
 

LEI Nº 293/2001 
 

 
 
 

“DISPÕE SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO  
                                                        SOLO DE SANTANA DO RIACHO.” 

 
 
 

 O povo do Município de Santana do Riacho, estado de Minas Gerais, por seus 
legítimos representantes na Egrégia Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I  
 

ART. 1º - Esta Lei regula o uso e ocupação do solo urbano no Município de Santana do 
Riacho. 
 
ART. 2º - O objetivo desta Lei é: 
 

II  --    O uso adequado do solo; 
IIII  --    A ordenação físico-territorial do Município; 

IIIIII  --    A melhoria da qualidade de vida da comunidade. 
 

CAPÍTULO II  
 

ART. 3º - As categorias de uso com suas características básicas são: 
 

II  --    Uso residencial; 
IIII  --    Uso comercial; 

IIIIII  --    Serviços; 
IIVV  --    Uso institucional; 
VV  --    Industrial. 

 
ART. 4º - O uso residencial compreende: 

 
II  --    Residencial Unifamiliar – habitação permanente, compreendendo uma unidade por 

lote ou conjunto de lotes; 
IIII  --    Residencial Multifamiliar Horizontal – habitações permanentes agrupadas 

horizontalmente, isoladas ou não, por lote ou conjunto de lotes; 
IIIIII  --    Residencial Multifamiliar Vertical – Habitações permanentes agrupadas 

verticalmente por lote ou conjunto de lotes; 
IIVV  --    Conjunto Residencial Horizontal – uso residencial em empreendimentos 

habitacionais integrados, compreendendo conjunto de edificações unifamiliares 
destinados à habitação permanente; 

VV  --    Conjunto Residencial Vertical – uso residencial em empreendimentos habitacionais 
integrados, compreendendo conjunto de edificações multifamiliares verticais 
destinados à habitação permanente. 

 



ART. 5º - O uso comercial compreende: 
 

II  --    Comercial Local – atividades de comércio ligadas ao consumo da população em 
nível local, ou seja, padarias, bares, açougues, quitandas, etc; em estabelecimentos 
de pequeno porte, com até 200 (duzentos) metros quadrados; 

IIII  --    Comercial Principal – atividades comerciais varejistas com atendimento em nível 
municipal; 

IIIIII  --    Comércio Atacadista – atividades comerciais atacadistas ou de armazenagem. 
 
ART. 6º - O uso de serviços compreende: 
 

II  --    Local – atividades de serviços de pequeno porte, ligadas ao atendimento imediato 
da população (barbeiro, salão de beleza, alfaiate, costureira, sapateiro, etc). Com 
área de até 150m² (cento e cinquenta metros quadrados). 

IIII  --    Principal – atividades de serviços de atendimento da população em nível municipal 
(relojoaria, fotótica, chaveiros, casas lotéricas, agências bancárias, escritório de 
profissionais liberais, consultórios, academias de ginástica, posto de gasolina, etc). 

 
ART. 7º - O uso institucional compreende: 
 

II  --    Institucional Local – estabelecimentos, espaços ou instalações que desenvolvam 
atividades de sentido social e interesse coletivo, exercidas por entidades de direito 
público ou privado, voltado para o atendimento a nível local, consideradas não 
conflitantes com o uso predominante residencial (escolas, estabelecimentos, igrejas, 
áreas de recreação, praças, postos de saúde, associação de bairro, etc); 

IIII  --    Institucional Principal – estabelecimentos ou instalações destinadas a atividades de 
sentido social e interesse coletivo, exercidas por entidades de direito público ou 
privado, com atendimento em nível municipal, conflitantes com o uso 
predominantemente residencial. 

 
ART. 8º - O uso industrial compreende: 
 

II  --    Micro-Indústria – atividades de manufatura e transformação industrial, não 
poluentes, conviventes com as demais categorias de uso – área construída máxima 
300m² (trezentos metros quadrados); 

IIII  --    Indústria de Pequeno Porte – atividades de manufatura e transformação industrial, 
não poluentes, conviventes com as demais categorias de uso – área construída 
máxima 500 (quinhentos) metros quadrados. 

