptadaspela linha divisoria
das zonas, pode-se aplicar as regulamentacoes de uso previsto para qualquer uma das zonas
lindeiras.

SECAOV
DADIVISAO DAS ZONAS

Art. 36 - Para fins de uso e ocupacao do solo, os estabelecimentos
institucionais cuja instalacao e funcionamento sao permitidos no Municipio, enquadram-se numa
das duas categorias a seguir definidas:

I - INST. 1: Equipamentos Institucionais de Nivel I - Estabelecimentos ou
instalacoes confiitantes com 0 usa residencial, destinado it educacao, saude, lazer, cultura,
administracoes publicas, associacoes, federacoes e organizacoes civicas, politicas e religiosas,
que implicam grande concentracao de pessoas ou veiculos, niveis altos de ruidos em varies
padroes especiais, tais como: camara municipal,posto policial, corpo de bombeiros, etc.;

II - INST. 2: Equipamentos Institucionais de Nivel II - Equipamentos ou
instalaeoescompativeis com 0 usa residencial, destinados it educacao, saude, lazer, cultura,

assistencia medica, associacoes, culto religioso e prestacao de services it
populacao, tais como: biblioteca, igreja, agencia de correio, ambulatorio,medico, etc.

SE<;AOIV
DO usn INSTITUCIONAL

Paragrafo Unicn - As industrias de nivel II somente poderao instalar-se nas
zonas de uso estritamente industrial, devendo ainda usar equipamentos,processos e dispositivos
para minimizar seus efeitos prejudiciais, seguindopara tanto, as restricoes pre-determinadas pelo
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, conforme as leis municipais,
estaduais e federais.
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habitacionais;

Art. 40 - Obrigatoriamente, os seguintes empreendimentos e atividades
privados ou publicos em area urbana dependerao de elaboraeao de Estudo Previo de Impacto de
Vizinhanca -- EIV, para obter as Iicencas ou autorizacoes de construcao, ampliaeao ou
funcionamento a cargo do Poder Publico Municipal:

I - Postos de combustiveis ou similares;

IT - Loteamentos;

ill - Edificacoes ou condorninios com mais de 40 (quarenta) unidades

urbana.

Art. 39 - A Prefeitura reserva-se 0 direito de exigir quaisquer esclarecimentos
relativos as caracteristicas, operaeoes, materias-primas e outros detalhes ligados as atividades dos
estabelecimentos e bern assim detenninar:

I - Apresentacao do projeto aprovado por Orgao Estadual e/ou Federal, na
forma prevista em legislacao especffica, bern como 0 EIA -- Estudo de Impacto Ambiental e/ou
RIMA =- Relatorio de Impacto Amb iental da Atividade, ou ElV - Estudo de lmpacto de
Vizinhanca, quando for 0 caso;

II -- Medidas excepcionais de precaucao que visem anular ou diminuir a
periculosidade, nocividade ou incomodo, avaliadas pelos orgaos competentes;

ill ...".Localizacao dos estabelecimentos fora da area urbana e de expansao

c) 0 uso nao conforme adequar-se-a aos niveis de ruidos e de poluicao
ambiental exigiveis para a zona em que esteja localizado, bern como obedecera aos horarios de
funcionamento disciplinados pela legislacao pertinente.

Paragrafo Unico - 0 uso nao conforme podera ser tolerado a titulo precario,
desde que, sua existencia regular anteriormente a data de publicacao desta Lei, seja comprovado
mediante documento expedido por orgao da Prefeitura obedecidas as seguintes disposicoes:

a) nao sera admitida a substituicao do uso nao conforme que agrave a
desconformidade com relacao as exigencias desta Lei;

b) nao serao admitidas quaisquer ampliacoes na ocupacao ou aproveitamento
do solo, admitindo-se apenas as reformas essenciais a seguranca e a higiene das edificacoes e
instalacoes;

I - Uso Conforme - Em qualquer zona, 0 uso que se adequando as
caracterfsticas estabelecidas para essa zona, seja nela permitido e incentivado;

II - Uso Nao Conforme - Em qualquer zona, 0 uso, ocupacao ou
aproveitamento do lote que sejam inadequados em relacao as caracteristicas estabelecidas para
essazona.
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Art. 44 - Os infratores das disposicoes desta Lei ficam sujeitos as seguintes
penalidades, sem prejuizo de outras eventualmente cabiveis:

I ...Advertencia;

II - Multa diaria pelo cometimento de infracao;

ill-Reaplicacao da multa, caso 0 infrator persista na pratica da infracao;

Art. 43 - A fiscalizacao do cumprimento desta Lei sera efetuada pelo Poder
Executivo atraves de profissionais habilitados legalmente em engenharia ou arquitetura, sob a
responsabilidade do setor encarregado de urbanismo e meio ambiente no Municipio.

SEf;AOvn
DA FISCALIZACAO E DAS PENALIDADES

Art, 42 - Decreto de Executive regulamentara, atraves de listagem e padroes,
todas as categorias de uso previstas nesta Lei, num prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da promulgacao desta Lei.

Art. 41 - Fica proibida a instalacao de estabelecimentos comerciais e/ou
industriais, que envolvam mecanica, inclusive fundicoes, e todas aquelas que produzam ruidos,
proximos a instituicoes de ensino e hospitais, numa distancia minima de raio de 100,00 m (cern
metros), medidos a partir das divisas do imovel.

VI - Templos religiosos e instalacoes culturais ou esportivas que comportem
mais de 100 (cern) pessoas;

vn -Bares, clubes e estabelecimentos similares que utilizem som noturno;

VIII - Industrias ou oficinas para veiculos nas quais a area edificada seja
superior a 100,00 m2 (cern metros quadrados);

Paragrafo Unico - A elaboracao do EIV nao substitui a elaboracao e a
aprovacao de Estudo Previo de Impacto Ambiental - EIA, requeridas nos termos da Iegislacao
ambiental.

estacionamento;

IV - Todos os projetos de construcao, reconstrucao, reforma e ampliacao de
edificacoes de uso nao residencial, no qual a area edificada seja superior a 1.000,00 m2 (mil
metros quadrados);

V - Todos os projetos que tenham previsao de 50 (cinquenta) ou mais vagas de
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Art. 49 - E assegurado ao infrator ou responsavel 0 exercicio administrative do
direito de defesa de acordo com procedimento fixado pelo Poder Executivo.

Art. 48 - Aplicam-se, no que couber, a legislacao municipal que trata do
lancamento e cobranca de debitos, inc1usive sobre divida ativa e cobranca judicial.

Art. 47 - Sem prejuizo da aplicacao das penalidades previstas nesta Lei, 0

infra tor ou 0 responsavel respondera por perdas e danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade,

Art. 46 - Respondera solidariamente pela infra~ao 0 proprietario ou possuidor
da area de terreno no qual tenha sido praticada, ou tambem, quem por si ou preposto, por
qualquer modo a cometer, concorrer para sua pratica ou deja se beneficiar, inclusive a empresa
e/ou 0 profissional responsavel pelo projeto ou execucao das obras.

Paragrafo Unico - A Prefeitura, atraves de seu orgao competente, representara
ao CREA-MG contra 0 profissional que, no exercicio de suas atividades profissionais, violar
dispositivos desta Lei e da Iegislacao federal e estadual em vigor referente itmateria.

