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Curvelo, 13 de outubro de 2021. 
 
 
PROCESSOS N°   37.352/2021 
 
INTERESSADO : SANDRA GORETT DE SOUZA DURÃES 
 
REF. : SOLICITA DIRETRIZES PARA OCUPAÇÃO URBANA 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
   Este processo está composto, até a presente data, dos seguintes 
documentos, a saber: 
 

Requerimento padrão Fls. 01 

Anexo I – art. 112 do Decreto 4.467/2021 Fls. 02 

Documento de identidade Fls. 03 

Comprovante de pagamento de taxa Fls. 04 

Planta do imóvel georreferenciada - impressa Fls. 05 

Despacho do departamento de Meio Ambiente Fls. 06 

Planta do imóvel georreferenciada com curvas de nível - 
impressa 

Fls. 07 

Planta com isodeclividades Fls. 08 

Memorial Descritivo Fls. 09 e 10 

 
   Vide Anexo I – Sobreposições para melhor entendimento e 
análise, realizado através do SIG Imobiliário. 
   S.M.J., entende-se que o terreno está situado parte numa ZAC – 
ZONA DE ADENSAMENTO CONTROLADO e parte numa ZPS – ZONA DE 
PROTEÇÃO SUSTENTÁVEL. 
 
 
 
01 – Considerações Preliminares: 
   Depreende-se da leitura da LC135 – Novo Plano Diretor que o 
processo de aprovação de um loteamento é composto de 03 fases, sendo a primeira 
constituída pelo pedido de diretrizes básicas. A segunda fase é constituída da 
apresentação do anteprojeto e a última fase constituída pela apresentação do projeto 
executivo e complementares. A manifestação favorável da municipalidade em cada 
fase é pré-requisito para dar início à fase subsequente. 
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   Todos os projetos e peças técnicas (fases 2 e 3) devem seguir o 
Caderno de Encargos da Sudecap no que couber. Todos os projetos devem estar 
georreferenciados no sistema SIRGAS 2000. 
 
   Para apresentação do anteprojeto (fase 2) e projeto (fase 3), o 
Interessado deve observar a seguinte legislação, pelo menos: 
 

Âmbito Federal 

1) Constituição Federal; 

2) Lei Federal n° 6.766/1979, que dispõe sobre parcelamento de solo urbano; 

3) Lei Federal nº 9.985/2000 – Unidades de Conservação 

4) Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades 

5) Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei do Saneamento Básico 

6) Norma ABNT 9050 - Acessibilidade 

7) Normas gerais do DNIT / ANAC / RFFSA / ANATEL, etc 

Âmbito Estadual 

8) Decreto Estadual 48.253/2021 

9) Decreto Estadual nº 47.749/2019; 

10) Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013; 

11) DN COPAM 217/2017; 

12) IT-29 – CBMMG – Hidrante Público 

13) Normas gerais do D.E.E.R. / CEMIG / COPASA, etc. 

14) Caderno de Encargos da SUDECAP 

Âmbito Municipal 

15) Lei Orgânica do Município de Curvelo; 

16) 
Lei Municipal 3219/2017 – PMSB – Plano Municipal de Saneamento 
Básico 

17) Lei Municipal 2.136/2001, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente 
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18) 

Lei Complementar 135/2019 – Novo Plano Diretor, inclusive com seus 
anexos, especialmente: 
Anexo-II-Mapa-de-classificação-viária-da-Sede-Municipal 
Anexo-III-Mapa-de-Intervenções-Viárias-da-Sede-Municipal 
Anexo-VIII-Mapa-do-Zoneamento-sede-municipal 
Anexo-XIII-Parâmetros-Urbanístico-de-Uso-e-Ocupação-do-Solo-nas-
Zonas-Urbanas 
Anexo-XV-Mapa-da-Zona-Urbana-da-Sede-Municipal 
Anexo-XXIV-Memorial-Descritivo-do-Perímetro-Urbano-da-Sede-Municipal 

19) 
Lei Complementar n° 70/2010, que dispõe sobre o Programa Minha Casa 
Minha Vida 

20) 
Lei Complementar nº 149/2020, que dispõe sobre o parcelamento de solo 
urbano; 

21) Decreto nº 4467/2021, que regulamenta a LC 149; 

22) 
PBZPA SNQV/2020 - Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo de 
Curvelo. 