IIIIII  --    Indústria de Médio Porte – atividades de manufatura e transformação industrial não 
poluentes, compatíveis com outras categorias de uso, em edificações com até 2.000 
(dois mil) metros quadrados. 

IIVV  --    Indústria de Grande Porte – atividades industriais sem limite de área construída, que 
pelo seu porte e potencial, são compatíveis com as demais categorias de uso e 
aplicam no estabelecimento e padrões específicos (distrito industrial). 

 
§ 1º - A implantação ou ampliação de atividades industriais importará sempre na 
observância dos parâmetros de natureza físico ambiental estabelecidas pela....... 

 
 

 



CAPÍTULO III 
 
ART. 9º - Os assentamentos urbanos são os seguintes: 
 

II  --    Edificação residencial unifamiliar; 
IIII  --    Edificação residencial multifamiliar; 

IIIIII  --    Edificação mista e para lojas; 
IIVV  --    Edificação para equipamentos públicos; 
VV  --    Edificação para equipamentos. 

 
ART. 10 - Restrições e características dos assentamentos urbanos: 
 

II  --    Edificação residencial unifamiliar – destinada a habitação permanente 
correspondendo a uma habitação por lote ou conjunto de lotes agrupados 
horizontalmente (será permitido até dois pavimentos); 

IIII  --    Edificação residencial multifamiliar – destinadas a habitação permanente 
correspondendo a mais de uma habitação por lote ou conjunto de lotes; 

IIIIII  --    Edificação mista para lojas – edificação de uso misto, residência e comércio, 
residência e serviço, comércio e comércio/ serviço, construídos em um ou mais 
lotes. Deverá ainda (além de se enquadras no modelo de ocupação) obedecer: 

a) Afastamento frontal de cinco metros; 
b) Não será permitido qualquer elemento construído abaixo da cota de 4 (quatro) 

metros em relação ao alinhamento da rua; excetuando-se pilares para sustentação; 
c) A taxa de ocupação desta área será de 60% (sessenta por cento) desde que 

satisfeitas as condições de iluminação e ventilação do código de obras; 
d) Nesta área não será permitido estacionamento e as áreas de garagem, pilotis, casa 

de máquinas, subestação e caixa d’água não serão computadas como área 
construída para o cálculo do coeficiente de utilização. 

IIVV  --    Edificações para equipamentos públicos – edificações destinadas a instalação de 
escolas, creches, órgão de administração, etc, construídas em um ou mais lotes; 

VV  --    Edificação para equipamentos – destinadas a equipamentos de lazer, recreação, 
cultura, culto religioso, escritórios industriais, etc, construídas em um ou mais lotes. 

 
CAPÍTULO IV 

 
ART. 11 – Os modelos de ocupação são: 
 

 

DENOMINAÇÕES       
 

MO 1 
 

MO 2 
 

MO 3 
 

MO 4 
 

Área do lote (mínimo) 
 

 

125 m² 
 

200 m² 
 

600 m² 
 

1.000 m² 

Coef. de utilização 0,80 0,60 0,50 0,40 

Coef. de aproveitamento 1,0 3,0 3,0 2,0 

Frente do lote 10 m 10 m 12 m 20 m 

Afastamento lateral 1,5 m 1,5 m 3,0 m 6,0 m 

Vaga estacionamento 1 vaga 1 vaga p/ resid. 2 vagas p/ resid. 2 vagas p/ resid. 

Área de recreação x x 0,25 p/ m² de área 
útil resid. 

0,25 p/ m² de área 
útil resid 

Afastamento de fundo 1,5 3,0 m 5,0 m 10,0 m 

Afastamento frontal 3,0 m 3,0 m 5,0 m 10,0 m 



CAPÍTULO V 
 
ART. 12 – As zonas de uso são: 
 
ZR I – Residencial Unifamiliar; 
ZR II – Residencial Multifamiliar Horizontal; 
ZR III – Multifamiliar Vertical; 
ZC I – Comércio Local; 
ZC II – Comércio Principal; 
ZC III – Comércio Atacadista; 
ZS I – Serviço Local; 
ZS II – Serviço Principal; 
ZI I – Institucional Local; 
Z. Ind. – Regulamentação por decretos; 
 
ART. 13 – O setor especial subdivide-se em: 
 
SE 1 – Áreas destinadas à preservação paisagística, proteção de mananciais, bosques, matas 
naturais, reservas florestais, monumentos históricos e áreas de valor estratégicos para 
segurança pública. 
SE 2 – São áreas destinadas a clubes recreativos e esportivos, condomínios horizontais, 
floriculturas, praças, jardins, áreas de lazer, colônias de férias, etc. 
SE 3 – São espaços destinados ao desenvolvimento de projetos especiais: áreas de reserva 
para implantação do sistema viário, expresso e arterial, eixo de transporte de massa, 
regularização de loteamentos clandestinos. 
 

CAPÍTULO VI  
 

CONFORMIDADE DE USO 
 
ART. 14 – O uso do imóvel classificar-se-á em uma das seguintes condições: 
 

II  --    Uso conforme – quando se enquadra nas seguintes categorias de uso estabelecidas 
para a zona; 

IIII  --    Uso não conforme – quando não se enquadrar nas categorias de uso estabelecidas 
para a zona. 

 
ART. 15 – O uso não conforme será admitido desde que: 
 

II  --    Seja comprovada sua existência antes da vigência desta Lei; 
IIII  --    Não ocorra ampliação da área construída de terreno; 

IIIIII  --    Em caso de substituição não resulte esta em aumento da desconformidade 
relativamente à categoria de uso na zona em que esteja localizado. 

 
ART. 16 – São complementares a esta Lei o código de obras do município, a Lei de 
parcelamento do solo do município, o código de posturas do município e as Leis federais e 
estaduais pertinentes ao assunto. 
 
 
 



CAPITULO VII 
 
ART. 17 – As infrações a esta Lei consistem: 
 

II  --    Excesso de área líquida edificada em relação ao projeto aprovado, sendo penalizada 
relativamente aos percentuais de acréscimo irregular; 

IIII  --    Afastamentos frontais, laterais e de fundos, quando menores que os indicados no 
projeto aprovado, sendo penalizados conforme as proporções da redução apurada; 

IIIIII  --    Construções clandestinas ou com alvarás vencidos, sendo penalizadas com multas 
renovável a cada trinta dias, a partir da caducidade, até a sua regularização. 

 
§  1º - A Prefeitura Municipal estabelecerá as punições devidas, pelas infrações de que 
trata este artigo. 
 
§ 2º- A regularização das edificações, recolhida a multa, não isenta a responsabilidade 
técnica do profissional envolvido, ficando este sujeito a suspensão do seu registro na 
prefeitura pela prazo de 01 (um) a 12 (doze) meses, dependendo da irregularidade 
cometida. 

 
ART. 18 – As penalidades pelas infrações descritas neste capítulo não incluem a tomada de 
outras medidas e aplicação de outras sanções por parte do poder público 
municipal,inclusive por via judicial, com respaldo na legislação civil, visando a 
regularização da situação da edificação e o respeito a esta Lei. 
 
ART. 19 – Constará do guia de lançamento do imposto predial e territorial urbano, a 
indicação da zona de uso e ocupação do solo urano no qual está situado o imóvel.  
 
ART. 20 – O Poder Executivo Municipal deverá providenciar o fornecimento ao público, 
mediante taxa a ser fixada, as plantas contendo a delimitação do perímetro urbano e das 
zonas de uso e ocupação do solo de que trata esta Lei, devidamente caracterizadas e 
permanentemente atualizadas. 
 
ART. 21 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ART. 22 – Revogam-se todas as disposições em contrário. 
 
 

Santana do Riacho (MG), 01 de junho de 2001. 
 
 
 

Eustáquio Martins Gomes 
Prefeito Municipal 

 
 