Art. 45 - Reincidente e 0 infrator ou responsavel que cometer nova infracao da
mesma natureza, qualquer que tenha sido 0 local onde tenha se verificado a infracao anterior.

§ 10 - As penalidades indicadas neste artigo poderao ser aplicadas simultaneas e
cumulativamente, e sem previa advertencia.

§20 - As multas terao seu valor duplicado em caso de reincidencia.

IV - Embargo de parcelamento, obra ou edificacao iniciada sem aprovacao
previa da autoridade competente ou em desacordo com os termos do projeto aprovado ou as
disposicoes desta Lei;

V - Demolicao de obra ou construcao que contrarie os preceitos desta Lei;

VI - Apreensao do material, das maquinas e equipamentos usados para
cometimento da infra~ao;

VII - Perda de isencoes e outros incentivos tributaries concedidos pelo Poder
Publico Municipal;

vm -Cassacao do Alvara de Licenca para construir, quando nao obedecido 0

projeto aprovado,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Art. 52 - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) sao aquelas destinadas
primordialrnente a producao e manutencao de habitacoes de interesse social, compreendendo uma
ou mais das seguintes situacoes:

I-Terrenos publicos ou particulares ocupados por populacao de baixa renda ou
por assentarnentos assemelhados, em relacao aos quais haja interesse publico em se promover
urbanizacao ou regularizacao juridica da posse da terra;

II - Loteamento em relacso aos quais houver interesse publico na promocao da
regularizacao fundiaria e juridica do parcelamento, na complementacao da infra-estrutura urbana
ou dos equipamentos comunitarios ou na recuperacao ambiental;

ill - Terrenos nao edificados, sub-utilizados ou nao utilizados, necessaries it
implantacao de programas habitacionais de interesse social.

Paragrafo Unico - 0 Executivo Municipal devera elaborar Plano de
Urbanizacao Especffico para as seguintes Zonas Especiais de Interesse Social, no prazo definido
pelo Plano Municipal de Habitacao Social, previsto no Art. 10° criando:

I-Zona de Interesse Social do Cancan;

II __,Zona de Interesse Social do Bairro Cachoeira da Laje;

ill."",.Zona de Interesse Social do Bairro Senhor Born Jesus dos Campos.

SECAO I
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

Art. 51 - Zonas Especiais sao porcoes do territorio com destinacao especifica e
normas pr6prias de parcelamento, uso e ocupacao do solo, compreendendo:

I-Zonas de Interesse Social;

II - Zonas de Preservacao Arnbiental

CAPiTULOV
DAS ZONAS ESPECIAIS

Art. 50 - As multas previstas nesta Lei serao reajustadas anualmente, com 0

mesmo Indice utilizado para 0 reajuste dos tributos municipais.
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Art. 55 - Para os efeitos desta Lei ficam estabelecidos dois graus diferenciados
de protecao para os imoveis e logradouros de preservacao do patrimonio cultural, de acordo com
os seguintes teores e aplicabilidade:

a) grau de Protecao 1 (GPl), aplicavel as edificacoes com alto interesse
historico, arquitetonico e/ou ambiental, determinando que:

1 - A preservacao das edificacoes ou logradouros seja integral;

2 .....A utilizacao das edificacoes se de por intermedio de funcoes compativeis;

3 - Sejam aplicaveis metodos cientificos em sua conservacao e restauracao;

b) grau de Protecao 2 (GP2), aplicavel as edificacoes ou logradouros nas quais
se destacam, principalmente, os valores ambientais, determinando que:

1 - A preservacao das edificacoes se atera a conservacao das fachadas,
componentes arquitetonicos externos e cobertura;

SE(:Aom
DAPRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL

Art. 54 - Zonas Especiais de Preservacao Ambiental (ZPA) sao porcoes do
territorio definidas em funcao do interesse social de preservacao, manutencao e recuperacao do
patrimonio paisagistico e ambiental, definidas por lei.

§ 10 - 0 Executivo Municipal devera elaborar projeto de lei instituindo as Zonas
de Protecao Ambiental, incluindo 0 seu manejo, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias e
encaminha-lo ao Legislativo, criando:

I~ZPA do Reservatorio de Furnas;

II - ZPA em torno das nascentes e cursos d' agua;

SECAon
DAS ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVACAO AMBIENTAL

Art. 53 - 0 Executivo Municipal para promover a regularizacao fundiaria e
juridica das ZEIS podera:

1- UtiIizar a Concessao de Direito Real de Uso, mediante lei especifica;

II - Assegurar a prestacao de service de assistencia juridica e tecnica gratuita a
populacao de baixa renda.
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Art. 57 - As construcoes destinadas totalmente a uso residencial ficam sujeitas
ao seguinte coeficiente de ocupacao: /,/'

frontal.

a) as construcoes comerciais, de prestacao de services e mistas;

b) as garagens de residencies unifamiliares;

c) as construcoes que se destinem a: portarias, guaritas, cabines de forca, desde
que isolados de outras construcoes e apresentem areas edificada igual ou inferior a 12,00 m2

(doze metros quadrados).

§ 3° - Nenhuma parte da construcao podera ultrapassar 0 alinhamento, exceto
marquises e beirais.

§4° - Sera permitido area em balance de ate 40% (quarenta por cento) do recuo

zona:

b) as areas de edificacao que se destin em a: portarias, guaritas cabines de forca
e areas de lazer descobertas.

§20 - Ficam dispensados dos recuos para 0 logradouro publico, em qualquer

(sub-solo);

Art. 56 - A fim de determinar as areas dos terrenos a serem ocupados pelas
areas edificadas e a posicao destas com respeito as divisas dos mesmos, as construcoes deverao
respeitar as disposicoes constantes neste artigo.

§10- Ficarn dispensados do coeficiente de ocupacao:

a) as areas edificadas nao destinadas a habitacao sob 0 nivel da via publica

SE~AOI
DOS COEFICIENTES DE OCUPA~AO E RECUOS

CAPITULO VI
DAOCUPA~AO DO SOLO

2 - As edificacoes poderao sofrer alteraeoes internas desde que respeitado 0

disposto no item anterior, apos previa anuencia do Conselho Municipal do Patrimonio Cultural.

Paragrafo Unico - cabera ao Conselho Municipal do Patrimonio Cultural,
instituido pela Lei 160/2003 de 8 de abril de 2003, a definicao e atribuicao, atraves de inventario
especifico, do grau de protecao correspondente a cada imovel,
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Art. 61 - as afastamentos minimos laterais e de fundo dos pavimentos
respeitarao os seguintes valores:

I - 1,50 m (urn metro e cinquenta centimetres) para os pavimentos com H
(altura) menor ou igual a 6,00 m (seis metros);

Art. 60 - As edificaeoes industriais deverao observar recuo minimo de frente de
5,00 m (cinco metros).

§ 1° - Nos terrenos de esquina, os recuos minimos serao de 5,00 m (cinco
metros) para a frente principal, e 1,50 m (urn metro e cinquenta centimetros) para a frente
secundaria da via ou logradouro.

§2° - A divisa de fundos e urna das laterais devera ter recuo minimo de 1,50 m
(urn metro e cinqiienta centimetres).

Art. 59 - As edificacoes residenciais deverao observar recuo minimo de 1,50 m
(urn metro e cinquenta centimetros) do alinhamento, devendo deixar area livre frontal de no
minimo dois metros.

