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PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTANA 
DO RIACHO – ESTA DE MINAS GERAIS 

 

LEI Nº 439 DE 02 DE JANEIRO DE 2008 

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do 

Município de Santana do Riacho, e Dá Outras 

Providencias. 

 

Atendendo as aspirações do povo do Município de Santana do Riacho, a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 
 

TÍTULO I  

 DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

CAPÍTULO I - DA CONCEITUAÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º - O Plano Diretor do município de Santana do Riacho, instituído por esta 

lei, é o instrumento básico que orienta a política de desenvolvimento municipal e as 

ações do Poder Público e da iniciativa privada, respeitando-se os seguintes princípios 

fundamentais: 

I – Sustentabilidade.  Em suas três dimensões – Ambiental, Sócio-Cultural e 

Econômica, tendo o turismo como o principal foco do desenvolvimento. 

II – Gestão Participativa.  Deve estar presente em todas as esferas da 

administração pública municipal.   

III – Planejamento.  Deve fazer parte do dia a dia da administração pública 

municipal.  

IV – Respeito às diferenças e individualidades. 
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Parágrafo Único – A presente lei é instituída em conformidade com o disposto nos arts. 

182 e 183 da Constituição Federal e no Cap. III da Lei Federal n. 10.257, de 10 de Julho 

de 2001, que instituiu o Estatuto da Cidade. 

 

Art. 2º - São objetivos do Plano Diretor: 

I - Ordenar e orientar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do Município de 

Santana do Riacho;  

II – Definir as diretrizes de expansão urbana dos núcleos urbanizados do município e 

prever sua adequação com a infra-estrutura instalada e/ou sua expansão;   

III – Definir as diretrizes de parcelamento, uso e ocupação do solo de modo a adequar 

o desenvolvimento da cidade às condições do meio físico e à infra-estrutura urbana, 

prevenindo e/ou corrigindo situações de risco; 

IV – Promover a qualidade de vida de modo a assegurar a inclusão social, 

acompanhada do bem estar para todos os habitantes;  

V – Promover a melhoria da paisagem urbana;  

VI – Assegurar a preservação e incentivar a recuperação do meio ambiente e do 

patrimônio natural do Município; 

VII – Incentivar a preservação, manutenção e revitalização do patrimônio histórico, 

artístico e cultural, enfatizando-se os sítios arqueológicos existentes no município; 

VIII - Promover a integração das ações públicas e privadas e a justa distribuição dos 

benefícios e ônus do processo de desenvolvimento; 

IX - Promover a integração e a complementariedade das atividades urbanas e rurais 

do Município e, deste, com a Região em que está inserido; 

X - Promover o atendimento das necessidades de saúde, educação, segurança e o 

bem-estar social; 

XI - Promover a gestão democrática e participativa na condução da vida e do 

desenvolvimento da sociedade;  
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XII – Promover e incentivar as atividades econômicas do município, especialmente o 

turismo, como fator de desenvolvimento econômico e social, valorizando a imagem 

da região da Serra do Cipó e os elementos de identidade local; 

XIII – Estimular o exercício das funções sociais da cidade e da propriedade; 

XIV – Estimular o sentimento de cidadania e o reencontro do habitante com o seu 

município. 

 

CAPÍTULO II - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
 

Art. 3º - Para cumprir sua função social, a propriedade deve atender aos critérios 

de parcelamento, ocupação e uso do solo, às diretrizes do desenvolvimento social e 

econômico do Município e demais exigências previstas em lei, considerando: 

I - O aproveitamento socialmente justo e racional do solo; 

II - A utilização compatível com a capacidade de atendimento dos equipamentos e 

serviços públicos; 

III - A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, respeitando o meio 

ambiente e o patrimônio histórico, artístico e cultural; 

IV - A utilização compatível com a segurança e saúde dos usuários e dos vizinhos. 

 

CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Art. 4º - São objetivos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do 

Município: 

I - Garantir a oferta de infra-estrutura urbana e rural; 

II - Atender as necessidades de saúde, educação, segurança, transporte, cultura, lazer 

e bem-estar dos seus habitantes; 
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III – Promover o turismo e a agropecuária como as principais atividades econômicas 

do município; 

IV - Preservar, manter, recuperar e revitalizar o patrimônio natural; 

V - Preservar, manter, recuperar e revitalizar o patrimônio histórico, artístico e 

cultural; 

VI - Promover meios efetivos e eficazes de participação popular na gestão do 

Município; 

VII - A ordenação do território municipal pelo controle do parcelamento, ocupação e 

uso do solo, da expansão urbana, do adensamento habitacional, adequando-os às 

condições do meio físico, à capacidade da infra-estrutura disponível e projetada, à 

proteção do patrimônio natural e histórico e pela proteção das áreas destinadas às 

atividades rurais. 