 
 
   Após parecer favorável do anteprojeto (fase 2), o Interessado 
deve instruir o pedido de análise de projeto (fase 3) com, no mínimo, o rol de 
documentos técnicos abaixo listados, fora outros estabelecidos no Decreto 
4.467/2020, que recomenda-se a leitura: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

1) 
Anuência da ANAC (exigível quanto próximo ao aeródromo ou na linha de 
pouso) 

2) 
Anuência do DNIT / DEER (exigível quanto estiver limítrofe a estradas 
federais / estaduais) 

3) Anuência da RFFSA (exigível quando estiver limítrofe a ferrovias) 

4) 
Anuência da CEMIG (exigível na existência de linhas de transmissão ou 
assemelhados) 

5) Projeto de eletrificação ou VTA emitido pela CEMIG 

6) 
Anuência da COPASA (exigível na existência de adutoras, interceptores 
ou assemelhados) 

7) Projeto de abastecimento de água ou DTB emitido pela COPASA 

8) 
Anuência de concessionárias diversas (exigível na existência de 
gasodutos, cabos de telefonia, minerodutos ou assemelhados) 

9) 
Manifestação favorável da PMC quanto à localização das áreas verde e 
institucional 

10) Projeto de parcelamento do solo 
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11) Projeto com indicação de isodeclividades 

12) Projeto de drenagem 

13) Projeto de esgotamento sanitário ou DTB emitido pela COPASA 

14) Projeto de rede de hidrantes públicos conforme IT-29 do CBMMG 

15) Projeto de terraplenagem 

16) Projeto de pavimentação 

17) Projeto de sinalização toponímica 

18) Projeto de sinalização viária 

19) Projeto de arborização 

20) Projeto com indicação de lotes oferecidos em caução 

21) 
Cronograma físico-financeiro, com base na planilha de preços SETOP 
e/ou SINAPI 

22) Planilha orçamentária padrão PMC – VIDE MODELO 

23) PCA – Plano de Controle Ambiental 

24) PAC – Plano Ambiental de Construção 

25) Regularização ambiental / SEMAD / Dispensa / etc 

26) DAIA / IEF (quando houver supressão) 

27) CD com arquivos digitais 

 
 
 
02 – Quanto à conveniência da Administração: 
   Necessário observar que o terreno em análise está situado à 
margem direita do Riacho Fundo, após a “Ponte da Cerâmica”, havendo um 
importante vazio urbano entre este terreno e o limite do Bairro Passaginha. 
   Some-se o fato de haver no terreno em estudo, segundo 
informado pela Gerência Ambiental – Fls. 06 “...área de grande relevância a ser 
protegida ou preservada...” 
   O espraiamento da cidade consiste no loteamento de áreas longe 
do perímetro urbano da cidade real, criando sérias e indesejáveis consequências para 
o transporte público, os serviços públicos de coleta de lixo, segurança pública, etc. O 
espraiamento força a abertura de novos postos de saúde e novas escolas, o que 
aumenta o custo da administração pública que, ao final, redunda em aumento de 
impostos para fazer frente a estas novas despesas. O processo de espraiamento não 
é sustentável e deve ser evitado. Este controle e gestão do espaço urbano é 
responsabilidade do município, conforme estabelecido no Estatuto da Cidade. É 
através deste controle que a municipalidade promove a FUNÇÃO SOCIAL DA 
CIDADE E DA PROPRIEDADE. 
   Veja a seguir algumas citações contidas na legislação municipal, 
especialmente o Plano Diretor: 
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Art. 6. São princípios fundamentais que orientam e vinculam a política de 

desenvolvimento integrado e expansão urbana do Município de Curvelo: 
 I - Função Social da Cidade: entendida como o atendimento das 

necessidades de todos os cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça social, ao acesso universal aos direitos fundamentais 
individuais, sociais, coletivos e difusos e ao desenvolvimento 
econômico e social, incluindo os direitos à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; 

 II - Função Social da Propriedade Urbana e Rural: entendida como 
elemento constitutivo do direito de propriedade, que é atendida 
quando o uso da propriedade se dá de forma compatível, segundo 
critérios e graus de exigência estabelecidos nesta Lei, com: 

  a) a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis; 

  b) a preservação da qualidade do ambiente urbano e natural; 

 III - Igualdade: entendida como a garantia de direitos a todas as 
pessoas que habitam a cidade sem discriminação de qualquer 
natureza, a partir da promoção da inclusão sócioespacial e da 
redução das vulnerabilidades e desigualdades sociais entre grupos 
populacionais e entre os bairros, distritos e localidades do Município 
de Curvelo; 

Art. 7. As diretrizes e os objetivos estratégicos estabelecidos nesta Lei visam a 
melhorar as condições de vida no Município de Curvelo, considerados os 
seguintes fatores: 

 IV - a concentração espacial das atividades de comércio e de prestação 
de serviços; 