§ 1° - Nos terrenos de esquina, 0 recuo minimo sera de 3,00 m (tres metros)
para a frente principal, podendo-se edificar na frente secundaria da via e/ou logradouro;

§2° - As edificacoes residenciais existentes ate a data de promulgacao desta Lei
edificadas no alinhamento da via publica, poderao permanecer e serem reformadas mantendo-se
no alinhamento, respeitadas as demais posicoes da legislacao vigente.

§ 3° - Nos cruzamentos das vias publicas, os alinhamentos serao concordados
por urn terceiro, normal a bissetriz do angulo formado por des de comprimento minimo de 2,00
m (dois metros).

Art. 58 - As edificacoes comerciais, de prestacao de services, as parcialmente
residenciais e as industriais, ficam sujeitas a urn coeficiente de ocupacao de area edificada ate
80% (oitenta por cento) da area total do terreno, 0 restante da area do imovel deverapermanecer
permeavel, cuja verificacao se dara quando da expedicao do habite-se ou carta de ocupacao do
imovel,

a) a area edificada ate 70% (setenta por cento) da area total do terreno,
inclusive ediculas e usos acessorios;

b) no minimo 20% (vinte por cento) da area do im6vel devera ser permeavel,
cuja verificacao se dara quando da vistoria para liberacao do habite-se ou carta de ocupacao de
im6veL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



38

AVISO
PUBLICADO,EM~I r1?KR po~r essa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37
AFIXACAO NOQUADRODE AVISOS one: (35) 3523-9115 I 3523-9200, - Sao Jose da Barr
DA PREFEITURA MUNiCIPAL.

(!j)~
p.\h\3n3~ .

§6° - A altura maxima permitida nas divisas laterais e de fundo e calculada em
relaeao aos seguintes niveis de referencia:

I - A cota do passeio no ponto de encontro da divisa lateral com 0 alinhamento,
no caso de divisa lateral com terreno natural plano ou em declive em relacao aquela cota;

II - A media aritmetica dos niveis do terreno natural correspondente aos pontos
limitrofes da parte da edificacao construida em cada divisa lateral, no caso de terreno em active
em relacao it cota prevista no inciso anterior;

ill -0 terreno natural em seus respectivos pontos, no caso de divisa de fundos.

§ 7° - Nenhum elemento construtivo da edificacao pode ultrapassar os limites
de altura maxima na divisa estabelecidos neste artigo.

§ 8° - E proibida a construcao sem afastamentos laterais e de fundo nas partes
das edificacoes nas quais haja aberturas voltadas para as divisas laterais ou as de fun~. ..--/~

II - A edifieaeao respeite a taxa de ccupaeao maxima de 50% (cinquenta por
cento) da area do terreno.

§ 5° - As edificacoes poderao ser construidas sem afastamentos laterais e de
fundo ate altura maxima na divisa de 12,00 m (doze metros), desde que nao possuam quaisquer
aberturas.

§ 4° .. No caso de lotes com menos de 12,00 m (doze metros) de frente, e
admitida como afastamento lateral minimo para pavimentos com H inferior a 12,00 m (doze
metros) a distancia de 1,50 m (urn metro e cinqtienta centimetros), desde que:

I - Os lotes estejam regularmente aprovados na data de publicacao desta Lei;

IT - 2,00 m (dois metros) para os pavimentos com H (altura) maior que 6,00 m
(seis metros) e menor ou igual a 12,00 m (doze metros);

ill - 2,50 m (dois metros e cinqiienta centimetros) para os pavimentos com H
(altura) maior que 12,00 m (doze metros) e menor ou igual a 18,00 m (dezoito metros);

§ 1° - Entende-se por H a distancia vertical, em metros, entre a laje de cobertura
de cada pavimento e a laje de piso do primeiro pavimento acima da cota altimetrica media do
passeio lindeiro ao alinhamento do lote.

§2° - Para valores fracionarios de H, adota-se a seguinte regra:

I - Os valores, em metros, entre 0,01 (urn centesimo) e 0,50 (cinquenta
centesimos), exclusive, sao arredondados para 0 mimero inteiro imediatamente anterior;

n - Os valores, em metros, entre 0,50 (cinquenta centesimos) e 1,00 (cern
centesimos), exclusive, sao arredondados para 0 mimero inteiro imediatamente superior.

§ 3° .. Havendo niveis de subsolo, 0 H deve ser definido em relacao ao piso
deste, exceto nos casos de utilizacao para estacionamento, guarda de veiculos ou area de lazer
aberta.
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Art. 64 - Toda edificacao devera reservar area para estacionamento de veiculos,
no minimo com os criterios abaixo relacionados e quando destinada:

I - it habitacao unifamiliar, 1 (uma) vaga por unidade;

n- it habitacao multifamiliar e apart-hotel, 1 (uma) vaga para cada unidade;

SEf;AO II

DOS ESTACIONAMENTOS E GARAGENS

Art. 63 - Qualquer construeao devera respeitar os recuos minimos:

I - 30,00 m (trinta metros) ao longo dos cursos de agua a partir da margem,
devendo-se acrescentar as areas inundaveis e de alta declividade, conforme consta no Mapa do
Anexo, desde que nao contradiga 0 Art. 1So e legislacao ambiental;

II - Recuo das linhas de transmissao, de acordo com as normas especificas.

II - As residencias de fundo de lote deverao ter acesso livre e independente
para a via ou logradouro publico, sendo este acesso "area em condominio" delas, e nao
computavel para os efeitos do calculo do coeficiente de ocupacao;

ill-A largura do acesso a que se refere 0 inciso anterior devera ter, no minimo
1,50 m (urn metro e meio);

IV - As residencias de fundo de lote, em hipotese alguma, poderao ser
superiores a 2 (duas) unidades.

Paragrafo iTnico - As residencias a que se refere 0 "caput" deste artigo
deverao ser unifamiliares e, no maximo, assobradadas.

Art. 62 - A edificacao de residencias na frente e no fundo de urn mesmo terreno
devera observar 0 seguinte:

I - Os terrenos correspondentes a cada edificacao deverao ser nitidamente
delimitados, de modo a resultar urn terreno minimo de 125,00 m2 (cento e vinte e cinco metros
quadrados );

§ 90 - No caso de terreno em declive nos termos deste artigo, elementos
construtivos situados acima do nivel da altura maxima permitida na divisa de fundo devem ter
afastamento minimo de 1,50 m (urn metro e cinqtlenta centimetros) em relacao a divisa de fundo.

§ 100 - As edificacoes secundarias de residencias poderao utilizar-se do fundo
do lote e respectivas laterais.
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d) e obrigatorios os recuos das edificacoes de seis metros em relacao ao
alinhamento davia publica, de urn metro e cinqiienta centimetros em relacao as demais divisas do
lote, e 0 recuo minimo previsto pela Iegislacao federal e estadual das areas de preservacao
permanente, medidos a partir da cota maxima normal de operaeao do reservatorio de Furnas;

Art. 67 - No loteamento denominado Peninsula do Sol, no que se refere a uso e
ocupacao do solo, serao consideradas as seguintes clausulas restritivas:

a) 0 uso podera ser somente: lazer, residencial e comercial;

b) 0 uso comercial sera aceito somente nos lotes 01, 02 e 03 da quadra "E";

c) e admitido no maximo duas unidades habitacionais por Iote, sendo: uma de
no minima 150 m2 de area construida; limitada a tres pavimentos - urn deles considerado sub
solo; com acabamento de alto padrao e a outra opcional para casa de servicais com area maxima
de 60 m2•,

somente as residencies unifamiliares e garagens com ate 3 (tres) vagas.

