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GAT - GRUPO DE APOIO TÉCNICO
Análise e aprovação de projetos de edificações;
Análise e aprovação de projetos de parcelamentos de solo;
Análise de Estudos de Impacto de Vizinhança;
Coordenação do setor de Fiscalização de Obras.

Lei Complementar 100
Código de Obras

Conteúdo: deveres do responsável técnico e do proprietário da obra; atribuições e responsabilidades
da Fiscalização de Obras. Objetiva sobre aprovação de projetos, emissão de alvarás e habite-se;
execução de obras. Rege sobre infrações e penalidades relacionadas à obras.

Eliminar informações repetidas, e algumas defasadas, como espessura de pena, dentre outros;
Inserção de informações complementares em projetos, que já é usual, mas não tem na legislação - como:
utilização do carimbo oficial; dimensão das divisas do terreno, cotas de nível, dentre outros;
Acrescentar sobre representação de calçadas e solução técnica para entrada nas edificações
- priorizar acessibilidade;
Inserção da necessidade de aprovação e alvará para: reformas em telhado e reformas estruturais;
Para cálculo do coeficiente de aproveitamento, acrescentar o desconto de áreas comuns.

Eliminar informações sobre a Prefeitura ser responsável por nota de alinhamento e nivelamento do
terreno de particulares;
Eliminar informações sobre obrigatoriedade de dormitório e banheiro ‘de empregado/a’;
Eliminar informações sobre rampas e patamares poderem ‘invadir’ parte da rua;
Reestruturar sobre vagas de veículos - 1 para cada unidade residencial; comércio e serviços também exigir (1 para
cada 50m²) - pensar em ZTF de forma diferenciada;
Aumentar a penalidade para descumprimento de alguns parâmetros de construção, por exemplo, aumento de 8 para
10% se descumpridos os afastamentos;
Eliminar artigo em que o Conselho vota sobre demolição; já existem os trâmites legais em relação à isso. E também
retirar informação de que o Prefeito pode reduzir multa em 50%.

RESUMO DAS ALTERAÇÕES NA LEI 100:
ü Simplificar a lei e o entendimento;
ü Inserir informações mais usuais e claras;
ü Inserir informações que levem à legalidade das
edificações;
ü Priorizar acessibilidade e fluidez.
ü Esclarecer atos da Fiscalização de Obras;

Lei Complementar 101
Uso e Ocupação do Solo

Conteúdo: zoneamentos da sede e distritos; usos e parâmetros de edificação; infrações e
penalidades relacionadas à edificações.

Redução das Macrozonas: 1 - sede; 2 - Guinda; 3 - demais distritos (hoje existem 5);
Unificar as zonas do entorno do ZTF - hoje existem ZPC e ZPCH - simplificar para apenas ZPCH e reduzir
o alcance da mesma;
Reduzir quantidade de Zonas de Uso Residencial (de 3 para 2); reduzir Zonas de Uso Misto (de 2 para 1);
reduzir Zonas Especial de Interesse Social (de 3 para 1); reduzir Zona de Uso Industrial (de 2 para 1);
Reduzir o tamanho do lote mínimo para 125m² - ZEIS e Macrozonas.

Inserção sobre Outorga Onerosa do Direito de Construir:
Permissão, em forma de pagamento, do direito de construir até o coeficiente máximo previsto.
Zoneamentos permitidos: ZUR 1, ZUR 2, ZUM, ZC, ZIN, MU 2, MU3 e ZEIS.
Não será permitido a construção de pavimentos ‘para cima’.

Valor da outorga - menor que o valor cobrado na multa, para impulsionarmos a legalidade;
Atualmente: 8% por não cumprir o projeto aprovado + 9% extrapolar o coeficiente = 17%;
Proposta: 15%.

ADD A TITLE SLIDE

Asadal has been running one of the biggest domain and web hosting sites in Korea since March 1998.
More than 3,000,000 people have visited our website, www.asadal.com for domain registration and web hosting.