 V - sistema viário e de transporte coletivo concêntrico que compromete 
a fluidez do trânsito;  

 XI - a falta de infraestrutura urbana; 

Art. 8. São diretrizes gerais que orientam e vinculam a política de 
desenvolvimento integrado e expansão urbana do Município de Curvelo: 

 III - distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma 
equilibrada, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação a 
infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, e 
para melhor alocar os investimentos públicos e privados; 

 IV - compatibilização da intensificação da ocupação do solo com a 
ampliação da capacidade de infraestrutura para atender as 
demandas atuais e futuras; 

 VI - planejamento do desenvolvimento municipal como um todo, da 
distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 
Município, bem como do território sob sua área de influência, de 
modo a evitar e corrigir distorções decorrentes dessa transformação 
territorial pelas atividades e assentamentos humanos em geral, em 
termos de seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
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 VII - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características de cada localidade, áreas urbana e 
rural; 

 VIII - ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar:  

  c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou 
inadequado em relação à infraestrutura urbana; 

 XVI - isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo 
de urbanização, atendido o interesse social; 

Art. 9. A política de desenvolvimento integrado e expansão urbana do Município 
de Curvelo deve ser executado para atender aos seguintes objetivos 
estratégicos: 

 V - regular e controlar o adensamento urbano, com incentivo à 
melhoria de relação entre densidade e infraestrutura das áreas 
urbanas; 

 XXIV - viabilizar a implantação de um sistema de transporte coletivo 
eficiente, que assegure acessibilidade satisfatória a todas as 
regiões da cidade, sendo capaz de atender, inclusive, às 
necessidades da população dos distritos e localidades de acesso 
à sede municipal e a outras localidades situadas em seu entorno; 

Art. 11. O Plano Diretor do Município de Curvelo, por meio deste Título II, 
estabelece diretrizes para as seguintes políticas públicas setoriais de 
desenvolvimento municipal: 

 III - mobilidade urbana; 

Art. 18. A Política Municipal de Mobilidade Urbana compreende o conjunto 
organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de 
infraestruturas, que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no 
território do Município, observadas as disposições da Lei Federal nº 
12.587, de 03 de janeiro de 2012. 

 XXV - reestruturar o sistema viário, utilizando-o como indutor na 
ocupação de vazios urbanos de forma a alterar a expectativa de 
ocupação do território; 

Art. 27. São diretrizes para o sistema de transportes: 

 I - desenvolver um sistema de transporte coletivo prevalente sobre o 
individual; 

 IV - implantar sistema integrado de transporte coletivo permitindo o 
amplo acesso do cidadão a todo espaço urbano; 

 V - aperfeiçoar o gerenciamento dos serviços de forma a reduzir e 
controlar os custos constantes nas planilhas aprovadas pelo Poder 
Executivo, visando à redução das tarifas; 

Art. 32. A Política Municipal de Saneamento Ambiental tem por objetivo manter o 
equilíbrio do meio ambiente, por meio do alcance de níveis crescentes de 
salubridade e da promoção da sustentabilidade ambiental do uso e da 
ocupação do solo e da melhoria crescente da qualidade de vida da 
população. 
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Art. 33. O modelo de intervenção a ser adotado é o de Saneamento Ambiental 
Integrado que, associa as atividades de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, 
pavimentação, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, instalações 
hidro sanitárias, controle de vetores, controle de doenças transmissíveis e 
educação sanitária e ambiental. 

Art. 36. São diretrizes para as Políticas e Ações municipais a serem estabelecidas 
para o Saneamento Ambiental: 

 III - criar condições de recuperação e revitalização dos córregos Santo 
Antônio, Riacho Fundo, Santa Maria e Biquinha, que atravessam a 
área urbana, através da implantação de interceptores de esgoto 
sanitário e de tratamento urbanístico e paisagístico de seus vales; 

 IX - condicionar o adensamento e o assentamento populacional à prévia 
solução dos problemas de saneamento local. 