Paragrafo Unico - 0 rebaixamento de guias e 0 acesso dos veiculos ao lote
nao pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) de sua testada.

Art. 66 - Junto as vias ou logradouros publicos deverao ser colocados avisos de
entrada e saida de veiculos, bern como sinalizacao luminosa, excetuando-se desta exigencia

Art. 65 - Em qualquer projeto de edificacao que possua estacionamento, devera
ser demonstrada graficamente a viabilidade da previsao quanto ao acesso e movimentacao dos
veiculos, distribuieao e dimensionamento de vagas e calculo de capacidade de lotacao.

IV - a hoteis e moteis, 1 (uma) vaga para cada quarto;

V - hospitais, maternidades e sanatorios, 1 (uma) vaga para cada 6 (seis) leitos;

VI - bancos, supermercados, hipermercados, "shopping centers" e similares, 1
(uma) vaga para cada 25,00 m2 (vinte e cinco metros quadrados) de construcao;

VII - it industria, na proporcao de l(uma) vaga para automovel a cada 90,00 m"
(noventa metros quadrados) de area construida e, 1 (uma) vaga de tamanho minimo de 40,00 m2

(quarenta metros quadrados) para cada 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) de area construida;

VIII - estabelecimentos comerciais, tais como supermercados, varejoes,
baneos, depositos para materiais de construcao, industrias, "shopping-centers" e grandes lojas
deverao possuir estacionamento proprio para carga e descarga.

ill - 0 comercio e/ou prestacao de services, devera ter uma vaga para cada
unidade, e acrescentar outra vaga para cada 50,00 m2 (cinqiienta metros quadrados) de area
construida;
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Art. 68 - Ficam definidas como areas passiveis de edificacao e/ou parcelamento
e edificacao compulsoria, nos termos do artigo 182, paragrafo 4° da Constituicao Federal, do
artigo 192, §lo, inciso I da Lei Organica do Municipio de Sao Jose da Barra e do artigo 42 da Lei
Federal n" 10.257/2001, os imoveis nao parcelados, nao edificados ou cujas edificacoes estejam
em minas ou tenham sido objeto de demolicao, abandono, desabamento, ou que, de outra forma,
nao cumpram a funcso social da propriedade localizados nas areas definidas como Macrozonas
Sujeitas itEdificacao e/ou Urbanizacao Compulsoria constantes nos Anexos 4-A, 4-B e 4-C , com
a seguinte descricao:

SEDE - Seu marco inicial (01) esta cravado na intersecao da estrada de acesso it
Alpinopolis, com 0 Ribeirao da lage, dai segue 2.534 metros, no sentido contrario de suas aguas
ate encontrar 0 marco 02, cravado no eixo da estrada de acesso a Guape, dai segue 1.098 metros
ate encontrar 0 marco 03, dai deflete it esquerda 84°09'25", segue 829 metros ate encontrar 9

..-'-/

SECAOI

DA EDIFICACAO OU PARCELAMENTO E EDIFICACAO COMPULSORIA

CAPiTULOvn

DA OPERACIONALIZACAO DA POLiTICA URBANA

- Rede de esgotamento sanitario e sistema de tratamento de esgoto;

- Rede de abastecimento de agua com padrao COPASA ; e

...Rede de drenagem de aguas pluviais.

§20 - a implantacao dos projetos sera de responsabilidade da Ioteadora.

e) nos lotes comerciais, aplicam-se os mesmos recuos minimos obrigatorios,
admitindo-se nos lotes uma unica unidade habitacional com area inferior a 80 m2 alem da
edificacao comercial;

f) os proprietaries dos Iotes deverao manter pelo menos cinquenta por cento
do lote com cobertura vegetal;

g) e de responsabilidade dos proprietaries 0 cumprimento das medidas
estipuladas pelos dispositivos legais: federal, estadual e municipal relativos a area de preservacao
permanente existente em seus lotes;

§ 10 - Em todos os loteamentos a serem implantados no municipio, alem da
documentacao necessaria estipulada na Lei de Parcelamento do Solo, sera de responsabilidade da
loteadora requerer aprovacao dos seguintes projetos junto it Prefeitura ou orgao competente do
municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



marco 04, cravado na intersecao da estrada Sao Jose da Barra - Furnas, com 0 Corrego Odilon,
daf segue 1.658 metros do eixo deste corrego ate encontrar 0 marco 05, cravado no eixo da
estrada de acesso a Furnas, via aeroporto, dai segue 1.039 metros ate encontrar 0 marco inicial
(01), tendo urn perimetro de 7.158 metros e area de 250,88 ha.

BAIRRO DE FURNAS - Localizado a 04 Km da sede, servida por estrada
vicinal, partindo do marco 05, localizado na divisa das propriedades de Furnas Centrais Eletricas
SfA, com area excedente 1 (urn) tambem de Furnas Centrais Eletricas S/A e as terras de Jose
Mendes Junior ou sucessores, dai segue com azimute de 130 35', numa distancia de 664,74
metros ate 0 ponto 201 (duzentos e urn), dai segue com azimute de 330 39', numa distancia de
260,38 metros ate 0 ponto 202 (duzentos e dois), dai segue com azimute de 3340 49', numa
distancia de 465,74 metros ate 0 ponto 203 (duzentos e tres), dai segue com azimute de 3140 52',
numa distancia de 17,70 metros ate 0 ponto 204 (duzentos e quatro), dai segue com azimute de
3250 52', numa distancia de 161,48 metros ate 0 ponto 205 (duzentos e cinco), localizado na
intersecao de divisa do referido imovel com margem esquerda do rio Grande. Do ponto 5 (cinco)
ao 205 (duzentos e cinco) 0 imovel confronta com a area excedente 1 (urn) de Furnas Centrais
Eletrica SfA. Do ponto 205 (duzentos e cinco), segue rio acima numa distancia aproximada de
1.191,66 metros ate 0 ponto 206 (duzentos e seis), localizada na intersecao desta margem do rio
com a divisa do referido imovel e a area excedente 2 (dois) de fumas centrais Eletricas SfA, dai
segue com azimute de ]810 35', numa distancia de 370,99 metros ate 0 ponto 207 (duzentos e
sete), dai segue com azimute de 3460 51', numa distancia de 173,63 metros ate 0 ponto 208
(duzentos e oito), dai segue com azimute de 730 45", numa distancia de 178,73 metros ate 0