 

TÍTULO II  

DA POLÍTICA URBANA 
 

CAPÍTULO I - DOS INSTRUMENTOS 
 

Art. 5º - São instrumentos para a aplicação da política urbana, sem prejuízo de 

outros previstos nas legislações municipal, estadual e federal e de acordo com o 

estabelecido na Lei Federal n° 10.257, de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade: 

I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

II - IPTU progressivo no tempo; 

III - Desapropriação com pagamento em títulos; 

IV - Direito de superfície; 

V - Direito de preempção; 

VI - Operações urbanas consorciadas; 
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VII - Legislações urbanísticas complementares; 

VIII - Tributações e incentivos. 

Art. 6º - O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo urbano 

será objeto de lei municipal específica que definirá as áreas onde o instrumento será 

aplicado, em função das diretrizes do planejamento municipal, e fixará as condições e os 

prazos para implementação da referida obrigação. 

Parágrafo Único - Considera-se sub-utilizado o imóvel cujo aproveitamento 

seja inferior ao mínimo definido no Plano Diretor ou em legislação dele 

decorrente. 

Art. 7º - Em caso de descumprimento do previsto no artigo anterior, o Município 

aplicará o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo 

no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

Parágrafo Único - O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será 

fixado na lei específica a que se refere o art. 6º desta Lei e não excederá a 

duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima 

de quinze por cento. 

Art. 8º - Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 

proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 

Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 

dívida pública. 

Parágrafo Único - O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel 

no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao 

patrimônio público. 

Art. 9º - O Poder Público ou o proprietário particular urbano poderão  conceder a 

outrem o direito de utilizar a superfície do seu terreno, de modo gratuito ou oneroso, por 

tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório 

de registro de imóveis, abrangendo o direito de utilizar o solo, subsolo ou o espaço aéreo 
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relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação 

urbanística. 

 

Art. 10 - Define-se como direito de preempção a prioridade do município na 

aquisição de imóveis para implantação de planos, programas e projetos de interesse 

público. 

Art. 11 - As operações urbanas consorciadas deverão ser coordenadas pelo 

Executivo e poderão ser propostas por qualquer cidadão ou entidade que nelas tenham 

interesse, devendo ser apreciadas em fóruns participativos com a comunidade envolvida. 

Parágrafo Único - As operações urbanas consorciadas poderão envolver 

intervenções como: 

I - Tratamento de áreas públicas; 

II - Melhorias no sistema viário; 

III - Implantação de programa habitacional de interesse público; 

IV - Implantação de equipamentos públicos; 

V - Recuperação do patrimônio natural, histórico e cultural; 

VI - Reurbanização; 

VII - Regularização. 

Art. 12 - As operações urbanas consorciadas deverão ser previstas em leis 

específicas, estabelecendo: 

I - Perímetro da área de intervenção; 

II - A finalidade da intervenção; 

III - Plano urbanístico proposto; 

IV - Os procedimentos de natureza econômica, administrativa e urbanística 

necessários ao cumprimento das finalidades pretendidas; 

V - Os parâmetros urbanísticos para o projeto; 
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VI - Os incentivos fiscais e mecanismos compensatórios previstos em lei para os 

participantes da operação urbana ou para aqueles que por ela sejam prejudicados. 

Parágrafo 1º - Os projetos de lei referentes às operações urbanas consorciadas 

poderão prever a remuneração de obras executadas por empresas da iniciativa 

privada através da concessão para exploração econômica do serviço implantado. 

Parágrafo 2º - Os recursos levantados para a realização das operações urbanas 

somente poderão ser aplicados em aspectos relacionados às mesmas. 

 

CAPÍTULO II - DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

Art. 13 - O ordenamento do território do Município de Santana do Riacho tem os 

seguintes objetivos: 

I – Garantir a preservação do patrimônio natural, histórico e cultural; 

II - Garantir a participação cidadã na sua configuração; 

III - Manter a diversidade e a dinâmica dos espaços urbanos; 

IV - Registrar graficamente as diretrizes de desenvolvimento do município. 

 

Seção I – Das Macrozonas 
 

Art. 14 - O território municipal divide-se em duas macrozonas, denominadas 

Zona Urbana e Zona Rural. 