Mudança nos parâmetros de edificação e nas localidades dos zoneamentos:

: Tapeçaria, Campo Belo, Vale
dos Diamantes, Vista da Serra,
Cazuza;

: Mesmo, mas excluindo parte
do Cazuza, e incluindo Reserva Imperial.

:
. coeficiente máximo de 1,8;

. coeficiente máximo de 1,5;

. altura de 12,5m ou 3 pavimentos;

. altura de 16,8m ou 4 pavimentos;

. permeabilidade 20 ou 30% para terrenos maiores;

. permeabilidade de 10%;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70% para todos.

: Jardim Imperial, Reserva Imperial,
Bela Vista, Vila Operária, Sagrado Coração,
Santo Inácio;

: Bela Vista, Vila Operária, parte
Bom Jesus, Pedra Grande (antes ZUR 3).

:
. altura de 9,5m ou 2 pavimentos;

. altura de 12,5m ou 3 pavimentos;

. permeabilidade 30% para terrenos maiores;

. permeabilidade de 20% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70% para todos.

: parte Bom Jesus, parte Serrano,
parte Rio Grande, parte Jardim Imperial,
parte Palha;

: Jardim Imperial, parte
Cazuza, parte Bom Jesus, parte
Rio Grande (Barão de Paraúna),
Av.da Saudade.

:
. coeficiente máximo 1,8;

. coeficiente máximo 1,5;

. altura de 12,5m ou 3 pavimentos;

. altura de 16,8m ou 4 pavimentos;

. permeabilidade 20% ou 30%;

. permeabilidade de 10%;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70%.

: parte Av. Contorno e parte Av.João Antunes de Oliveira;

: permanecer o mesmo, apenas retirando parte da Av.Contorno.

:
. altura de 12,5m ou 3 pavimentos;

. altura de 16,8m ou 4 pavimentos;

. permeabilidade 20 ou 30%;

. permeabilidade de 10%;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70%;

. lote máximo de 2.000m²;

. lote máximo de 10.000m²;

. altura na divisa de 4m;

. altura na divisa de 6m.

: Cazuza.

: permanecer, porém reduzir, tendo
em vista que parte será ZEIS.

:
. coeficiente máximo 1,0;

. coeficiente máximo 1,8;

. altura de 12,5m ou 3 pavimentos;

. altura de 16,8m ou 4 pavimentos;

.permeabilidade 30%;

. permeabilidade de 10%;

. taxa de ocupação de 60%;

. taxa de ocupação de 70%;

. altura na divisa de 4m.

. altura na divisa de 6m.

: parte Cetec; Horto; Cadeia.

: todo o Cetec; reduzir parte Cadeia
(ZEIS); Horto.

:
. coeficiente máximo 1,8;

. coeficiente máximo 1,5;

. altura de 12,5m ou 3 pavimentos;

. altura de 16,8m ou 4 pavimentos;

. permeabilidade 20% ou 30%;

. permeabilidade de 10%;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70% para todos;

. lote mínimo 1.000m².

. lote mínimo 125m².

: parte de: Bom Jesus, Bicame, Arraial dos Forros, Rio Grande, Santo
Antônio, Consolação, Largo, Penaco (englobando ZPC e ZPCH hoje).

: reduzir o alcance.

:
. coeficiente máximo 1,2;

. coeficiente máximo 1,0;

. permeabilidade 20 ou 30%;

. permeabilidade de 10%, 15% e 20%;

. taxa de ocupação de 60% e 55%;

. taxa de ocupação de 70%;

. afastamento frontal de 5m para terrenos maiores;

. afastamento de 3m.

: Senador Mourão.

: Guinda.

:
. coeficiente máximo 1,8;

. coeficiente máximo 1,5;

.permeabilidade 30% para terrenos maiores;

. permeabilidade de 20% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70%;

. afastamento frontal e dos fundos de 5m para terrenos
maiores;

. alfastamento frontal e dos fundos de 3m.

: Planalto de Minas, Desembargador
Otoni, Guinda e Sopa.

: todos os Distritos - Senador Mourão,
Planalto de Minas, Desembargador Otoni,
Sopa, Mendanha, Inhaí, Extração, São João
da Chapada e Conselheiro Mata.