ponto 209 (duzentos e nove), dai segue com azimute de 1590 43', numa distancia de 176,38
metros ate 0 ponto 210 (duzentos e dez), dai segue com azimute de 183049', numa distancia de
179,91 metros ate 0 ponto 211 (duzentos e onze), dai segue com azimute de 2360 2T, numa
distancia de ]59,68 metros ate 0 ponto 2]2 (duzentos e doze), dai segue com azimute de 158003',
numa distancia de 176,47 metros ate 0 ponto 213 (duzentos e treze), dai segue com azimute de
165055', numa distancia de 611,59 metros ate 0 ponto 214 (duzentos e quatorze), dai segue com
azimute de 2470 38', numa distancia de 130,06 metros ate 0 ponto 215 (duzentos e quinze), dai
segue com azimute de 3340 15', numa distancia de 287,56 metros ate 0 ponto 216 (duzentos e
dezesseis), dai segue com azimute de 630 15', numa distancia de 107,48 metros ate 0 ponto 217
(duzentos e dezessete), dai segue com azimute de 3410 19', numa distancia de 574,00 metros ate
o ponto 218 (duzentos e dezoito), dai segue com azimute de 2290 32', numa distancia de 325,88
metros ate 0 ponto 219 (duzentos e dezenove), dai segue com azimute de 3200 39', numa
distancia de 207,79 metros ate 0 ponto 220 (duzentos e vinte), daf segue com azimute de 2510
28', numa distancia de 21,30 metros ate 0 ponto 221 (duzentos e vinte e um), dai segue com
azimute de 2160 39', numa distancia de 23,40 metros ate 0 ponto 222 (duzentos e vinte e dois),
dal segue com azimute de 169045', numa distancia de 153,10metros ate 0 ponto 223 (duzentos e
vinte e tres), dai segue com azimute de 1450 20', numa distancia de 259,85 metros ate 0 ponto
224 (duzentos e vinte e quatro), dai segue com azimute de 2630 12', numa distancia de 35,62
metros ate 0 ponto 225 (duzentos e vinte e cinco), dai segue com azimute de 2080 37', numa
distancia de 229,82 metros ate 0 ponto 226 (duzentos e vinte e seis), dai segue com azimute de
2330 47', numa distancia de 76,18 metros ate 0 ponto 227 (duzentos e vinte e sete), dai segue com
azimute de 2640 07', numa distancia de 581,61 metros ate 0 ponto 228 (duzentos e vinte e oito),
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LOTEAMENTO "PENiNSULA DO SOL" - Uma gleba de terras que dista
da sede 18 Km, servida por estrada vicinal, com area de 32.34.00 ha, partindo do marco a (zero),
pelo angulo 32°58'21" SW, travado no eixo de urn grota, em declive para 0 lado de Furnas, e
adjacente na cota 769, dai sobe grota acima ate 0 marco 1 (urn) e dista de 93.499 metros; dai
volve it esquerda pelo rumo inicial de 10° 39'06"SW e segue por cerca de arame farpado
adjacente a estrada ate 0 marco 8 (oito), Do marco 1 (urn) ao marco 8 (oito) dista de 265,96
metros; dai volve it dire ita pelo rumo 71°25' 17" NW, pas sando pelo ponto 8A (oito "A") indo ate
o ponto 15A (quinze "A"); a distancia do ponto 8 (oito) ao ponto 15A (quinze "An) e de 601,94
metros em divisa aberta, Do ponto 0 (zero) ao ponto 15A (quinze "An), a confrontacao e com
terras do proprietario Jose Mauro de Freitas; dai volve a direita pelo rumo inieiaI 29°03'14" NE
na cota 769 do Lago de Furnas, e contoma 0 perimetro desta gleba ate 0 marco 0 (zero ),
confrontando em todo esse trecho com 0 Lago de Furnas. Do ponto 15A (quinze IfA If) ao ponto 0
(zero) a distancia e de 2.581,81 metros, fechando assim 0 perimetro.

dai segue com azimute de 325° 18', numa distancia de 22,75 metros ate 0 ponto 131 (eento e
trinta e urn), loealizado na eerea de divisa do referido im6vel com Jose Mendes JUnior ou
sucessores e a area excedente 2 (dois) de Furnas Centrais Eletrica SfA, Do ponto 206 (duzentos e
seis) ao 131 (eento e trinta e urn) 0 im6vel confronta com a area excedente 2 (dois) de Furnas
Centrais Eletricas SfA. do ponto 131 (cento e trinta e urn), segue com azimute de 325° 18', numa
distancia de 258,06 metros confrontando com terras de Jose Mendes Junior ou sucessores ate 0

ponto 5 (cinco), infcio desta descricao, formando uma area de 192,26 ha.

BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA - CAN-CAN - Seu marco
inicial (01) esta cravado na intersecao do Rio Can-Can com a rodovia de acesso a Furnas, distante
1.050 metros da rodovia MG-050, dai segue pelo eixo da rodovia de acesso 1.442 metros,
encontrando 0 marco 02, deflete it direita 95° 38'34", segue 474 metros ate 0 marco 03, dai
deflete it direita, segue 620 metros ate 0marco 04, deflete it direita 23° 37' 47", segue 327 metros
ate encontrar 0 marco 05, deflete a direita 62° 03' 30", segue 495 metros, encontrando com 0

marco 01, ponto inicial, tendo urn perimetro de 3.358 metros e area de 58,95 ha.

BAIRRO CACHOEIRA DA LAJE - Seu marco inicial (01) esta cravado
junto ao cruzeiro existente no lado norte da localidade, dai visando 0 marco "0" deflete 49° 24'
59", segue 930 metros ate encontrar 0 marco 02, cravado junto it estrada rural existente, dai
deflete a esquerda 96° 12' 11", segue 1.110 metros encontrando 0 marco 03, cravado junto it
estrada de acesso a Alpin6polis, deflete it esquerda 69° 28' 17", segue 610 metros ate encontrar 0
marco 04, eravado junto it estrada de acesso a Born Jesus dos Campos, deflete it esquerda 44° 23'
50", segue 650 metros ate encontrar 0marco 05, deflete it esquerda 80° 06' 56", segue 985 metros
ate encontrar 0 marco inicial (01), tendo urn perimetro de 4.279 metros e area de 121,16 ha.

BAIRRO SENHOR BOM JESUS DOS CAMPOS - Seu marco inicial (01)
esta cravado a 707 metros do marco "0", cravado na Praca Central, dai segue 1.000 metros
encontrando 0 marco 02, deflete 90° a esquerda, segue 1.000 metros ate eneontrar 0 marco 03,
deflete it esquerda 90°, segue 1.000 metros ate encontrar 0marco 04, dai deflete it esquerda, segue
1.000 metros ate encontrar 0 marco inicial (01), tendo urn perimetro de 4.000 metros e uma area
de 100 ha.
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§ 1° - Excetuam-se os im6veis com area de ate 300,00 m2 (trezentos metros
quadrados) que sejam iinica propriedade do titular e aqueles, com qualquer area, que nao forem

