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01 – PARECER TÉCNICO:

Solicita-se ao Departamento de Meio Ambiente parecer sobre o processo nº 5639/2022, que visa cons-
truir no terreno de Inscrição Municipal: 01.02.176.0381.001 – Anexo I,  que se encontra localizado em
dois zoneamentos: Zona de Proteção Sustentável (ZPS) e Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)  - confor-
me Anexo II.

De acordo com o Plano Diretor do município de Curvelo – LC 135/2019 “O zoneamento classifica, a par r
do perímetro urbano e do macrozoneamento, as porções do território municipal de acordo com as voca-
ções e usos estabelecidos ou recomendados, orientando o desenvolvimento sustentável do Município de
Curvelo, conforme parâmetros de necessidade de proteção ambiental, histórica e cultural, da potenciali-
dade de adensamento, da capacidade da infraestrutura urbana instalada e das tendências de desenvolvi-
mento previamente iden ficadas”, os zoneamentos onde a inscrição municipal citada acima se encontra
estabelecem as seguintes diretrizes:

Seção VIII 
 Da Zona de Proteção Sustentável (ZPS)

Art. 105. Considera-se Zona de Proteção Sustentável (ZPS) as áreas prioritariamente voltadas ao interesse pú-
blico municipal para preservação dos recursos naturais e implantação de equipamentos de uso público des na-
dos a preservação do meio ambiente e incen vo à cultura, lazer, turismo e acessibilidade, podendo, excepcio-
nalmente, 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.

Art. 106.São diretrizes da ZPS:
I - promover prioritariamente a ocupação do solo por equipamentos públicos e/ou privados voltados à preser-
vação do meio ambiente e incen vo à cultura, lazer, turismo e acessibilidade;
II - permi r, excepcionalmente, o aproveitamento do solo para parcelamento, ocupação e uso para fins urba-
nos, 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 instrumentos das polí cas urbana, ambiental e fiscal.

Parágrafo único. Vias de acesso aos bairros e parcelamentos poderão ser executadas 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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Seção IV 
 Da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)

Art. 91.Considera-se Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), as áreas des nadas à implantação ou ampliação 
de programas habitacionais de interesse social ou ocupadas irregularmente por população de baixa renda 
onde deve ser promovida a urbanização e a regularização fundiária, que são subdivididas em:
I - Zona Especial de Interesse Social I – ZEIS I;
II -Zona Especial de Interesse Social II – ZEIS II.
Art. 92. São diretrizes das ZEIS:
I - coibir a expansão das áreas de ocupação irregular;
II -elaborar e implantar Planos Integrados de Urbanização e Regularização Fundiária; 
III - elaborar estudo de demanda por habitação de interesse social para subsidiar a implantação de programas 
habitacionais municipais, estaduais e federais.

Para assegurar a efe vidade da legislação, se faz necessário manifestação do Departamento de Meio Am-
biente, como solicitado, quanto a aceitabilidade de tal construção tendo em vista possíveis projetos em
andamento do Município de Curvelo/MG referente as áreas de proteção ambiental, notadamente a im-
plantação do “Parque da Biquinha” em ação de compensação ambiental promovida pela Companhia Vale
do Rio Doce em nosso município.

Após, retornem os autos a este analista para emissão de parecer técnico.

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

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