Art. 38. São diretrizes relativas ao esgotamento sanitário: 

 I - promover a ampliação do serviço de coleta e interceptação de 
esgotos sanitários; 

 II - assegurar a implantação do sistema de esgotamento sanitário nas 
bacias do Município, segundo a distribuição espacial da população 
e das atividades socioeconômicas; 

 III - acompanhar a operação de estações de tratamento de esgoto - 
ETEs, garantindo a despoluição do Rio Santo Antônio, Riacho 
Fundo e seus afluentes; 

 VI - assegurar à população o acesso a um sistema de coleta e 
tratamento adequado dos esgotos, que garanta a diminuição dos 
altos índices de doenças de veiculação hídrica, ou relacionadas ao 
saneamento e à salubridade do ambiente, e reduza os riscos 
ambientais; 

Art. 44. São diretrizes para as políticas e ações municipais a serem estabelecidas 
para a habitação: 

 III - delimitar, por meio da instituição de Zonas Especiais de Interesse 
Social II (ZEIS II), áreas para a implantação de Empreendimentos 
Habitacionais de Interesse Social – EHIS prioritariamente de forma 
descentralizada, de modo a evitar a segregação urbana, conforme 
previsto no art. 87 a 94 desta Lei; 

Art. 62. São diretrizes para o desenvolvimento econômico: 

 I - assegurar critérios de multiplicidade de usos no território do 
Município, visando estimular a instalação de atividades econômicas 
de pequeno e médio porte, reduzir a capacidade ociosa da 
infraestrutura urbana e contribuir para a diminuição da necessidade 
de deslocamentos; 

 VIII - desenvolver a instalação de atividades econômicas de forma a 
evitar prejuízos à qualidade de vida da população e ao meio 
ambiente, ao ordenamento urbano e à integridade física da 
infraestrutura municipal; 

Art. 70. O ordenamento territorial estabelecido neste Título engloba todo o território 
do Município de Curvelo de modo a promover a integração e a 
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista 
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alcançar os seguintes resultados: 

 I - distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma 
equilibrada em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e 
ao meio ambiente, de modo a evitar ociosidade e sobrecarga dos 
investimentos coletivos 

 II - intensificação da ocupação do solo condicionada à ampliação da 
capacidade de infraestrutura; 

Art. 71. São objetivos específicos do ordenamento territorial no Município de 
Curvelo: 

 I - estimular a ocupação e o uso do solo de modo sustentável, de 
acordo com as características específicas das diferentes porções do 
território municipal; 

 II - alcançar o atendimento universal por infraestrutura urbana e o 
desenvolvimento socioeconômico da comunidade; 

 V - promover o crescimento ordenado visando à qualidade urbana e ao 
desenvolvimento socioeconômico do Município. 

Art. 74. O território de Curvelo divide-se em Zona Rural e Zona Urbana, que são 
diferenciadas a partir da delimitação dos seguintes perímetros urbanos, 
Anexo XIV: Mapa da Zona Rural do Município de Curvelo: 

 § 1º Os perímetros urbanos são constituídos por: 

 I - parcelamentos implantados e consolidados, aprovados ou não, que 
se encontram dispersos em diversas partes do território em função 
dos eixos de estruturação viária e da poli nucleação do Município, 
possuindo edificações que caracterizam a ocupação urbana, 
observando-se a existência de alguns dos requisitos abaixo 
relacionados: 

  a) meio-fio, calçada, pavimentação e drenagem urbana; 
b) abastecimento de água; 
c) iluminação pública; 
d) sistema de esgotos sanitários; 
e) equipamentos públicos, incluindo os de uso institucional, tais 
como, escolas e postos de saúde; 
f) interação direta com eixos viários prioritários e nós urbanos 
importante para articulação viária, logística e de transporte de 
mercadorias e pessoas; 

 II - áreas que ainda não se encontram parceladas ou ocupadas, mas 
que são aptas à urbanização, mediante a implantação de 
infraestrutura e avaliação da capacidade de suporte, segundo 
critérios de sustentabilidade econômica, social e ambiental. 
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03 – Quanto ao tipo de uso do terreno: 
   Vide recortes do Plano Diretor aplicáveis ao caso em tela. 
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02 – ENCERRAMENTO: 
   RECOMENDA-SE EXPRESSAMENTE que a Administração 
Municipal, bem como Conselhos Municipais tais como CODEMA e COMDESP, 
se manifestem quanto à conveniência do parcelamento deste terreno abordando 
aspectos tais como função social da cidade, inclusão sócioespacial, sistema 
viário concêntrico, ocupação equilibrada do espaço urbano, etc. 
 
   Salvo melhor juízo, o terreno em análise só pode ser ocupado 
através de uma OUC – Operação Urbana Consorciada. 
 
   Ultrapassada esta etapa, e em caso de manifestação favorável 
da Administração Municipal, notifique-se o Interessado para, caso deseje, 
protocolar o respectivo processo de análise de anteprojeto. 
 
   Este parecer é composto por 15 folhas numeradas. 
 
   Ao seu dispor para maiores esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

CIENTE E DE ACORDO 
 
 
 
 
 

José Carlos Nogueira Filho 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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ANEXO I – Sobreposições através do SIG Imobiliário 
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