BALNEARIO CASSINO SHANGRYLA I E II - Seu marco inicial esta
cravado em urn grotao (ponto A) onde comeca a Represa de Furnas - Centrais Eletricas SIA.,
numa distancia de 1.016 metros ate 0 ponto B ; dai deflete it esquerda num angulo de 70°30'
graus, continuando numa distancia de 100 metros ate atingir uma trilha de acesso it Represa de
Furnas SIA~ponto B; dai segue ainda margeando a referida represa ate atingir uma outra trilha de
acesso a mesma, numa distancia de 1.130 metros, ponto 0; segue dai em ruma reto sempre
margeando a referida represa numa distancia de 580 metros, ponto E; ate atingir 0 c6rrego que
desagua na referida represa; segue pelo referido c6rrego que faz divisas com Dr. Erasto Soares da
Veiga, numa distancia de 440 metros, ponto F; ate atingir uma cerca de arame com mourao de
concreto; dai deflete para a esquerda num angulo de 267°40' graus, seguindo a cerca de arame
numa distancia de 85 metros, ponto G; onde deflete it dire ita numa angulo de 106°20' graus,
continuando a mencionada cerca ate encontrar uma estrada de servidao numa distancia de 580
metros, ponto H, onde confronta ainda com Dr. Erasto Soares da Veiga; dai seguindo pela estrada
com direcao it fazenda Grotao, ate atingir a cerca e seguindo pela cerca de arame numa distancia
de 304,65 metros, ponto I, e divisa de Guilherme A. Brotel ate uma grota sempre com 0 mesmo
confrontante, e descendo grota abaixo numa distancia de 627,98 metros, ponto J, e 0 rumo de
80°30' graus NW ate uma nascente ainda com divisa de Guilherme A. BroteI ate as aguas da
Represa de Furnas, Centrais Eletricas SIA numa distancia de 313,15 metros, ponto K, e 0 rumo de
25°30' SW e divisando com a Represa de Furnas Centrais Eletricas SIA ate a divisa de Guilherme
A. BroteI ate uma cerca de arame de divisa numa distancia de 638,45 metros, ponto L, no rumo
de 60° SE, defletindo it direita ainda com divisa de Guilherme A. BroteI ate urn caminho de
servidso da distancia de 287,64 metros, ponto M, e detletindo a direita pelo caminho de servidao
numa distancia de 138,95 metros, ponto N, e 0 rumo 390°30' SE, ate a divisa do Dr. Erasto
Soares da Veiga e defletindo a dire ita ainda com 0 mesmo confrontante por uma cerca de arame
numa distancia de 127,75 metros, ponto 0, e defletindo a direita ainda pela cerca de arame ate urn
c6rrego que desagua na Represa de Furnas, e acompanhando 0 c6rrego acima numa distancia de
542,97 metros, ponto P, e 0 rumo de 70° SE, ate uma cerca com divisa de Erasto Soares da
Veiga, e seguindo pela cerca de arame numa distancia de 838,84 metros, ponto Q, num rumo de
40° NE, ate uma cerca de arame de divisa de Guilherme A. BroteI, e do outro lado com Dr.
Erasto Soares da Veiga, ate a estrada de servidao e seguindo pela estrada com direeao it estrada
municipal numa distancia de 640 metros, ponto R, ate atingir a porteira da estrada da fazenda, dai
continua seguin do a estrada de servidao numa distancia de 830 metros, ponto S, ate atingir a
estrada municipal de ligacao it Guape, dai detlete a dire ita num angulc de 36°30' graus, segue dai
a referida estrada no sentido it Guape, numa distancia de 1.900 metros, ponto P, ate atingir uma
cerca que faz divisa com propriedade de Manoel Cardoso; dai detlete it direita num angulo de
255°30' graus, seguindo numa distancia de 163 metros, ponto U, defletindo it esquerda num
cingulo de 253°20' graus, onde segue numa cerca de arame numa distancia de 600 metros ate
atingir urn grotao, dai deflete it esquerda num angulo de 240°00' graus seguindo 0 mencionado
grotao muna distancia de 337 metros, ate atingir 0 ponto A, inicio desta descricao, formando uma
area de 310.78.91 ha.
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§ 3° - 0 Edital sera afixado no orgao municipal competente e publicado uma
VeZno Jomal que edita os atos oficiais do Municipio .

de EditaL

Art. 71 - 0 proprietario de imovel localizado nas Macrozonas Sujeitas it
Edificacao e/ou Urbanizacao Compulsoria constantes nos Anexos 4-A, 4-B e 4-C, na forma do
disposto no Art. 68° desta Lei Complementar, devera ser notificado, preferencialmente, de
maneira pessoal.

§ 10 - Deixara de se proceder a notificacao pessoal quando for ignorado, incerto
ou inacessivel 0 lugar em que 0 proprietario se encontrar, nao havendo, nos termos do § 40 ,

alinea "a" deste Artigo, outra pessoa apta a receber a notificacao.

§ 2° - Na impossibilidade de ser feita pessoalmente, a notificacao sera atraves

Art. 70 - Os imoveis elencados, por etapas, como de edificacao compulsoria ou
como de parcelamento e edificacao compulsoria serao objeto de parcelamento e/ou edificacao
segundo os procedimentos estabelecidos ern regulamento a ser expedido pelo Executivo, ate 180
(cento e oitenta) dias apos a publicacao de Lei Municipal especffica.

Art..69 - Considera-se subutilizado ou nao utilizado 0 lote ou gleba de terras
incluidos nas Macrozonas Sujeitas it Edificacao e/ou Urbanizacao Compulsoria constantes nos
Anexos 4, que nao tenham parcelamento, edificacoes ou utilizacao com coeficiente de
aproveitamento minimo de 20% (vinte por cento) do maximo permitido, quando da notificacao
para cumprimento da obrigacao para edificar compulsoriamente e, no casu de parcelamento, os
que nso tenham os indices urbanisticos exigidos pela legislacao vigente.

§ 10 - 0 coeficiente de aproveitamento maximo por lote nao podera ultrapassar
4 (quatro) vezes a area do respectivo lote, excetuadas as disposicoes previstas em Lei.

§2° - Considera-se coeficiente de aproveitamento a relaeao entre 0 total da area
edificada e a area do lote.

§ 3° - Excetuam-se da presente exigencia os lotes com 5.000,00 m2 (cinco mil
metros quadrados) ou mais regularmente aprovados pelo Municipio para uso de recreio ou lazer,
cujo cumprimento da funyao social fica vinculado apenas it sua utilizacao obrigatoria, com urn
maximo de 0,1 de aproveitamento.

§ 20 - Os imoveis situados nas Macrozonas Sujeitas it Edificacao e/ou
Urbanizacao Compulsoria constantes nos Anexos 4-A, 4-B e 4-C, com projeto de parcelamento
ou edificacao aprovado anteriormente it promulgacao desta Lei Complementar, obedecerao aos
prazos para parcelamento e edificacao estabelecidos na regulamentacao desta Lei Complementar.

servidos por redes publicas de agua, esgoto, energia eletrica e pavimentacao, da edificacao
compulsoria.
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Art. 76 - 0 Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo de que trata 0

Artigo 182 da Constituicao da Republica e 0 Artigo 107, inciso I, alinea "a" da Lei Organica do
Municipio de Sao Jose da Barra incidira sobre imoveis localizados em Macrozonas Sujeitas a
Edificacao e/ou Urbanizacao Compulsoria nao parcelados, nao edificados ou cujas edificacoes
estejam em ruinas ou tenham sido objeto de demolicao, abandono, desabamento, ou que, de / __...>:

SEC;AO II

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO PROGRESSIVO

Art. 75 - Para assegurar 0 cumprimento da funcao social da propriedade urbana
o Poder Executivo encaminhara Projeto de Lei a Camara Municipal relacionando todos os
imoveis enquadrados nas definicoes estabelecidas no Art. 68° desta Lei Complementar sempre
que novas Macrozonas Sujeitas a Edificacao e/ou Urbanizacao Compulsoria forem delimitadas
porlei.

Art. 74 - Os expedientes unicos, decorrentes da aplicacao do disposto nos Arts.
70° a 73° desta Lei Complementar, terao tramitacao prioritaria em todos os orgaos da
Administracao Municipal.

Art. 73 - Lei Municipal especifica fixara em detalhe os prazos e as condicoes
para 0 parcelamento, a edificacao ou a utilizacao compulsorios do solo urbano nso edificado,
sub-utilizado ou nao utilizado.

Art. 72 - Ao proprietario de imovel elencado como objeto de edificacao
compulsoria se aplicam os seguintes prazos:

a) urn ano, a partir da notificacao, para que seja protocolado e aprovado 0

projeto de edificacao;

b) dois anos, a partir da aprovacao do projeto para 0 inicio das obras do
empreendimento.