Art. 15 - A linha divisória entre as macrozonas é o perímetro urbano, que define 

como Zona Urbana as áreas urbanas já ocupadas e as áreas de expansão urbana 

destinadas ao crescimento futuro da cidade, e como Zona Rural as áreas compreendidas 

entre o perímetro urbano e o limite municipal, destinadas aos usos rurais. 
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Art. 16 - Na Zona Rural não será permitida a aprovação de loteamentos ou 

condomínios urbanos, sendo a área resultante de qualquer parcelamento ou 

desmembramento aquela equivalente, no mínimo, ao módulo rural estabelecido pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e sua infra-estrutura 

básica será de responsabilidade exclusiva do empreendedor e/ou do proprietário, 

respeitando-se sempre a legislação ambiental vigente. 

Art. 17 - A Zona Rural é destinada à exploração agrícola, pecuária, extrativa 

vegetal e mineral, atividade agroindustrial de pequeno porte, não poluente, e turismo. 

Parágrafo Único - As atividades de que trata o “caput” deste artigo,  

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 

ambiente, conforme legislação ambiental vigente, somente serão permitidas após 

licenciamento ambiental.  

Art. 18. – A Zona Urbana de Santana do Riacho corresponde às áreas urbanas hoje 

declaradas em lei e as novas áreas urbanas e de expansão urbana serão objeto de lei 

especifica. 

Parágrafo 1º – Entende-se por área urbana aquela cuja ocupação se caracteriza 

por usos múltiplos como residências, comércio, serviços, uso institucional e 

pequenas indústrias, compatíveis com o uso residencial e devidamente licenciadas. 

Parágrafo 2º – Entende-se como área de expansão urbana áreas que: 

I – sejam contíguas a uma área urbana; 

II – respeitem a legislação ambiental vigente; 

III – tenham condições geológicas que permitam a implantação de infra-estrutura 

urbana.  

Parágrafo 3º – Dentro da APA Morro da Pedreira, uma área para ser considerada 

como de expansão urbana deverá ter anuência do órgão gestor desta Unidade de 

Conservação e do órgão estadual competente. 
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Seção II – Do Zoneamento  
 

 Art. 19 - É diretriz do zoneamento a divisão do território em zonas, em função de 
suas características ou potencialidades, na forma do disposto neste capitulo. 
 

   

Art. 20 – Deve-se identificar áreas que por suas características e pela tipicidade 

sejam destinadas à preservação e recuperação de ecossistemas, visando a:  

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

 
Art. 21 – Deve-se identificar áreas 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. 

 
Art. 22 – Deve-se identificar área em que haja predominância de 

condições favoráveis de infraestrutura e topografia, as quais serão 
consideradas passiveis de adensamento. 

 

Art. 23 – Deve-se identificar área nas quais por razões sociais haja interesse 

público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária.   

 Art. 24 – Entende-se por campo rupestre as áreas decorrentes da degradação de 

quartzitos e arenitos, que produz solos pedregosos ou arenosos, com altitude igual ou 

superior a 900 metros.  

 

Seção III – Dos Usos 

Art. 25 – São diretrizes da política da instalação de usos: 

I – assegurar a multiplicidade e a complementaridade destes; 

II – estabelecer condições para a localização de atividades considerando, no 

mínimo: 
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a) o seu porte; 

b) a sua abrangência de atendimento; 

c) a disponibilidade de infra-estrutura; 

d) a predominância de uso da área; 

e) o processo tecnológico utilizado; 

f) o impacto sobre o sistema viário e de transporte; 

g) o impacto sobre o meio ambiente; 

h) a potencialidade da concentração de atividades similares na área; 

i) o seu potencial indutor de desenvolvimento e o seu caráter estruturante do 

Município. 

 

CAPÍTULO III - DOS DISTRITOS E POVOADOS  
 

Art. 26 – A sede do município, o distrito da Serra do Cipó  e os povoados, em 

especial Lapinha e Mangabeiras, serão objeto de planos, programas e projetos 

específicos, visando sua estruturação e desenvolvimento, considerando: 

I – A definição de seus perímetros urbanos; 

II - A manutenção permanente da acessibilidade e da articulação entre os núcleos e 

entre os núcleos e a sede municipal, através da manutenção adequada do sistema 

viário vicinal; 

III - A implantação e/ou a complementação da infra-estrutura básica, do transporte, 

do saneamento e dos equipamentos sociais e educacionais; 

IV - A busca de alternativas de geração de emprego e renda associados às vocações 

locais; 

V - A recuperação e preservação do seu patrimônio histórico, cultural e ambiental; 
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VI – O estabelecimento de parcerias entre os organismos públicos e privados e a 

comunidade local para a gestão do seu desenvolvimento;  

VII - A implantação de mecanismos de capacitação e participação da população local 

nos processos relativos ao seu desenvolvimento. 