:
. coeficiente máximo 1,0;

. coeficiente máximo 1,5;

. altura máxima 9m e 2 pav;

. altura máxima 12,5m e 3 pav;

.permeabilidade 10, 20 e 30%;

. permeabilidade de 10, 15 e 20%;

. taxa de ocupação de 60% para terrenos maiores;

. taxa de ocupação de 70%;

. afastamento frontal de 5m para terrenos maiores;

. afastamento frontal de 3m;

. menor lote de 300m²;

. menor lote de 125m².

: parte Cidade Nova e Palha.

: Cidade Nova, Palha, parte Rio Grande, parte
Cazuza, Prata.

. coeficiente máximo 1,5;
. taxa de ocupação 70%;
. altura 12,5 e 3pav; para terrenos acima de 300m², 16,8m e 4 pav;
. afastamentos 2m frente e 1,5m fundo; para terrenos acima 300m², 2m de fundo;
. permeabilidade de 10%;
. lote mínimo de 125m².

: parte Rio Grande, parte Jardim e São Pedro.

: mesmos, porém reduzir.

:
. coeficiente máximo 0,8;

. coeficiente máximo 1,0;

. altura de 9m ou 5,5m;

. altura de 9m ou 2pav;

. afastamento lateral de 2m;

. afastamento lateral de 1,5m;

. permeabilidade de 30%;

. permeabilidade de 15 e 20%;

. taxa de ocupação 50% e 70%;

. taxa de ocupação 70%.

RESUMO DAS ALTERAÇÕES NA LEI 101:

Lei Complementar 102
Parcelamento do Solo

Conteúdo: tipos de parcelamento; requisitos ambientais e urbanísticos; licenciamento; garantias;
execução de obras; obrigações empreendedor; regularização fundiária; infrações.

Retirar da responsabilidade do Município a execução e complementação das infraesetruturas em
loteamentos voltados à baixa renda;
Inserir largura mínima de ruas/avenidas para novos loteamentos - proposta: 7m leito carroçável;
Proposta de passeio de 2m;

Rever sobre aprovação em etapas - não é usual, e poderia complicar ainda mais a aprovação e
regularização;
Acréscimo de informações mais claras a respeito dos projetos necessários para aprovação:

Acréscimo de informações mais claras a respeito dos documentos necessários para aprovação:

Acrescentar sobre forma de comunicação com o empreendedor - via email;
Modificar o prazo no alvará, que hoje é de 36 meses, para 48 meses;
Rever sobre

Notificação ao empreendedor se obras paralisadas por 60 dias; se não, Poder Público usa o caucionamento
para finalizar.

Acrescentar sobre percentuais mínimos de um projeto de loteamento:
10% - Área Verde;

5% - Área Institucional;

Ao final, 35% deverá ser destinado ao Poder Público (entre ruas, praças, áreas institucinais, área verde, dentre outros.)

RESUMO DAS ALTERAÇÕES
NA LEI 102:
Simplificar o entedimento em relação à aprovação de
loteamentos!
Legislar sobre o que estava ausente!

Lei Complementar 103
Revisão do Plano Diretor

Conteúdo: apresenta definições; função social; ordenação dos espaços urbanos; estratégias
de políticas públicas; macrozonas e seus usos; estudos complementares.

Refazer anexos e texto, considerando a exclusão de algumas Macrozonas e alguns zoneamentos;
Rever sobre artigo que cita localidades que não podem ser transformadas em urbanas - Curtume (‘Japão’)
e Formação;
Alterar descrição sobre Outorga Onerosa do Direito de Construir, acrescentando as zonas em que poderá
ocorrer.

Revisão Lei Complementar 103 (ao que compete aos assuntos rotineiros do GAT):
resumidamente - refazer, considerando os novos zonemanetos estalecidos.

Obrigada!
Luciana Duarte de Andrade
GAT - GRUPO DE APOIO TÉCNICO
Diretoria de Obras e Projetos
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Diamantina