§4° - Considera-se feita a notificacao:

a) pessoal, na data da assinatura, pelo proprietario ou responsavel, seu
representante, mandatario ou preposto, no instrumento respectivo, ou na data da certidao firmada
pelo servidor publico que presenciou a recusa deste e;

b) por Edital, na data de sua publicacao no orgao oficial.
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Art. 82 - Os expedientes unicos, decorrentes da aplicacao do imposto
progressivo terao tramitacao prioritaria em todos os orgaos da Administracao Municipal.

Art. 81 - Apos a aplicacao do previsto no Art. 77° desta Lei Complementar,
podera 0 Executivo iniciar 0 processo de desapropriacao dos imoveis urhanos mediante previa e
justa indenizacao em dinheiro estahelecido no Artigo 191, § 3° da Lei Organica do Municipio de
Sao Jose da Barra.

Art. 80 - Aplicada a progressividade, resolvendo 0 proprietario iniciar ou
retomar 0 processo, incidira sobre 0 imovel a ultima aliquota fixada, ate 0 recebimento do habite
se ou 0 recebimento da ohra.

Art. 79 - A alienacao do imovel posterior it data da notificacao transfere ao
adquirente ou promissario comprador as obrigacoes de parcelamento ou edificacao previstas
nesta Lei, assim como os onus pela incidencia do IPTU Progressivo, sem interrupcao dos prazos
estabelecidos.

Art. 78 - 0 imposto progressivo no tempo de que tratam os Arts. 76° e 77°
desta Lei Complementar sera aplicado a partir do exercicio fmanceiro seguinte a aprovacao desta
Lei Complementar.

§ 10 - A diferenca anual entre 0 valor do imposto progressivo, calculado nos
termos dos Arts. 76° e 77° desta Lei Complementar e 0 IPTU anual, previsto em leis anteriores,
podera ser lancada em came proprio e encaminhada ao proprietario do imovel ou seu
representante legal.

§ 20 - Antes do lancamento do imposto progressivo, 0 Executivo Municipal
encaminhara notificacao ao proprietario do imovel, em prazo nao inferior a 60 (sessenta) dias do
prazo para pagamento.

Art. 77 - Sobre os imoveis de que trata 0 artigo anterior incidirao as aliquotas
previstas no Codigo Tributario do Municipio, acrescidas de majoracoes anuais, que serao fixadas
em lei especifica, limitadas a aliquota maxima de 15% (quinze por cento).

forma, nao cumpram a funcao social da propriedade, que nao obedecerem os prazos estabelecidos
no Art 72° desta Lei Complementar,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais



Art. 85 - 0 Conselho da Cidade sera composto de urn representante dos
seguintes organismos e instituicoes:

I-Departamento Municipal de Obras e Urbanismo;

II - Departamento Municipal de Administracao;

ill -Departamento Municipal de Sande e Assistencia Social;

Art. 84 - Sao atribuicoes do Conselho da Cidade, alem daquelas que sao
cometidas pela legislacao aplicavel:

I- Coordenar as revisoes do Plano Diretor Participativo, no maximo a cada 10
(dez) anos a partir da prornulgacao desta Lei;

II - Elaborar, apreciar, analisar e encaminhar propostas de alteracao da
legislacao de parcelamento, uso e ocupacao do solo, ouvidos os orgaos responsaveis;

ill -Apreciar e encaminhar propostas de legislacao especifica de instrumentos
implementadores de politica urbana;

IV - Estabelecer criterios para classificacao e controle dos usos incomodos, a
partir das propostas elaboradas pelos orgaos responsaveis, tais como CODEMA e COPAM;

V - Coordenar urn Sistema de Informacoes de acesso publico sobre 0 Plano
Diretor Participative e 0 planejamento do municipio, nos termos desta Lei;

VI - Estabelecer diretrizes para a elaboracao dos PIanos Municipais de
Habitacao, de Mobilidade Urbana, do Sistema de Residuos Solidos e PIanos das Zonas de
Preservacao Ambiental;

VII - Estabelecer criterios para a participacao da sociedade em assuntos
relativos ao planejamento, especialmente nas audiencias e conferencias piiblicas;

VIII - Avocar, para discussao e parecer, todos os processos de aprovacao e
Iicenciamento de obras e empreendimentos em tramitacao na Prefeitura.

SE<;AO I

COMPOSI<;AO E ATRIBUI<;OES DO CONSELHO DA CIDADE

Art. 83 - 0 Sistema de Planejamento e Gestae compoe-se do Conselho da
Cidade, e dos orgaos da Administracao Direta e Indireta,

CAPiTULO VIII

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
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DA PREFEITURA MUNICIPAl.

Art.. 87 - 0 Sistema de Informacoes de que trata 0 Art. 86° compreendera
informacoes sobre:

I - Identificacao, caracterizacao e utilizacao dos imoveis do municipio;

II - Urbanizacao e edificacao compulsoria;
ill- Infra-estrutura, sua capacidade e programas de sua ampliacao;

IV - Zonas Especiais,

§ r - 0 Sistema de Informacoes devera publicar, periodicamente, as
informacoes analisadas, bern como coloca-las permanentemente it disposicao dos orgaos
informadores e usuaries, inclusive atraves de pagina especffica e permanentemente atualizada no
site oficial da Prefeitura.

Art. 86 - Compete ao Conselho da Cidade, coordenar, implantar e manter
atualizado urn Sistema de Informacoes Fisico-Territorial, integrado por sub-sistemas constituidos
por informadores e usuaries de orgaos publicos, concessionarias de servicos publicos e entidades
de classe, sistema que tern por finalidade 0 acompanhamento do desenvolvimento e
transformacao da cidade.

§ 10 - Os agentes publicos e privados, incluindo os Cartorios de Registro de
Imoveis, ficam obrigados a fornecer ao Conselho da Cidade os dados e informacoes necessarias
ao sistema.

SE<;Aon

DO SISTEMA DE INFORMA<;OES

IV - Departamento Municipal de Educacao;

V -COPASA;

VI =Associacao dos Moradores da Sede de Sao Jose da Barra;

VII - Associacao dos Moradores do Bairro de Furnas;

VIII - Associacao dos Moradores do Bairro Born Jesus dos Campos;

IX - Associacao dos Moradores do Bairro Cachoeira da Laje;

X - Associacao dos Moradores do Cancan;

XI - Central das Associacoes de Bairros Rurais de Sao Jose da Barra

Paragrafo iTnico - 0 Conselho da Cidade, de carater consultivo e deliberativo,
devera ser regulamentado por decreto do Executivo e instal ado no maximo em 90 (noventa dias)
dias apos a promulgacao desta Lei.
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sa Ary Brasileirode Castro, 272 - Centro - Cep: 3794 -0
e: (35) 3523-9115I 3523-9200, - Sao Jose da Barr

Art .. 93 - Os Planos Municipais e a regulamentacao dos instrumentos dever~~~"-"

Art. 92 - As leis complementares previstas no Paragrafo Unico do Art. 10 desta
Lei, que compoem 0 Plano Diretor Participativo de Sao Jose da Barra deverao ser encaminhados
a Camara Municipal, ap6s a realizaeao de Audiencia Publica no prazo maximo de 180 dias apos a
promulgacao desta lei.

