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ANÁLISES CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Zoneamento   
Endereço da edificação:  Rua J, nº 603 – Área ins tucional 3 – Bairro: Guimarães Rosa – Lote 0063 
Inscrição Municipal: 01.02.176.0381.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Fernanda Danielle Silva Gonçalves
O imóvel está localizado numa Zona de Especial Interesse Social I (ZEIS I) e Zona de Proteção Sus-
tentável (ZPS)

O imóvel situa-se na Zona de Proteção Sustentável (ZPS), definida no Plano Diretor 
Municipal, através do Art. 105 da Lei Complementar n° 135/2019 como:
 
“Art.105. Considera-se Zona de Proteção Sustentável (ZPS) as áreas prioritariamente 
voltadas ao interesse público municipal para preservação dos recursos naturais e 
implantação de equipamentos de uso público des nados a preservação do meio am-
biente e incen vo à cultura, lazer, turismo e acessibilidade, podendo, excepcional-
mente, ser des nadas ao parcelamento, ocupação e uso para fins urbanos mediante
aplicação de Operação Urbana Consorciada, nos termos do Capítulo VIII do Título IV 
desta Lei.”

As diretrizes aplicáveis a esse zoneamento de acordo a Lei Complementar citada aci-
ma são:

“Art.106. São diretrizes da ZPS:
I - promover prioritariamente a ocupação do solo por equipamentos públicos e/ou 
privados voltados à preservação do meio ambiente e incen vo à cultura, lazer, turis-
mo e acessibilidade;
II -permi r, excepcionalmente, o aproveitamento do solo para parcelamento, ocupa-
ção e uso para fins urbanos, mediante aplicação de Operação Urbana Consorciada;
III - preservar e recuperar ecossistemas visando garan r espaço para a manutenção 
da diversidade de espécies e propiciar refúgio à fauna conectando nichos ecológicos 
aos seus respec vos corredores de biodiversidade;
IV - proteger nascentes, cabeceiras e cursos d’água; V - evitar riscos geológicos;
VI - proteger fundos de vale;
VII - contribuir para a preservação da drenagem urbana e do saneamento ambiental
no Município;
VIII - elaborar projeto urbanís co para criação de um parque na área central;
IX - implantar o Parque Municipal da Biquinha e Santa Filomena;
X - estabelecer incen vos e bene cios para a preservação e conservação ambiental, 
por meio da aplicação da transferência do direito de construir, dentre outros instru-
mentos das polí cas urbana, ambiental e fiscal. 
Parágrafo único. Vias de acesso aos bairros e parcelamentos poderão ser executa-
das nas Zonas de Proteção Sustentável desde que respeitada a legislação federal e 
estadual per nente e mediante anuência prévia do COMDESP. “
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O processo foi encaminhado para a Gerência Ambiental do Município de Curvelo para manifestação 
quanto a aceitabilidade de tal construção tendo em vista possíveis projetos em andamento do mu-
nicípio referente as áreas de proteção ambiental, notadamente a implantação do “Parque da Biqui-
nha” em ação de compensação ambiental promovida pela Companhia Vale do Rio Doce em nosso 
município. 

A análise da Gerência Ambiental dos autos acostados ao processo, constatou de acordo com as 
págs.39 a 42 anexadas ao processo nº 5639/2022, que:

“Atualmente o município pretende realizar a implantação do parque, já tendo iniciado a execução 
dos estudos técnicos per nentes e des nação de recursos. Nesses estudos, foram definidos os limi-
tes sicos do parque municipal e o local em questão se insere dentro deste.

(…)

Nesse sen do o local des nado à edificação em estudo, após a implementação do parque, poderia 
ser des nado a alocação de locais de orientação, centros espor vos ou pontos urbanizados dentro 
dos limites. Isso porque em função da topografia favorável, o imóvel permite a des nação destas 
construções e grande parte do terreno definido para a unidade de preservação do Córrego Biquinha 
é composta por encostas e desníveis que inviabilizam edificações. Sendo assim não se orienta a 
construção de uma edificação dentro dos limites estabelecidos para a implementação do parque.”
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PARECER DA ANÁLISE:

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que jus ficado, sofrer alteração / aper-
feiçoamento.

Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se:

APTO PARA APROVAÇÃO

X INAPTO PARA APROVAÇÃO

É o parecer técnico de engenharia, s.m.j.

Henrique de Freitas Galvão
Eng. Civil – CREA/MG 49.102

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO


