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Santana do Riacho

em boas mãos.

 
LEI Nº 391/2006 

 
 
       
      Dispõe sobre o parcelamento do solo 
      urbano no Município de Santana do 
      Riacho e dá outras providências. 
 
 

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: 
 

Art. 1º - O parcelamento do solo urbano no Município de Santana do Riacho 
passa a ser regido pela presente Lei. 
 

Art. 2º - Esta Lei é complementar à Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela 
Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999. 
 

 
CAPÍTULO I 

DO ZONEAMENTO 
 

Art. 3º - O território do Município é considerado área rural, urbana e de 
expansão urbana, dividindo-se em zonas, de acordo com o mapa de zoneamento 
anexo à esta Lei. 
 

Art. 4º - As zonas, diferenciadas segundo os potenciais de adensamento e 
as demandas de preservação e proteção ambiental, histórica, cultural, 
arqueológica ou paisagística, são as seguintes: 
 

I - Zona de Preservação Ambiental - ZPAM; 
II - Zona de Especial Interesse Turístico - ZEIT; 
III - Zona Residencial/Comercial/Serviços - ZRCS 
IV - Zona Habitacional de Interesse Social - ZHIS; 
V - Zona Rural - ZR; 
VI - Zona de Expansão Urbana - ZEU; 

            VII - Zona de Condomínio Residencial - ZCR. 
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Art. 5º - São ZPAMs as regiões que por suas características e pela 

tipicidade da vegetação destinam-se à preservação e à recuperação de 
ecossistemas, visando: 
  

I - garantir espaço para a manutenção da diversidade das espécies e 
propiciar refúgio à fauna; 
II - proteger as nascentes e as cabeceiras de cursos d'água; 
III - evitar riscos geológicos; 

 
§ 1º. Fica classificada como ZPAM a área do Parque Nacional da Serra do 

Cipó pertencente ao Município de Santana do Riacho;  
 

§ 2º- É vedada a ocupação do solo nas ZPAM, exceto por edificações 
destinadas exclusivamente ao seu serviço de apoio e manutenção ou quando em 
propriedade particular, à projetos relacionados à exploração e à proteção e 
educação ambiental, podendo mediante autorização prévia do IBAMA (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ser parceladas, 
ocupadas e utilizadas, de modo a garantir sua preservação e ou recuperação. 
 

Art. 6º - São ZEIT as regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais, que 
determinam a ocupação com baixa densidade e maior taxa de permeabilização, 
tendo em vista o interesse público na proteção ambiental e na preservação do 
patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico, e que se subdividem 
nas seguintes categorias: 
 

I - ZHIT-1, regiões, predominantemente desocupadas, com interesse à 
proteção ambiental e preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico 
ou paisagístico ou em que existam condições topográficas ou geológicas 
desfavoráveis, onde devem ser mantidos baixos índices de densidade 
demográfica, mediante condições especiais estabelecidas pelo órgão ambiental e 
do patrimônio competente; 
 

II - ZHIT-2, regiões, predominantemente ocupadas, de proteção ambiental, 
histórica, cultural, arqueológica ou paisagística ou em que existam condições 
topográficas ou geológicas desfavoráveis, onde devem ser mantidos baixos 
índices de densidade demográfica; 
 

Art. 7º - São ZRCS as regiões nas quais é permitido maior adensamento 
demográfico, diversificação de uso e maior verticalização das edificações, em 
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razão de infra-estrutura e topografia favoráveis e da configuração de centro. 
 

Art. 8º - São ZHIS as regiões nas quais há interesse público em ordenar a 
ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, ou em implantar ou 
complementar programas habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a 
critérios especiais de parcelamento, ocupação e uso do solo a ser definidos em 
legislação específica e que se subdividem nas seguintes categorias: 
 

I - ZEIS-1, regiões ocupadas desordenadamente por população de baixa 
renda, nas quais existe interesse público em promover programas habitacionais de 
urbanização e regularização fundiária, urbanística e jurídica, visando à promoção 
da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e a sua integração à malha 
urbana; 
 

II - ZEIS-2, regiões não edificadas, sub-utilizadas ou não utilizadas, nas 
quais há interesse público em promover programas habitacionais de produção de 
moradias, ou terrenos urbanizados de interesse social; 
 

Art. 9º - São Zonas Rurais as regiões destinadas as atividades 
eminentemente rurais, especialmente, turismo, exploração extrativa e agrícola, 
pecuária ou agro-industrial 
 

Art. 10 - São Zonas de Expansão Urbanas as regiões  destinadas à futura 
ocupação com atividades urbanas; 

 

            Art. 11 - São Zonas de Condomínio ResidenciaIs as regiões destinadas a 
abrigar conjunto de edificações unifamiliares em lote único, com acesso por uma 
única via pública, localizadas no perímetro urbano ou de expansão urbana, 
dispondo de espaços de uso comum, caracterizados como bens em condomínio  
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 
1964; 

 
Parágrafo único: as áreas  urbanas que mantenham as  características e 
atividades agropecuárias, poderão continuar como área rural até sua 
descaracterização. 

 
CAPÍTULO II 

Dispositivos Preliminares 
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Art. 12 - Esta Lei é complementar à Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela 
Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999. 
 

Art. 13 - Considera-se parcelamento do solo o ato pelo qual, mediante 
licença da Prefeitura Municipal, efetua-se a divisão da terra em unidades 
juridicamente independentes, dotadas de individualidade própria, a serem 
integradas à estrutura urbana e conectadas ao sistema viário e às redes de 
serviços públicos, existentes e projetadas. 
 

§ 1º. Este parcelamento poderá se revestir das seguintes maneiras:  
 

I - loteamento; 
 

II - desmembramento; 
 
III - modificação de parcelamento; 

 
§ 2º. Considera-se loteamento a subdivisão de glebas em lotes destinados 

a edificações, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos 
ou prolongamentos, modificação ou ampliação das vias existentes. 
 

§ 3º. Considera-se desmembramento a subdivisão de glebas em lotes 
destinados a edificação, desde que mantenham as dimensões mínimas 
estabelecidas nesta Lei, com aproveitamentos do sistema viário existente, desde 
que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento ou modificação dos já existentes. 

 
            § 4º - Considera-se modificação de parcelamento  a alteração das 
dimensões de lotes pertencentes a parcelamento aprovado que implique a re-
divisão de parte ou de todo o parcelamento, sem alteração do sistema viário, dos 
espaços livres de uso público ou das áreas destinadas a equipamentos urbanos e 
comunitários. 
 

§ 5º. Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas 
dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor ou lei 
municipal para a zona em que se situe, salvo maiores exigências previstas em 
legislação própria. 

 
§ 6º. Considera-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de 

escoamento das águas pluviais, sistema de iluminação pública, de esgoto 
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sanitário, de abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e 
domiciliar, e as vias de circulação pavimentadas,  preferencialmente, com 
revestimento poliédrico, bloquetes ou similar.  
 

Art  14 . Para efeito desta Lei são adotadas as seguintes definições:  
 
I - área de domínio público: é o espaço reservado para a implantação de 

infraestrutura e equipamentos públicos para saúde, educação, lazer, ações 
sociais, culturais e similares;  

 
II - arruamento: é a abertura ou modificação de uma ou mais vias de 

circulação, dando-lhe alinhamento e benfeitorias;  
 
III - atividade: é o uso de quaisquer partes do território do Município, com a 

finalidade residencial, comercial, de serviço ou industrial; 
 
IV - bairros: são áreas pertencentes às regiões urbanas organizadas para 

qualificar as condições de trabalho, circulação, recreação, moradia, e as relações 
de cooperação em todos os tipos de atividades de vizinhança; 

 
V - carta geotécnica: é o documento que contém informações sobre o meio 

físico do território urbano do Município de Santana do Riacho de interesse para as 
ações de planejamento e gestão do solo urbano; 

 
VI - ciclovia: é a pista própria destinada à circulação de ciclistas, separada 

fisicamente do tráfego comum; 
 
VII - área ou praça de retorno (cul-de-sac): é o dispositivo para retorno de 

veículos ou pedestres na extremidade de uma via sem saída; 
 
VIII - divisa: é a linha limítrofe entre lotes e/ou glebas; 
 
IX - embargo: é a providência legal tomada pela Prefeitura Municipal para 

sustar o prosseguimento de obra ou instalação, cuja execução ou funcionamento 
estejam em desacordo com as prescrições desta Lei; 

 
X - empreendimento: é qualquer ação ou conjunto de ações públicas ou 

privadas que acarretem modificação, separação ou ocupação de quaisquer partes 
do território do Município; 
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XI - equipamentos comunitários: são empreendimentos públicos de uso da 
comunidade destinados à educação, cultura, saúde, lazer ou praça, parque e 
similares; 

 
XII - equipamentos urbanos: são empreendimentos públicos de infra-

estrutura urbana, tais como, abastecimento de água, serviço de esgoto, energia 
elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado e similares; 

 
XIII - faixa de domínio ou de servidão: é a área que sofre ônus real de uso 

imposto pela administração pública à propriedade particular, para assegurar a 
realização e conservação de obras e serviços públicos ou de entidades públicas, 
e, quando destinadas à faixa de domínio, poderão ser doadas ou desapropriadas 
mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário; 

 
XIV - faixa  não edificável: é o espaço onde não se permite edificação; 

 
 XV - fundo de vale: é o espaço correspondente ao leito do curso d’água 
incluindo as áreas marginais sujeitas à inundação; 
 
 XVI - gleba: é a porção de terra rural que ainda não foi objeto de 
arruamento ou parcelamento; 
 
 XVII - greide: é o perfil longitudinal de uma via de circulação em toda a sua 
extensão; 
 
 XVIII - impacto ambiental: é qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria 
ou energia resultante das atividades humanas e que, direta ou indiretamente 
afetem a saúde, a segurança ou bem-estar da população, as atividades sociais e 
econômicas, a flora e a fauna, as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais; 
 
 IX - interdição: é a paralisação ou encerramento de atividade pelo 
descumprimento à legislação aplicável; 
 
 X - licença: é a permissão outorgada pela administração municipal para a 
realização de determinada atividade ou empreendimento previsto na Lei; 
 
 XI - quadra: é o lote ou conjunto de lotes delimitados por vias de circulação; 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADMINISTRAÇÃO 2005-2008 
 
 

 Rua Alfredo Domingos de Melo, 44 - Centro – 35.845-000 - Tel. (31) 3718-6104- 3718-6127 
www.santanadoriacho.mg.gov.br -  psriacho@uai.com.br  

                                                                                                     
 
 
 

7
 

Santana do Riacho

em boas mãos.

 XIII - termo de compromisso: é o documento firmado entre a administração 
municipal e o empreendedor no qual este se compromete a executar todas as 
obras exigidas conforme esta Lei mediante caução no correspondente ao valor 
das obras; 
 
 XIIII - testada do lote: é a medida da divisa do lote junto à via de circulação; 
 
 XIV - unidade imobiliária: é a porção do solo ou de edificação, 
individualizados e/ou autônomos no cadastro imobiliário;  
 

§ !º - Considera-se alinhamento o limite divisório entre o lote e o logradouro 
público. 
 

§ 2º - Considera-se passeio a  parte do logradouro público reservado ao 
trânsito de pedestres. 
 

§ 3º - Considera-se condomínio residencial uni-familiar fechado ou murado, 
o lote condominial constituída de unidades autônomas, servidas de infra-estrutura 
básica e espaços de uso comum de seus proprietários, cujas dimensões atendam 
aos índices urbanísticos definidos pelo zoneamento respectivo em que se situe. 
 

§ 4º - Considera unidade autônoma do condomínio residencial uni-familiar, 
a edificação ou conjunto de edificações de um ou mais pavimentos, construída, 
projetada ou mensurada sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a 
fins residenciais uni-familiares com sua fração ideal correspondente ao seu 
terreno, áreas e partes comuns. 
 

§ 5º - Para efeito da caracterização da modalidade de parcelamento do solo 
urbano, são consideradas vias públicas aquelas oficializadas ou pavimentadas 
pelo Poder Público de uso comum do povo, destina ao tráfego de veículos.  
  

§ 6º - Aplicam-se ao desmembramento e ao condomínio residencial uni-
familiar, no que couber, as disposições urbanísticas e obrigações definidas nesta 
lei para o loteamento. 
 

§ 7º -O parcelamento de glebas em que haja áreas de risco geológico está 
sujeito a elaboração de laudo geotécnico acompanhado da anotação de 
responsabilidade técnica feita no CREA/MG. 
 

§ 8º - Nos casos de parcelamento de glebas com declividade de 30% (trinta 
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por cento) a 47% (quarenta e sete por cento), os lotes devem ter área mínima 
correspondente a 2 (duas) vezes a área mínima permitida.  
 

§ 9º - As áreas não passíveis de parcelamento definidas no art. 16, devem 
ser claramente identificadas no projeto e ter destinação adequada, a ser definida 
pelo Executivo, de modo a se evitar que sejam invadidas ou se tornem  áreas de 
risco efetivo.  
 

Art. 15. Somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim 
definida pelo Plano Diretor ou aprovada por lei municipal. 
 

§ 1º. Não será permitido o parcelamento do solo: 
 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação; 
 
II - em áreas de preservação permanente (APP) assim definidas em 
legislação específica; 
 
III - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
pública; 
 
IV - nas partes dos terrenos com declividade igual ou superior a 47% 
(quarenta e sete por cento), salvo se atendidas exigências específicas 
contidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

 
V - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação; 
 
VI - em terrenos situados em áreas de preservação florestal; 
 
VII - em terrenos contendo jazidas, verificadas ou presumíveis, de minério, 
pedreiras, depósito de minerais ou líquidos de valor industrial; 
 
VIII - em fundos de vales ou em grotas secas ou não, essenciais para o 
escoamento natural das águas; 

 
Art. 16. Para os assentamentos urbanos existentes na data da publicação 

desta Lei e que não sejam provenientes de um projeto de parcelamento do solo 
devidamente aprovado, a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho 
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providenciará uma planta cadastral da propriedade e emitirá as diretrizes 
específicas para a regularização e a ocupação da área junto ao município, 
cabendo aos proprietários buscar a regularização fundiária do imóvel junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis. 
 

Art. 17 - Na área rural, somente será permitido o parcelamento do solo para 
fins rurais, sendo vedado o parcelamento do qual resultam áreas de dimensões 
inferiores ao módulo mínimo rural de 2 ha (dois hectares). Todas as alterações de 
uso do solo rural situadas na área urbana ou de expansão urbana do Município 
dependerão de prévia anuência do Instituto de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA e da aprovação da Prefeitura Municipal, de acordo com a legislação 
vigente. 
 

Art. 18. A Prefeitura Municipal não aprovará loteamento de glebas cuja 
realização exija a execução por parte do poder público municipal de obras e 
serviços de infra-estrutura, inclusive vias de acesso nas áreas adjacentes, salvo 
se tais obras forem executadas pelo loteador às suas próprias custas. 
 

CAPÍTULO III 
Dos Requisitos Urbanísticos para o Loteamento 

 
Art. 19 - Os loteamentos deverão atender aos requisitos urbanísticos: 
 
I - somente será permitida a aprovação de parcelamento solo no Município 
de Santana do Riacho em áreas de até 300.000(trezentos mil) m²;  
 
II - Nos loteamentos é obrigatória a transferência ao Município de, no 

mínimo, 35%(trinta e cinco por cento) da gleba como área verde, área 
institucional para a instalação de equipamentos urbanos e comunitários, 
para o sistema de circulação e espaços livres de uso público; 

 
III – A Prefeitura Municipal de Santana do Riacho definirá para cada 

empreendimento, em função de sua localização, os percentuais de área 
verde, área institucional e arruamento;   

 
IV - A extensão máxima da somatória das testadas de lotes ou terrenos 

contíguos compreendidos entre duas vias transversais não pode ser superior a 
250 (duzentos e cinqüenta) m;  
 

V - Os lotes devem ter área mínima de 360(trezentos e sessenta) m² e 
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máxima de 5.000 (cinco mil) m² com, no mínimo, 12,00(doze)m de frente e relação 
entre profundidade e testada não superior a 5 (cinco), exceto quando aprovados 
por desmembramento com impossibilidades técnicas comprovadas de 
cumprimento destes parâmetros e quando vinculado à condomínios residenciais 
uni-familiares; 
 
 VI – os lotes inseridos dentro do perímetro da APA Morro da Pedreira, terão 
em 80% (oitenta por cento) a área mínima de 1.000 (mil) m2 e em 20% (vinte por 
cento) a área de 500 (quinhentos) m2.” 
 

VII - os lotes vinculados a condomínios residenciais uni-familiares terão 
área mínima de 10.000 (dez mil) m²; 
 

VIII - as unidades autônomas vinculadas aos condomínios residenciais uni-
familiares terão área mínima de 750(setecentos e cinqüenta) m²; 
 

IX - o plano de arruamento deve ser elaborado considerando as condições 
topográficas locais e observando as diretrizes do sistema viário e a condição mais 
favorável à insolação dos lotes; 
 

X - as vias previstas no plano de arruamento do loteamento devem ser 
articuladas com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e 
harmonizadas com a topografia local. 
 

§ 1º - são admitidos lados de quarteirões com extensão superior à prevista 
no inciso I, nos casos em que a natureza do empreendimento demande grandes 
áreas contínuas e desde que suas vias circundantes se articulem com as 
adjacentes.  
 

§ 2º. Para os lotes existentes por ocasião da aprovação desta Lei, admitir-
se-á dimensões inferiores às previstas neste artigo. 
 

§ 3º - além das previstas no caput, devem ser respeitadas as seguintes 
condições: 
 

I - os lotes devem confrontar-se com via pública, vedada a frente exclusiva 
para vias de pedestres, exceto nos casos  de loteamentos ocorridos em ZHIS; 
 

II - nos parcelamentos realizados ao longo das faixas de domínio público de 
rodovias, ferrovias e dutos, deve-se observar a reserva de faixa ”non aedificandi” 
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de 15,00(quinze) m de largura de cada lado das faixas de domínio; 
 

III - nos projetos de parcelamento realizados ao longo de águas 
canalizadas, é obrigatória a reserva, em cada lado, a partir de sua margem, de 
faixa de segurança “non aedificandi”, cujas dimensões serão estabelecidas pelo 
Executivo, até o máximo de 15,00 m (quinze metros) de largura. 
 

§ 4º: considera-se faixa “non aedificandi”, a área reservada dentro de 
terrenos de propriedade privada ou publica, que fica sujeita à restrição ao direito 
de construir por razoes de interesse urbanístico e ou ambiental, salvo casos em 
que houver autorização do órgão competente. 
 

§ 5º - as áreas “non aedificandi” devem ser identificadas na planta de 
aprovação do parcelamento independentemente de se encontrarem inseridas 
dentro de lotes. 
 

§ 6º - não são admitidos lotes: 
 
I - com frente para vias com classificação viária distinta; 
II - pertencentes a zoneamentos distintos; 

 
§ 7º - não se aplica o disposto no parágrafo anterior nos seguintes casos: 

 
I - lotes localizados em esquinas; 
II - parcelamentos para condomínios residenciais uni-familiares; 

 
§ 8º - os lotes residenciais uni-familiares com área igual ou maior que 

1.000,00 m2 e as unidades autônomas, poderão utilizar como sistema de 
tratamento de esgoto, fossa séptica/sumidouro. 
 

§ 9º - os lotes a serem aprovados na ZPAM quando em área particular, 
devem ter área mínima de 10.000(dez mil)m²,  
 

Art. 20 - Não é permitida a aprovação de lotes isolados, a não ser que: 
 

I -  situados em quarteirões delimitados, por, pelo menos, 3 (três) vias 
públicas aprovadas ou pavimentadas; 
 
II -  quando originários de regularização de desmembramentos ou 
loteamento clandestino;. 
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III - localizados em terrenos lindeiros às rodovias estaduais e municipais, 
respeitado o sistema de vias estruturais do município definido no plano 
diretor. 

 
§ 1º - para ser admitida como delimitadora de quarteirão, a via de pedestre 

deve, obrigatoriamente, promover a ligação entre duas vias de circulação de 
veículos.  

 
§ 2º - sistema de circulação ou malha viária urbana, são as vias 

necessárias ao tráfego de veículos e pedestres. 
 

§ 3º - espaços livres de uso público são as áreas verdes, as praças e os 
similares. 
 

§ 4º - deve ser determinada pelo Executivo, com fundamento em parecer 
técnico, a localização das vias principais, das áreas destinadas a equipamentos 
urbanos e comunitários e dos espaços livres de uso público. 
 

§ 5º - não são aceitas no cálculo do percentual de terrenos a serem 
transferidos para o Poder Público as áreas: 
 

I - não parceláveis e “non aedificandi” previstas no art. 15; 
 
II - relativas às faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de 
energia elétrica, a não ser aqueles trechos nos quais se implantam vias 
passíveis de serem transferidas ao patrimônio público municipal, nos quais 
prevalecerá a função da via. 

 
§ 6º - as áreas previstas no inciso I do parágrafo anterior podem ser 

transferidas ao Município, caso haja justificado interesse público de ordem 
ambiental para fins de criação de áreas verdes e parques; 
 

§ 7º - Não são computados como áreas verdes os canteiros centrais ao 
longo das vias. 
 

§ 8º - As áreas transferidas ao Município devem ter, no mínimo, 12,00 m 
(doze) metros de frente para logradouro público e acesso direto ao sistema viário. 
 

§ 9º - As áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários, a 
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sistema de circulação e a espaços livres de uso público devem constar no projeto 
de loteamento e no memorial descritivo. 
 

§ 10 - No ato do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 
Município as áreas a que se refere o parágrafo anterior. 
 

§ 11 - As áreas verdes devem ser implantadas pelo empreendedor, 
conforme for estabelecido pelas diretrizes fornecidas pelo órgão responsável pelo 
Meio Ambiente, e ser mantidas e conservadas pelo empreendedor até o 
recebimento, pelo Município, das obras do loteamento.  

 
§ 12 - As áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários devem 

estar desocupadas quando da expedição do Termo de Recebimento de Obras de 
Urbanização.  
 

§ 13 - Os lotes destinados a equipamentos urbanos não precisam obedecer 
às dimensões mínimas previstas nesta lei. 
 

§ 14 - Quando a área a ser loteada incorporar estradas municipais ou 
rodovias no sistema viário básico, exigir-se-á que as mesmas sejam servidas de 
infra-estrutura básica e alargadas, se necessário, e que  sejam construídas, com 
toda infra-estrutura, dentro da área a ser loteada, às exclusivas expensas do 
loteador. 
 

            § 15º - Os lotes destinados a equipamentos urbanos, com a finalidade de 
implantação de reservatórios de água, de sistema de tratamento de esgoto, de 
torres de telefonia e outros, deverão ser transferidos à Prefeitura Municipal como 
equipamentos urbanos e após poderão ser cedidos, através de comodato ou outro 
tipo de cessão, à concessionária responsável de água, esgoto e telefonia do 
município. 
 

Art. 21 - Nenhum quarteirão pode pertencer a mais de um loteamento. 
 

Art 22 - Ao longo das águas correntes e dormentes, desde o seu nível mais 
alto, em faixas marginais nunca inferiores a 30 m (trinta metros), em cada 
margem, observadas as seguintes condições: 
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I - para cursos d’água com menos de 10 m (dez metros) de largura, a faixa 
será de 30 m (trinta metros), de cada lado; 
 
II - para cursos d’água com largura compreendida entre 10 m (dez metros) 
e 50 m (cinqüenta metros), bem como no entorno de nascentes, a faixa 
terá, no mínimo, 50 m (cinqüenta metros), de cada lado; 
 
III - para as áreas urbanas no entorno de lagoas artificiais destinadas à 
geração de energia elétrica, a faixa terá, no mínimo, 30 m (trinta metros), a 
partir da cota de inundação máxima. 

 
Art. 23 - Aprovado o loteamento ou a sua modificação, deve ser expedido 

Alvará de Urbanização, com prazo de validade constante do cronograma de 
execução das obras de urbanização. Podendo este prazo ser prorrogado por outro 
a ser definido pelo Executivo, justificado em acontecimentos relevantes na 
conjuntura econômica do País e fatores naturais que de alguma forma tenham 
prejudicado o andamento das obras. 
 

Parágrafo único - O prazo previsto no caput inicia-se na data do registro do 
projeto de parcelamento no cartório de registro de imóveis. 
 

CAPÍTULO IV 
Do Sistema Viário dos Loteamentos 

 
Art. 24 - As vias públicas dos loteamentos - constantes do Anexo IV - são 

classificadas como:   
 

I. Estrutural; 
II. Coletora; 
III. Local;  
IV. Via de pedestres; 
V. Ciclovia; 
VI. Condominial; 
 

§ 1º - Entende-se por: 
 

I - Via Estrutural: as de ligação à Rodovia MG-10 e demais estradas 
municipais com largura mínima de 25(vinte e cinco) m, incluindo nesta 
passeio com 5(cinco) m de largura para cada lado e canteiro central de 
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2(dois) m; 
 
II - Via Coletora: via utilizada nos deslocamentos urbanos de maior 
distância,  largura mínima de 16,00(dezesseis) m, incluindo nesta de  
passeio com 3,20m para cada lado; 

 
III - Via Local: local a via - ou trecho - de baixo volume de tráfego, com 
largura mínima de 12(doze) metros, incluindo-se nesta largura, passeio com 
2,40(dois e quarenta) m para cada lado; 
 
IV - Via de pedestres: via para pedestres, com largura mínima de 4,00 
(quatro) metros; 
 
V - Ciclovia: a via ou pista lateral fisicamente separada de outras vias, 
destinada exclusivamente ao trânsito de bicicletas, com largura mínima de 
2,00 (dois) metros; 
 
VI - Via Condominial: a via com a função de circulação viária 
exclusivamente dentro do Condomínio Residencial Uni-familiar com largura 
mínima de 12,00 (doze) metros, incluindo-se nesta, passeio com 2,40(dois 
e quarenta) m para cada lado; 
 
§ 2º - Compõem as vias públicas os espaços destinados a circulação de 

pedestres e de veículos. 
 

§ 3º - Dentre as obras do loteamento, será executada a afixação de placas 
indicativas da denominação oficial de logradouros em suportes padronizados; 
 

Parágrafo único: a denominação dos logradouros ou vias devera ser 
encaminha juntamente com o projeto urbanístico do loteamento sendo só 
admitidos nomes da fauna e flora nativas da região. 
 

§ 4º -  Deverá ser executada arborização das vias e dos sistemas de 
lazer/áreas verdes de uso público. 
 

§ 5º - As áreas verdes/sistemas de lazer deverão ser isoladas dos lotes do 
loteamento ou unidade autônoma por via de pedestre devidamente pavimentada, 
com escoamento de águas pluviais e iluminada.  
 

§ 6º - O ato de aprovação do projeto de loteamento deve estabelecer a 
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classificação das vias. 
 

§ 7º - O proprietário de gleba cujo acesso ao sistema viário somente possa 
ser feito através de terreno de propriedade pública, poderá executá-lo, correndo 
por sua conta os ônus da construção do referido acesso, cabendo ao Executivo a 
definição da localização e da geometria e a classificação da via de acesso, com 
anuência prévia: 
 

I - do IBAMA, tratando-se de áreas dentro da APA Morro da Pedreira; 
 
II - da Prefeitura Municipal, nos demais casos. 

 
§ 8º - Quando as condições de topografia e acessibilidade não propiciarem 

a continuidade e interligação dos logradouros, as vias coletoras secundárias e 
locais devem ser finalizadas com praças de retorno com raio igual à largura da via. 
 

§ 9º - Nas vias existentes na data de aprovação desta Lei, admitir-se-á 
larguras inferiores às previstas neste artigo. 
 

§ 10º - Os passeios para pedestres e canteiros centrais das vias de 
comunicação projetadas terão uma declividade transversal máxima nos passeios 
de 3% (três por cento), desde a testada até a linha do meio fio. 
 

§ 11º - Os projetos viários deverão prever a arborização das vias com 
espécies adequadas ao local a que se destinam. 
 

§ 12º - Nas obras de arruamento deverão ser, obrigatoriamente, mantidas a 
cobertura vegetal dos futuros lotes. 
 

Art. 25 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO, ouvido o 
concessionário local dos serviços de água e esgoto, indicarão a solução a ser 
adotada para o esgotamento sanitário da área do empreendimento. Se a solução 
indicada for o tratamento individual através de fossa séptica/filtro 
anaeróbio/sumidouro, esta somente será aceita para lotes com área mínima de 
1.000(mil) m², exceto as unidades autônomas conforme define o § 8º do art.19. 
Em loteamentos com lotes de áreas inferiores a 1.000(mil) m², será exigida uma 
solução de tratamento dos esgotos de forma coletiva. 
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CAPÍTULO V 
Do Projeto de Loteamento 

 
Art. 26 - Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado 

deverá certificar-se de sua viabilidade técnica e financeira, solicitando ao órgão 
competente da municipalidade que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado 
dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas destinadas para o 
equipamento urbano e comunitário. 
 

§ 1º. O interessado apresentará ao órgão competente da municipalidade, 
requerimento, certidão atualizada expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, 
planta do imóvel, em 3 (três) vias de igual teor e forma, contendo os seguintes 
requisitos: 
 

I - planta de situação na escala 1:10.000; 
 
II - altimetria da área, em planta na escala 1:2.000; 
 
III - as divisas da gleba a ser loteada com indicação dos confrontantes; 
 
IV - as curvas de nível com eqüidistância de 1 m (um metro) em 1 m (um 
metro); 
 
V - a identificação e a representação diferenciadas, em planta de altimetria, 
das áreas com declividades até 30% (trinta por cento), entre 30%(trinta por 
cento) e 47%(quarenta e sete por cento) e acima de 47%(quarenta e sete 
por cento); 

 
VI - a localização dos cursos d’água, bosques, mananciais, e outras 
indicações topográficas de interesse; 
 
VII - a indicação dos arruamentos contíguos a todo perímetro, a localização 
das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e 
comunitários existentes, das construções existentes na gleba, com as 
respectivas amarrações às divisas da gleba a ser loteada.  

 
§ 2º. A planta a que se refere o § 1º, deverá ser devidamente assinada pelo 

proprietário ou seu representante legal e por responsável técnico legalmente 
habilitado, com a indicação do respectivo registro no Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. 
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Art. 27 - O órgão competente da municipalidade indicará em planta, de 

acordo com as diretrizes de planejamento federal, estadual e municipal, o 
seguinte: 
 

I - as ruas ou rodovias existentes ou projetadas que compõem o sistema 
viário do município, a serem respeitadas; 
 
II - a indicação dos usos e dos índices urbanísticos; 
 
III - as faixas não edificáveis; 
 
IV - a localização dos terrenos para a implantação de áreas destinadas a 
equipamentos urbanos e comunitários, e das áreas livres para uso público. 

 
§ 1º. A Prefeitura Municipal deverá fornecer as diretrizes no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, a contar da data do requerimento.  
 

§ 2º. As diretrizes expedidas na consulta de viabilidade, vigorarão pelo 
prazo máximo de 4 (quatro) anos, contados do despacho final do órgão 
competente da municipalidade. 
 

Art. 28 - Orientado pelas diretrizes emitidas, o empreendedor deverá 
apresentar na forma de anteprojeto, os desenhos e memorial descritivo, 
acompanhados de certidão da matrícula e da certidão vintenária, ambas 
expedidas a menos de seis meses pelo Cartório de Registro de Imóveis 
competente,  
 

§ 1º. Os desenhos serão apresentados em 3 (três) vias, em papel sulfite e 
em meio digital (AutoCAD), devendo conter, pelo menos: 
 

I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e 
numeração, em desenhos na escala mínima de 1:1.000, em formato A1, 
geo-referenciadas; 

 
II - o sistema de vias com a respectiva hierarquia; 
 
III - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, 
pontos de tangência e ângulos centrais das vias; 
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IV - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos 
ângulos de curvas e vias projetadas; 
 
V - a proposta para a drenagem pluvial da área, com a indicação em planta 
e perfis de todas as linhas de escoamento; 
 
VI - a proposta para o sistema de abastecimento de energia elétrica, com a 
anuência do concessionário local; 
 
VII - a proposta para o sistema de abastecimento de água potável, com a 
anuência do concessionário local; 
 
VIII - a proposta para a solução do esgotamento sanitário; 
 
IX - a proposta de urbanização do empreendimento. 

 
§ 2º. O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos: 

 
I - a declaração do empreendedor de que conhece toda a sistemática do 
processo de licenciamento ambiental e aprovação dos projetos;  
 
II - a descrição sucinta do loteamento; 
 
III - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem 
sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes 
fixadas; 
 
IV - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município 
no ato do registro do loteamento. 

 
CAPÍTULO VI 

Do Projeto de Desmembramento  
 

Art. 29 - Os desmembramentos estão sujeitos à transferência ao Município 
de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da gleba. 
 

Parágrafo único - A transferência prevista no caput não se aplica às glebas 
com área inferior a 15.000(quinze mil) m². 
 

Art. 30 - Deve ser apresentada planta da gleba a ser desmembrada, 
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contendo suas divisas geometricamente definidas conforme as normas técnicas 
oficiais vigentes. 
 

Parágrafo único- Aplica-se  à transferência prevista no caput as disposições 
do art. 19, e no art.20 no que couber. 
 

Art. 31 - É permitida a aprovação de lotes com áreas inferiores a 1.000 (mil 
metros) m², em caso de impossibilidade física resultante de aprovação anterior 
dos lotes que circundam o terreno a ser desmembrado. 
 

Art. 32 - Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado 
apresentará requerimento à Prefeitura Municipal de Santana do Riacho, 
acompanhado de 3 (três) vias da certidão atualizada da matrícula da gleba, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, e da planta do imóvel 
a ser desmembrado ou fracionado, contendo: 
 

I - a indicação das vias existentes e a quadra do loteamento onde se dará a 
aprovação; 
 
II - a indicação da divisão de lotes pretendida na área, conforme 
especificações técnicas, no que couber, definidas no art. 30  

 
Art. 33 - As exigências do art 29 não se aplicam aos desmembramentos 

que se destinem a doação a herdeiros ou adiantamentos da legítima, desde que 
cada herdeiro seja donatário de apenas um lote e/ou uma gleba, respeitando-se 
para cada lote a área mínima exigida. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Da aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento 
 

Art. 34 - A Prefeitura Municipal de Santana do Riacho, estando de acordo 
com o anteprojeto apresentado, num prazo máximo de 20 (vinte) dias emitirá o 
Alvará de Urbanização e orientará o interessado a providenciar o licenciamento 
ambiental. 
 

Art. 35 - O licenciamento ambiental de loteamentos no Município de 
Santana do Riacho é concedido pelo Governo Estadual, através do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM / Fundação Estadual do Meio Ambiente - 
FEAM, após, se for o caso, as anuências prévias do Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e da Secretaria de 
Assistência aos Municípios - SEAM. 
 

Art. 36 -  Nos projetos executivos os desenhos deverão ser apresentados 
em 4 (quatro) cópias heliográficas, mais uma em papel copiativo transparente, e 
uma em meio digital (AutoCAD), cujas pranchas deverão obedecer a normatização 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e conterão pelo menos: 
 

I - planta do levantamento planialtimétrico da gleba em escala 1:1.000, 
contendo o sistema viário proposto; 
 
II - planta de situação do imóvel na escala 1:10.000, contendo os 
equipamentos públicos e comunitários existentes num raio de 500 m 
(quinhentos metros), com as respectivas amarrações às divisas da gleba a 
ser loteada; 
 
III - planta planimétrica com a subdivisão das quadras e destas em lotes, 
especificando as áreas de utilidade pública, áreas verdes e lotes 
caucionados, com as respectivas dimensões lineares e angulares do projeto 
com raios, cordas, arcos, pontos de tangência, ângulos centrais das vias e 
cotas de nível do projeto no eixo dos cruzamentos, em escala 1:1.000; 

 
IV - indicação dos marcos de alinhamentos, curvas e de delimitação das 
áreas de utilidade pública e demais confrontações; 
 
V - deverá constar ainda no projeto um quadro-resumo especificando a área 
da gleba parcelada, a área destinada aos lotes, a área destinada ao 
sistema viário, a área verde, a área institucional e os percentuais de cada 
uma; 

 
VI - o projeto da rede de distribuição de água; 
 
VII - o projeto da rede de distribuição de energia elétrica; 
 
VIII - o projeto de drenagem pluvial; 

 
IX - o projeto de esgotamento sanitário; 
 
X - o projeto dos perfis longitudinais e transversais de todas as vias 
projetadas; 
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XI - o projeto de terraplanagem das ruas contendo os perfis longitudinais e 
transversais de todas as vias projetadas; 
 
XII - o projeto de arborização das vias de circulação e áreas verdes; 

 
XIII - o memorial descritivo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, que 
deverá conter, pelo menos: 

 
a) a denominação do loteamento; 

 
b) a descrição sucinta do loteamento incluindo as modificações da 
topografia existente, quando houver; 

 
c) a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no 
ato do registro do loteamento; 

 
d) a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços 
públicos e de utilidade pública, já existente no loteamento e adjacentes, 
num raio de 500 m (quinhentos metros), com as respectivas amarrações às 
divisas da gleba a ser loteada;  

 
e) a relação discriminada das quadras e dos lotes com as respectivas 
áreas; 

 
CAPÍTULO VIII 

Da aprovação da Modificação de Parcelamento 
 

Art 37 - Pode a modificação de parcelamento objetivar a implantação de 
condomínio em parcelamento aprovado. 
 

Art 38 - No caso de modificação de parcelamento, é permitida a 
regularização de parte de lote sem a participação no processo dos proprietários 
das demais partes, desde que a forma, as dimensões e a localização da parte em 
questão estejam clara e corretamente caracterizadas no respectivo registro.  
 

Art. 39 - Não é permitida a modificação de parcelamento: 
 

I - que resulte em desconformidade com o disposto em outros artigos desta 
Lei, a não ser nos seguintes casos, conforme dispuser o regulamento: 
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a) regularização de situação existente de fato e de direito comprovada por 
documentação anterior á aprovação desta Lei; 
 
b) regularização de parte de lote; 
 
c) redução de desconformidade em caso de modificação de parcelamento; 
 
d) desapropriações; 
 
e) impossibilidade física ou geomorfológica;  
 
II - que resultar em desconformidade com parâmetro urbanístico definido 
nesta Lei. 

 
Art 40 -  Para a aprovação de projeto de modificação de parcelamento do 

solo, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal de Santana 
do Riacho, acompanhado de 3 (três) vias da certidão atualizada da matrícula da 
gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, e da planta do 
imóvel a ser desmembrado ou fracionado, contendo: 
 

I - a indicação das vias existentes e a quadra do loteamento onde se dará a 
aprovação; 
 
II - a indicação da divisão de lotes pretendida na área, conforme 
especificações técnicas, no que couber, definida no art.28.  

 
CAPÍTULO IX 

Dos Loteamentos ou Desmembramentos com Fins Sociais 
Art. 41 – Consideram-se ocupações habitacionais de interesse social as 
construções multifamiliares residenciais destinadas às famílias de menores rendas 
residentes no Município. 
 
Art. 42 – A ocupação residencial multifamiliar de interesse social poderá ser 
aprovada para fins específicos de implantação, pelo poder público ou pela 
iniciativa privada, de projetos estritamente residenciais em condomínios fechados, 
com no máximo dois pavimentos, desde que a área seja declarada de interesse 
social por Lei Municipal. 
 
Parágrafo lº - Para classificação como empreendimento residencial de interesse 
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social, serão adotados os parâmetros estabelecidos pelo Governo Federal, 
através do Ministério das Cidades e ou pelo Estado de Minas Gerais; 
 
Parágrafo 2º - Somente serão concedidos a baixa e o habite-se da construção se 
registrado memorial de incorporação, no Cartório de Registro de imóveis, 
conforme determinação legal e, ainda, construídas todas as obras aprovadas; 
 
Parágrafo 3º - A construção de empreendimentos classificados como de interesse 
social gozará de isenção de ISS – Imposto Sobre Serviços, tanto para a 
empreiteira principal quanto para seus sub-contratados. 
 
Art. 43 – O projeto residencial multifamiliar de interesse social somente poderá ser 
aprovado em lote previamente aprovado. 
 
Art. 44 – Projeto de construção residencial multifamiliar de interesse social a ser 
aprovado deverá conter toda a infra-estrutura básica necessária a: 
 
I – escoamento de águas pluviais; 
II – iluminação pública; 
III – redes de esgoto sanitário; 
IV – redes de abastecimento de água potável; 
V – redes de energia elétrica pública e domiciliar; 

 
 

CAPÍTULO X 
Dos Condomínios por Unidades Autônomas 

 
Art. 45 - Parcelamento para condomínios residenciais uni-familiares é o 

destinado a abrigar edificações uni-familiares, assentadas em unidades 
autônomas internas ao lote condominial murado ou telado, respeitado os 
parâmetros urbanísticos do zoneamento respectivo, dispondo de espaços de uso 
comum, caracterizados como bens em condomínio, em conformidade com o 
disposto na Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, cujo terreno não 
pode: 
 

I - ter área superior a 250.000(duzentos e cinqüenta mil) m²; 
 
II - obstaculizar a continuidade do sistema ou malha viária estrutural público 
existente ou definido pelo plano diretor do município; 
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III - envolver o sistema viário estruturante do município dentro dos limites do 
condomínio; 
 
IV - situar-se fora da zona de urbana ou de expansão urbana; 

 
§ 1º - áreas superiores a 250.000 m2 (duzentos e cinqüenta  mil metros 

quadrados) que apresentarem características de confinamento por obstáculos 
físicos podem ser objeto do parcelamento previsto no caput, desde que haja 
parecer prévio e favorável do órgão municipal competente. 
 

§ 2º - no parcelamento para condomínio a rede elétrica poderá ser 
subterrânea e os postes, decorativos, para previsão de iluminação pública. 
 

§ 3º - as áreas de preservação permanentes ou faixas “non aedificandi”, 
eventualmente existentes na gleba onde se pretende implantar o condomínio 
residencial uni-familiar, não serão computadas para o calculo da área máxima 
prevista no inciso I deste artigo. 
 

§ 4º - devera constar no contrato de compra e venda e da escritura publica 
definitiva, que os adquirentes de unidades autônomas se obrigam a aceitar as 
condições previstas no art. 48 desta lei; 
 

§ 5º - devera ser apresentado pelo loteador, após toda a analise técnica do 
projeto, a convenção de condomínio elaborada em conformidade com a Lei 
Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964 que conjuntamente com a aprovação 
do condomínio residencial uni-familiar deverão ser registradas no Cartório de 
Registro de Imóveis no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

§ 6º - o gabarito máximo das edificações deverá ser de 02(dois) 
pavimentos, acima do nível da rua considerando o ponto médio da testada do lote 
ou unidade autônoma; 
 

§ 7º- poderão ser implantados condomínio residenciais uni-familiares 
contíguos, desde que cada um deles seja dotado de acesso por via publica 
diversa. 
 

§ 8º - serão exigidas para os condomínios residenciais uni-familiares, no 
que couber, as exigências aplicáveis ao loteamento. 
 

§ 9º - o loteador, sem prejuízo das áreas publicas, deverá reservar área 
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destinada as instalações  sociais e coletivas dos moradores dentro dos limites do 
condomínio; 
 

§ 10 - deverá constar no projeto do lote condominial a ser aprovado, o 
sistema viário de circulação interna, unidades territoriais vinculadas às unidades 
autônomas, os espaços de interesse ambiental e social de propriedade particular 
dos condôminos;  
 

§ 11 - considera unidade territorial vinculada às unidades autônomas, a 
fração de terreno individualizada dentro do lote condominial.  
 

§ 12 - no pedido das diretrizes, o loteador manifeste a intenção de aprovar 
um condomínio residencial uni-familiar e o projeto apresentado atenda a todas as 
normas urbanísticas referentes a loteamento; 
 

Art. 46 - As áreas de equipamentos urbanos e comunitários e a espaços 
livres de uso público será de, no mínimo, 10% (dez por cento) da gleba a ser 
loteada,   transferidas ao Município resultantes do processo de aprovação do 
parcelamento, devendo localizar-se fora dos limites da área condominial. 
 

Art. 47 - As obras de portarias, muros, cerca e instalações sociais e 
recreativas dos moradores serão analisadas , aprovadas e executadas 
concomitantemente ao projeto de parcelamento do solo. 
 

Parágrafo único: os habite-se relativos as obras especificadas no caput 
deste artigo, serão expedidos concomitantemente com o recebimento das obras 
do condomínio. 
 

Art. 48 - Compete exclusivamente aos condomínios, com relação as suas 
áreas internas: 
 

I - coleta de lixo; 
 
II - execução e manutenção de toda infra-estrutura urbana;  
 
III - instalação e manutenção quando necessário, de equipamentos de 
prevenção e combate a incêndios; 
 
IV - o plantio, manutenção e poda de árvores, quando necessário; 
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V - garantir a ação livre e desimpedida das autoridades e entidades 
públicas que zelam pela segurança e bem estar da população.  

 
Parágrafo único: deverá estar computado no IPTU da unidade autônoma a 

taxa de iluminação pública. 
 

Art. 49 - Serão também permitidos no município, o condomínio especial, 
cuja regulamentação será feita por lei específica. 

Parágrafo Único. Entende-se por condomínio especial aquele que tenha por 
objetivo a exploração do turismo, agregando áreas recreativas e esportivas, 
servidas de unidades habitacionais destinadas a abrigar os seus usuários, de 
forma a dar suporte ao empreendimento. 

Art. 50 - Por determinação da Lei Federal n.º 4.591/64, somente será 
expedido o "Habite-se" total do condomínio, após a conclusão de todas as obras. 

Parágrafo Único. Será regulamentada por Decreto do Executivo a 
expedição de "Habite-se parcial" para os condomínios tratados neste capítulo.  

 
Art. 51 - A instituição de condomínios por unidades autônomas 

providenciados na forma do artigo 88, alíneas “a” e “b” da Lei Federal nº 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, será procedida na forma desta Lei e constituída por 
edificações térreas ou assobradadas, com características de habitação unifamiliar. 
 

Art. 52 - O condomínio poderá originar-se de modificação de parcelamento. 
 

Art. 53 - O acesso do sistema viário do condomínio ao sistema viário 
público deverá ser feito através de um único ponto. 

 
Art. 54 - Todas as unidades territoriais privativas deverão ter frente para as 

vias internas do conjunto. 
 

Art. 55 - Deverão ser respeitados os padrões de urbanização estabelecidos 
para as demais categorias de parcelamento. 
 

Art. 56 - Na instituição de condomínio por unidades autônomas é obrigatória 
a instalação de redes e equipamentos para o abastecimento de água potável, 
energia elétrica e iluminação das vias condominiais, rede de drenagem pluvial, 
sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos sanitários e obras de 
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pavimentação e tratamento das áreas de uso comum. 
 

Parágrafo único. É responsabilidade exclusiva do incorporador a execução 
de todas as obras referidas neste artigo, constantes dos projetos aprovados, as 
quais serão fiscalizadas pelos órgãos técnicos municipais. 
 

Art. 57 - Quando as glebas de terreno, sobre os quais se pretende a 
instituição de condomínios por unidades autônomas não forem servidas pelas 
redes públicas de abastecimento de água potável e de energia elétrica, tais 
serviços serão implantados e mantidos pelos condôminos, devendo sua 
implantação ser comprovada, previamente, mediante projetos técnicos submetidos 
à aprovação das empresas concessionárias de serviço público. 
 

CAPÍTULO XI 

DO LOTEAMENTO FECHADO 

Art. 58 - Os loteamentos existentes poderão adotar a forma de loteamento 
fechado desde que os interessados manifestem tal intenção e o projeto 
apresentado atenda a todos as normas urbanísticas referentes a loteamento e 
também aos seguintes requisitos: 

I - não prejudique a conformidade da malha viária urbana; 

II - não envolva sistemas viários estruturais da cidade; 

III - o imóvel situe-se em  zona de especial interesse turístico, zona 
residencial e zona residencial de condomínio; 

IV - que os lotes tenham as dimensões mínimas de 1.000(mil) m²; 

V - os lotes comerciais, se previstos, deverão situar-se fora do perímetro de 
fechamento; 

§ 1º. O pedido a que se refere o caput deste artigo será analisado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO que manifestará o seu 
posicionamento quanto à viabilidade de se adotar a alteração para loteamento 
fechado. 

Art. 59 - Além dos requisitos urbanísticos citados no artigo 19, é necessária 
a constituição de uma associação por 100(cem) % dos moradores, sob a forma de 
pessoa jurídica, a quem será outorgada a permissão de uso das áreas públicas.  
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Parágrafo Único. A permissão de uso tratada no caput deste artigo será 
expedida mediante decreto, podendo ser revogada a qualquer momento pela 
Prefeitura, sem nenhum ressarcimento, se houver necessidade devidamente 
comprovada. 

Art. 60 - Na aquisição do lote o proprietário ficará obrigado, por cláusula 
expressa no contrato de compra e venda, a associar-se à entidade de moradores 
referida no artigo 59 desta Lei, devendo, para a constituição da referida 
associação, ser respeitadas as regras gerais previstas nos artigos 53 a 61 do 
Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Único. Deverá constar também do referido contrato e da escritura 
pública definitiva, que os adquirentes dos lotes se obrigam a aceitar as condições 
previstas no artigo 41 desta Lei. 

Art. 61 - Será de inteira responsabilidade da associação de moradores: 

I - os serviços de manutenção: 

a) das árvores, inclusive poda e plantio, quando necessário; 

b) das vias públicas de circulação de pedestres e veículos, incluindo-se a 
limpeza das mesmas; 

c) do sistema de escoamento de águas pluviais e da rede interna de água e 
esgotos, quando não for servido pela concessionária; 

d) a construção do muro ou alambrado no entorno do loteamento. 

I - a coleta e remoção de lixo domiciliar, deverá ser feita pelo condomínio e 
depositado no local em que ocorrer a coleta pública; 

II - execução dos serviços de portaria e sistemas de segurança; 

III - outros serviços que se fizerem necessários para a manutenção dos 
bens públicos; 

IV - garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades 
públicas que trabalham pelo bem estar da população; 

Parágrafo Único. A omissão da associação de moradores na prestação dos 
serviços especificados nos incisos I a V deste artigo, bem como no desvirtuamento 
da utilização das áreas públicas, ensejarão a revogação da permissão de uso, 
recaindo sobre a associação a obrigação de promover a retirada do muro de 
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fechamento ou outro dispositivo eventualmente utilizado, sendo que as 
benfeitorias realizadas nas áreas públicas passarão a integrar o patrimônio 
municipal, sem qualquer indenização. 

Art. 62 - As obras de portarias, muros e instalações sociais e recreativas, se 
houverem, dos moradores serão analisadas, aprovadas e executadas 
concomitantemente ao projeto de alteração do parcelamento de solo.  

Art. 63 - Em nenhuma hipótese poderá haver constrangimento ou 
impedimento a qualquer cidadão que deseje entrar no loteamento, permitindo-se, 
apenas, solicitar a apresentação de documento e a informação do local ao qual vai 
se dirigir, sendo vedada a sua apreensão. 

 
 CAPÍTULO XII 

Da regularização de parcelamentos  
 

Art. 64 - A regularização de projeto de parcelamento do solo urbano  para 
empreendimentos clandestinos ou irregulares comprovadamente consolidados ate 
a data de publicação da presente Lei, poderá ser aprovada, na modalidade de 
loteamento ou desmembramento, obedecendo as normas gerais contidas na Lei 
Federal n.º 6.766\79, alterada pela Lei n.º 9.785\99 e nesta Lei, mais 
especificamente no que diz respeito a obrigatoriedade da execução de todas as 
obras de infra-estrutura urbanas exigidas para o loteamento. 
 

Art. 65 - O executivo poderá oficializar quando necessário, trechos de vias 
que tenham larguras inferiores as definidas nesta Lei, para acesso oficial aos lotes 
resultantes do parcelamento clandestino. 
 

Art. 66 - Quando o percentual de área destinado a equipamentos urbanos e 
comunitários e a espaços livres de uso público for inferior ao exigido por esta Lei, 
o loteador devera faze-lo em outra área fora do parcelamento clandestino, desde 
que aprovada pelo Executivo. 
 

Art . 67 -Os projetos de regularização serão analisados pela Prefeitura que 
exigirá do interessado as correções que se fizerem necessárias à sua aprovação. 

Art. 68 - Caso a análise conclua pela impossibilidade de aprovação, ou 
quando o interessado não atender às exigências feitas, a Prefeitura indeferirá o 
pedido e notificará o interessado para que sejam tomadas as providências que se 
fizerem necessárias ao restabelecimento da situação inicial do imóvel. 
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Art. 69 - Na hipótese prevista no artigo anterior, caso o interessado não 
providencie o restabelecimento da situação inicial do imóvel no prazo 
determinado, a Prefeitura notificará o Ministério Público e promoverá as 
providências que se fizerem necessárias, inclusive para a demolição de 
edificações e/ou benfeitorias existentes. 

Art. 70 - Havendo possibilidade de regularização, a Prefeitura expedirá 
certidão com a relação de todos os projetos complementares que deverão ser 
providenciados pelo interessado, acompanhados de todos os documentos e 
aprovações normalmente exigidas para loteamentos e desmembramentos. 

Art. 71 - No caso dos loteamentos com ruas menor ou igual a 10(dez) m de 
largura e com possibilidade de serem regularizados , os lotes ali aprovados serão 
exclusivamente residenciais uni-familiar, exceto as atividades já implantadas 
anteriores a publicação desta Lei. 

Art. 72 - Na hipótese de empreendimentos irregulares e/ou clandestinos 
consolidados, onde for comprovadamente impossível o atendimento de todas as 
normas municipais pertinentes, o que deverá ser atestado pelo setor técnico 
municipal, poderá o Executivo aprová-los, mediante lei específica e desde que 
respeitadas as normas urbanísticas e ambientais estaduais e federais, bem como 
aplicadas as sanções cabíveis.  

CAPÍTULO XIII 

Do Registro e garantias de execução do Loteamento e Desmembramento 
 

Art. 73 - A execução das obras constantes do projeto de loteamento deve 
ser garantida pelo depósito, confiado ao Município, do valor a elas 
correspondente, da seguinte forma: 
 
I - em dinheiro; 
 
II - por fiança bancária; 
 
III - por vinculação a imóvel, no local ou fora, feita mediante instrumento público. 
 

§ 1º - Cumprido o cronograma de obras, o depósito poderá ser restituído, 
no momento da liberação do loteamento ou do condomínio residencial uni-familiar, 
depois de feita vistoria pelo município e pelas concessionárias de água, esgoto e 
energia elétrica. 
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§ 2º - A critério do Executivo, o depósito previsto no caput pode ser liberado 
parcialmente a medida em que as obras de urbanização forem executadas e 
recebidas pelas concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, respeitado o 
limite previsto no parágrafo anterior. 
 

Art. 74 - O prazo máximo para o Executivo se manifestar, aprovando ou 
rejeitando o projeto, é de 60 (sessenta) dias úteis, resguardados os dias em que o 
responsável técnico for convidado a prestar esclarecimentos, modificar projetos ou 
apresentar documentação complementares; 
 

Art. 75 - No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
aprovação do projeto de parcelamento, deve o interessado protocolá-lo em 
cartório de registro de imóveis, sob pena de caducidade. 
 

CAPÍTULO XIV 
Da Responsabilidade Técnica 

 
Art. 76. Para efeito desta Lei, somente profissionais legalmente habilitados 

e devidamente inscritos no Município poderão assinar como responsáveis técnicos 
quaisquer documentos, projetos ou especificações a serem submetidos ao órgão 
competente da municipalidade. 
 

Parágrafo único. A responsabilidade técnica pelos serviços de projeto,  
cálculo e especificações, caberá ao autor do projeto, e pela execução das obras, 
ao responsável pela execução. 
 

Art. 77. Só poderão ser inscritos no Município os profissionais que 
apresentarem a carteira de registro profissional no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 
 

CAPÍTULO XV 
Do Exercício do Poder de Polícia e da Fiscalização 

 
Art. 78. Para a realização das atividades decorrentes desta Lei, a Prefeitura 

Municipal poderá utilizar, além dos recursos técnicos e humanos de que dispõe, o 
concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, mediante 
convênios, contratos e credenciamento de agentes. 
 

Art. 79. A fiscalização do cumprimento do disposto nas legislações federal e 
estadual, nesta Lei e normas dela decorrentes, será exercida por agentes 
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credenciados pelo órgão competente da municipalidade. 
 
Parágrafo único. O agente credenciado poderá requisitar, quando 

necessário, apoio policial para garantir o cumprimento do disposto neste artigo. 
 

CAPÍTULO XVI 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 80 - Deverá o Executivo abrir  processo administrativo relativo a 

infração pelo descumprimento do disposto nesta Lei.  
 

§ 1º - A infração ao disposto nesta Lei implica a aplicação de penalidades 
ao agente que lhe der causa, nos termos deste Capítulo independentemente das 
penalidades previstas na Lei Federal 6766 de 19 de dezembro de 1979. 
 

§ 2º - O infrator de qualquer preceito desta Lei deve ser previamente 
notificado, pessoalmente ou mediante via postal com aviso de recebimento, para 
regularizar a situação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo nos casos de 
prazo menor fixados neste Capítulo. 
 

Art. 81 - Em caso de reincidência, o valor da multa previsto nas seções 
seguintes será progressivamente aumentado, acrescentando-se ao último valor 
aplicado o valor básico respectivo. 
 

§ 1º - Para os fins desta Lei, considera-se reincidência: 
 
I - o cometimento, pela mesma pessoa física ou jurídica, de nova infração 
da mesma natureza, em relação ao mesmo estabelecimento ou atividade; 
II - a persistência no descumprimento da Lei, apesar de já punido pela 
mesma infração. 

 
§ 2º - O pagamento da multa não implica regularização da situação nem 

obsta nova notificação em 30 (trinta) dias, caso permaneça a irregularidade. 
 

Art. 82 - A aplicação das penalidades previstas neste Capítulo não obsta a 
iniciativa do Executivo em promover a ação judicial necessária para a demolição 
da obra irregular, nos termos dos arts. 934, III, e 936, I, do Código de Processo 
Civil. 
 

Art. 83 - A realização de parcelamento ou alteração de parcelamento sem 
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aprovação do Executivo enseja a notificação do seu proprietário ou de qualquer de 
seus responsáveis para paralisar imediatamente as obras, ficando ainda obrigado 
a entrar com o processo de regularização do empreendimento nos 5 (cinco) dias 
úteis seguintes. 
 

§ 1º - Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas 
no caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a: 
 

I - pagamento  de  multa, no   valor  correspondente a  2,50  UFIR (duas 
vírgula cinqüenta Unidades Fiscais de Referência) por metro quadrado da 
gleba objeto do parcelamento irregular, considerando-se para esta 
finalidade a área cadastrada para efeitos de lançamento do  Imposto 
Territorial do terreno em questão; (NR)  
 
II - embargo da obra, caso a mesma continue após a aplicação da multa, 
com apreensão das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local 
das obras; 
 
III - multa diária no valor equivalente a 30,0 (trinta) UFIRs, em caso de 
descumprimento do embargo. 

 
§ 2º - Caso o parcelamento esteja concluído e não seja cumprida a 

obrigação prevista no caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a: 
 
I - pagamento de multa no valor equivalente a 2,50 (duas vírgula cinqüenta) 
UFIRs por metro quadrado do parcelamento irregular; 
II - interdição do local; 
III - multa diária no valor equivalente a 300 (trezentas) UFIRs, em caso de 
descumprimento da interdição. 

 
§ 3º - Caso as obras de implantação do parcelamento estejam sendo 

executadas sem que tenha sido expedido o Alvará de Urbanização ou em 
desacordo com os projetos aprovados, o notificado fica sujeito a: 

 
I - pagamento de multa, no valor equivalente a 1,50 UFIR (uma vírgula 
cinqüenta Unidades Fiscais de Referência) por metro quadrado de área 
aprovada no projeto de parcelamento correspondente; 
II - embargo da obra, caso a mesma continue após a aplicação da multa, 
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com apreensão das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local 
das obras; 
III - multa diária no valor de 20,0 UFIR (vinte Unidades Fiscais de 
Referência) em caso de descumprimento do embargo. 

 
Art. 84 - A falta de registro do parcelamento do solo enseja a notificação do 

proprietário para que dê entrada no processo junto ao cartório competente nos 5 
(cinco) dias úteis seguintes. 
 

Parágrafo único - Em caso de descumprimento da obrigação prevista no 
caput, o notificado fica sujeito, sucessivamente, a: 

 
I - pagamento de multa, no valor equivalente a 1,50 (uma virgula cinqüenta) 
UFIRs por metro quadrado do parcelamento irregular; 
II - embargo da obra ou interdição do local, conforme o caso, e aplicação 
simultânea de multa diária equivalente a 200 (duzentas) UFIRs. 

 
CAPÍTULO XII 

Do Procedimento Administrativo 
 

Art. 85 - Constatada a infração será lavrado o respectivo auto em 3 (três) 
vias, destinando-se a primeira ao autuado e as demais à formação do processo 
administrativo, devendo aquele instrumento conter: 
 

I - nome da pessoa física ou jurídica com o respectivo endereço; 
 
II - o fato constitutivo da infração, local, hora e data da sua constatação; 
 
III - a disposição legal ou regulamentar em que se fundamenta a autuação; 
 
IV - o prazo para correção da irregularidade, se for o caso; 

 
V - a assinatura do agente credenciado. 

 
Parágrafo Único - O autuado tomará ciência do auto de infração 

pessoalmente, por seu representante legal ou preposto, ou por carta registrada 
com Aviso de Recebimento - AR. 
 

Art. 86 - A critério do agente credenciado poderá ser concedido prazo para 
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correção da irregularidade apontada no auto de infração. 
 

§ 1º. O prazo concedido poderá ser dilatado após parecer do agente 
credenciado responsável pelo auto de infração, desde que requerido de maneira 
formal e fundamentada pelo infrator antes de vencido o prazo anterior. 
 

§ 2º. Das decisões que concederem ou denegarem prorrogação será dada 
ciência ao infrator. 
 

Art. 87 - O autuado poderá apresentar defesa dirigida ao Prefeito Municipal 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do auto de infração, 
protocolada na Prefeitura Municipal ou enviada através de carta registrada com 
Aviso de Recebimento - AR. 
 

Art. 88 - O órgão competente da municipalidade formará processo relativo à 
autuação, e, esgotados os prazos previstos no art. 63 e seu § 1º, verificará a 
situação do infrator para se for o caso penalizá-lo com esta Lei. 
 

Art. 89 - O Prefeito Municipal poderá revogar ou confirmar a penalidade 
imposta. 
 

Art. 90. As multas previstas nesta Lei deverão ser recolhidas pelo infrator 
dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciência da notificação para recolhimento 
sob pena de inscrição em Dívida Ativa. 
 

CAPÍTULO XIII 
Dos Recursos 

 
Art. 91 - Os pedidos de reconsideração de pena imposta pela Prefeitura 

Municipal não terão efeito suspensivo, salvo se o infrator firmar termo de 
compromisso obrigando-se a sanar as irregularidades apontadas no auto de 
infração.  
 

§ 1º. O indeferimento do pedido de reconsideração ou o não cumprimento 
do termo de compromisso acarretará cobrança da multa suspensa, quando for o 
caso. 
 

§ 2º. Sendo sanada ou corrigida a irregularidade, a critério do agente 
credenciado e ouvido o órgão competente da municipalidade, dependendo dos 
danos e do impacto causado ao meio ambiente a multa poderá ser reduzida. 
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Art. 92 - Será irrecorrível no nível administrativo a decisão proferida pelo 

Prefeito Municipal. 
 

CAPÍTULO XIV 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 93 - Para que se constituam em planta de parcelamento do solo 

aprovada, devem os lotes receber identificação que os correlacione com a planta 
cadastral. 
 

Art. 94- O proprietário do lote deve regularizar sua situação junto ao cartório 
de registro de imóveis, por meio de certidão de origem fornecida pelo Executivo. 
 

Art. 95 - Os loteamentos correspondentes a vilas e bairros que tenham sua 
existência anterior a 1979, comprovada por meio de registro em cartório, 
escrituras, contrato de compra e venda, levantamento aerofotogramétrico ou 
documento similar podem ser regularizados, desde que atendam à legislação em 
vigor na época de sua instalação. 
 

Art. 96 - O zoneamento somente será revisto mediante lei específica, com 
parecer favorável do Executivo, do CODEMA e do IBAMA, quando a área estiver 
inserida nos limites da APA da Pedreira; 
 

Art 97 - Todos os processos de parcelamento do solo protocolizados junto à 
Prefeitura Municipal de Santana do Riacho antes da publicação desta Lei, terão o 
direito a continuidade da análise dos seus projetos conforme legislação à época 
da protocolização.  
 

Art. 98 - Fica o executivo obrigado ao cumprimento dos seguintes prazos: 
 
I - expedição de diretrizes para o projeto de loteamento - 30(trinta dias); 
II - exame e aprovação de projeto de loteamento - 180(cento e oitenta dias) 
não considerando os dias que a análise esteja paralisada em função do 
loteador; 
III - exame e aprovação de projeto de desmembramento - 60(sessenta dias) 
não considerando os dias que a análise esteja paralisada em função do 
loteador; 
V - exame e aprovação de projetos de modificação de parcelamento ou 
alteração para loteamento fechado - 90(noventa dias)não considerando os 
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dias que a análise esteja paralisada em função do loteador; 
 

Art. 99 - Os particulares, empresas e companhias, entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, ou quaisquer órgãos da administração pública 
federal, estadual ou municipal, não poderão executar obras de vias ou logradouros 
públicos no Município, sem prévia licença e posterior fiscalização da 
municipalidade. 
 

Art. 100 - Nenhum serviço ou obra pública serão prestados ou executados 
em terrenos parcelados sem que o mesmo tenha sido aprovado pela 
municipalidade. 
 

Art. 101 -  Os projetos de parcelamento do solo urbano poderão ser 
modificados mediante proposta dos interessados e aprovação da municipalidade, 
subordinando-se sempre à legislação em vigor na data da modificação e sem 
prejuízo dos lotes comprometidos ou definitivamente adquiridos, cuja relação 
deverá ser fornecida com o requerimento. 
 

Art. 102 - Não caberá à municipalidade qualquer responsabilidade pela 
diferença de medidas dos lotes ou quadras que o interessado venha a encontrar, 
em relação aos loteamentos aprovados. 
 

Art. 103 - A municipalidade não expedirá alvará para construir, demolir, 
reconstruir, reformar ou ampliar construção em terrenos de loteamentos, 
desmembramentos ou remembramentos promovidos à sua revelia ou executados 
em desacordo com as normas de aprovação, ou ainda quando as obras de infra-
estrutura não tenham sido entregues, vistoriadas e aceitas, ao menos em toda a 
extensão do respectivo logradouro.  
 

Parágrafo único. Para esses efeitos, obriga-se o loteador a fazer constar 
dos contratos de promessa de compra e venda ou escrituras as condições 
estabelecidas no presente artigo, sob pena de cassação do alvará urbanização. 
 

CAPÍTULO XV 
Das Disposições Finais 

 
Art. 104 - As disposições da presente Lei aplicam-se também aos 

loteamentos, desmembramentos e remembramentos efetuados em virtudes de 
divisão amigável ou judicial, para a extinção da comunhão ou para qualquer outro 
fim.  
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 “Art. 105 –  Para os assentamentos urbanos existentes na data da 
publicação desta Lei e que não sejam provenientes de um projeto de 
parcelamento do solo devidamente aprovado, a Prefeitura Municipal de Santana 
do Riacho providenciará uma planta cadastral da propriedade e emitirá as 
diretrizes específicas para a regularização e a ocupação da área junto ao 
município, cabendo aos proprietários buscar a regularização fundiária do imóvel 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis”. 
 
 

Art. 106 - Os casos duvidosos e omissos decorrentes da presente Lei, 
serão solucionados pelo órgão competente da municipalidade. 
 

Art. 107 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições  em contrário. 
 
 

 Santana do Riacho ( MG ) , 28 de Agosto de 2006. 
 
 
 
 

Agnaldo José da Silva 
Prefeito  