Art. 91 - Constitui crime de responsabilidade contra a administracao publica e
ficarn sujeitos as penalidades previstas no Art. 52 da Lei n" 10.257 de 10 de julho de 2001 -
Estatuto da Cidade, os atos omissos e outros praticados pelo Prefeito Municipal, referentes a nao
fiscalizacao e/ou permissao de parcelamentos do solo, aprovados ou nao, que estejam em
desacordo com esta Lei e que ocorrerem no perfodo de seu mandato.

Paragrafo iTnico - Fica 0 Prefeito Municipal obrigado a ressarcir integralmente
aos cofres publicos, em moeda corrente no pais, todos os prejuizos causados, acrescidos da multa
por infracoes cometidas, decorrentes de atos omissos ou lesivos previstos no artigo anterior.

§2° - Os im6veis Iindeiros as vias publicas objetos de intervencao urbana serao
notificados pela Prefeitura da ocorrencia desses projetos de melhoramento que incidirao sobre os
mesmos.

Art. 90 - As vias publicas constantes das propostas no Anexo 3, que faz parte
desta lei, serao objeto de projetos especfficos de abertura, alargamento ou solucao de
continuidade, a serem elaborados pela Prefeitura.

§ 10 - Estes projetos devem conter as normas especificas construtivas para sua
execucao, assim como para os investimentos privados, compatfveis com os melhoramentos
pretendidos.

Art. 89 - As reunioes do Conselho da deverao ser abertas ao publico e sua
pauta divulgada previamente, nos meios de comunicacao, para garantir a participacao popular.

Art. 88 - Este Plano e sua execucao ficam sujeitos a continuo
acompanhamento, revisao e adaptacao as circunstancias emergentes, mobilizados, para tanto, os
mecanismos de participacao previstos pela Legislacao Municipal.

SEC;Aom

DAS DISPOSIC;OES GERAIS E TRANSITORIAS
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DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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Sao Jose da Barra, aos 29 de agosto de 2008.

Art. 98 -Apresente Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 97 - Ficam revogadas as disposicoes em contrario.

Art. 96 - 0 Executivo regulamentaraos dispositivos desta Lei, no prazo de 120
(cento e vinte) dias a contar da data de sua publicacao.

Art. 95 - 0 Municipio devera estruturar urn setor de planejamento, com
pessoal capacitadopara desenvolver as acoes doPlano Diretor Participativo.

Paragrafo Unico - ate a constituicao deste setor, a responsabilidade pelo
desenvolvimento das acoes previstas nesta lei sera do Departamento Municipal de Obras e
Urbanismo.

Art. 94 - 0 Municipio devera estabelecer relacoes com os demais municipios
da regiao para planejar 0 desenvolvimento regional, utilizando preferencialmente os mecanismos
desenvolvidospela ALAGO- Associacao dosMunicipios do Lago de Furnas.

ser encaminhadosna forma de Projeto de Lei, a CamaraMunicipal no prazo maximo de:
a) Residuos Solidos- 150(cento e cinquentadias);
b) MobilidadeUrbana - 180 (cento e oitenta) dias;
c) Zonas de PreservacaoAmbiental-180 (cento e oitenta) dias;
d) Estudo de Impacto de Vizinhanca+ 180 (cento e oitenta) dias;
d) Urbanizacao e/ouEdificacao Compuls6ria- 240 (duzentos e quarenta) dias;
e) Habitacao, inclusiveZEIS - 240 (duzentos e quarenta)dias;
f) Defesa Civil- 360 (trezentose sessenta)dias.
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CHACARADE

USOS CONFORME ZONAS RESIDENCIAI MISTA INDUSTRIAL RECREIO

NAO CONFORME S

USOS CODIGOS ZR ZM ZI ZCR

UNIDOMICILIAR RES 1 Conforme Conforme Conforme Conforme

PLURIDOMICILIAR RES 2 Conforme Conforme Nao Conforme Conforme

HORIZONTAL

PLURIDOMICILIAR RES 3 Conforme Conforme Nao Conforme Conforme

VERTICAL

PLURIDOMICILIAR RES 4

HORIZONTAL E/OU Conforme Conforme Nao Conforme Conforme

OUVERTICAL

UNIDOMICILIAR RES 5 Conforme Conforme NaG Cenforme Nao Conforme

MISTO

PLURIDOMICILIAR RES 6 Conforme Conforme Nao Conforme Nao Conforme

MISTO

COMERCIAL CS 1 Conforme Conforme Nao Conforme Nao Conforme

SERVIC:;OSNivEL 1

COMERCIAL CS2 Conforme Conforme Nao Conforme Nao Conforme

SERVIC:;OSNivEL 2

COMERCIAL CS3 Nao Conforme Conforme Conforme Nao Conforme

SERVIC:;OSNlvEL 3

COMERCIAL CS4 Nao Conforme Conforme Nao Conforme

SERVIC:;OSNlvEL 4

INDUSTRIAS NivEL IND 1 Con forme Conforme Conforme Nao Conforme
1

__ -----

~." , """ ..... " ,n, ,,,.,,.;;: .''''''

f' ~,,}a;;;H,,,,,f,~.Jt'~V_F1A ~ ,J! ~__ Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 3~
'! 'E.\\lD29 I ()~ D~ I I~R=I !ne (35) 3523-9115/3523-9200, - Sao Jose da Barr

OUA,DRODE AVISOS 65
i MUNICIPAL

'1..-.. __ ._---

ANEXO 7 - USOS CONFORMES E NAO CONFORMES
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Obs.: Na ZPAP - Zona de Protecao Aerof'ortuarianao sera permitido, atendendo 0 Paragrafo 1°.
do Art. 46 da Portaria n" 1.141/GM5 de 8 de dezembro de 1987do Ministerio da Aeronautica, a
saber: "Denomina-se Implantacao de Natureza Perigosa, toda aquela que produza ou armazene
material explosivo ou inflamavel, ou cause perigosos reflexos, irradiacoes, fumo ou emanacoes,
a exemplo de usinas siderurgicas e similares, refinarias de combustiveis, industrias quimicas,
depositos ou fabricas de gases, combustiveis ou explosivos, area cobertas de material refletivo,
matadouros, vazadouros de lixo, culturas agricolas que atraiampassaros, assim como outras que
possam proporcionar riscos semelhantes it navegacao aerea".

INDUSTRIAS NlvEL IND2 Nao Conforme Nao Conforme Nao Conforme
2 Conforme

INSTITUCIONAL INST 1 Nao Conforme Conforme Conforme Nao Conforme
NlvEL 1

INSTITUCIONAL INST2 Conforme Conforme Conforme Nao Conforme
NivEL2
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(35) 3523-9115/3523-9200, - Sao Jose da Barra
Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro - Cep: 37

G{JVE8f~O
DEMI:NAS

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional

e Politica Urbana

Prefeitura Municipal de Sao Jose da Barra- MG
Travessa Ary Brasileiro de Castro, 272 - Centro
tf (35) 3523-9200

Fundacao de Ensino Superior de Passos - FESP
Rua 3 de Maio, 33 - Centro
• (35) 3529-8095
~ mferreira@passosuemg.br
Q www.passosuemg.br

REALIZACAO:
Ala go
Rua Juscelino Barbosa, 572 - Centro
Alfenas-MG CEP 37130
• (35) 3292-3999
~ alago@ioli.com.br / diretoralago@ioli.com.br
gwww.alago.org.br
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