 

TÍTULO III  

DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 27 - A política municipal de meio ambiente visa: 

I - À conscientização da população quanto aos valores ambientais e à necessidade 

de recuperação, conservação e utilização adequada dos recursos naturais; 

II - Ao controle e minimização de impacto ambiental no solo, subsolo, nas águas, no 

ar, na fauna e na flora decorrentes dos processos de urbanização e outros usos, 

inclusive a ocupação e uso do solo rural; 

III - Ao equilíbrio entre o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e as 

condições de vida da população; 

IV - À criação e implantação de áreas de proteção ambiental e reservas biológicas 

e/ou ecológicas, no interesse maior de proteção do meio ambiente e seus 

ecossistemas, em observação às legislações federal, estadual e municipal; 

V - Ao desenvolvimento de programas setoriais para recuperação ambiental das 

áreas urbana e rural, inclusive do sistema hídrico, das reservas florestais e do solo e 

subsolo, em consórcio, convênio ou associação com agências federais, agências 

estaduais, segmentos acadêmicos, segmentos econômicos e segmentos de 

representação social do próprio município e de outros; 

VI - À promoção da universalização dos serviços de saneamento básico segundo os 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
      ESTADO DE MINAS GERAIS 

 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  
                                                                                                    

15 

 
 
 
 
 
 

    

princípios de equidade, qualidade, regularidade e confiabilidade, ao menor custo e 

impacto ambiental possíveis; 

VII - À articulação com as agências federais e estaduais nas ações que busquem 

alcançar os objetivos descritos nos incisos anteriores; 

VIII - À integração dos diversos segmentos da administração municipal na gestão 

ambiental e de saneamento básico urbano e rural.  

 

CAPÍTULO II - DO MEIO AMBIENTE 
 

Art. 28 - A gestão ambiental compreende, em especial: 

I - Sistema hidrográfico superficial e subterrâneo, garantindo seu uso racional e 

adequado;  

II - Relevo, o solo e o subsolo considerando as restrições à urbanização, ao uso agro-

pastoril e outros usos; 

III - A vegetação, considerando sua importância para a paisagem, para a biota, para a 

preservação do solo, subsolo e para a manutenção do ciclo hidrológico;  

IV - Os espaços públicos e privados, considerando a poluição visual, do solo, hídrica, 

sonora, do ar, e o lançamento inadequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 

Art. 29 - Para consecução dos objetivos visados nesta lei, compete ao Poder 

Público Municipal: 

I - Promover a educação ambiental nas escolas existentes no município e disseminar 

as informações necessárias ao desenvolvimento da consciência crítica da população 

para a preservação do meio ambiente; 

II - Assegurar o livre acesso às informações ambientais básicas e divulgar, 

sistematicamente, os níveis de qualidade do meio ambiente do município; 

III - Prevenir e controlar a poluição, o desmatamento, a erosão, o assoreamento e 

outras formas de degradação ambiental e promover a recuperação  das áreas já 

comprometidas; 
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IV -  Estimular a adoção de alternativas de pavimentação, como forma de garantir 

menor impacto devido à impermeabilização do solo; 

V - Preservar e promover a recuperação das florestas, da fauna e da flora, monitorar e 

fiscalizar em ação conjunta com os órgãos federal e estadual, a extração, a produção, 

a comercialização, o transporte e o consumo de seus espécimes e subprodutos; 

VI – Implantar e promover medidas preventivas e corretivas para a recuperação dos 

recursos hídricos; 

VII - Criar e promover a implantação de parques, reservas biológicas e/ou ecológicas, 

áreas de preservação ambiental, e outras unidades de conservação, mantê-los sob 

especial proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável às suas finalidades, 

incluindo as turísticas; 

VIII - Estimular e promover o reflorestamento, preferencialmente com espécimes 

nativas, objetivando especialmente a proteção de topos, encostas, de taludes das obras 

civis, inclusive os taludes da calha dos rios, ribeirões e córregos; 

IX - Registrar, acompanhar, e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais; 

X – Licenciar, no âmbito de sua competência, através do órgão municipal de controle 

de política ambiental, o início, ampliação e desenvolvimento de quaisquer atividades 

capazes de causar a degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outras exigências 

legais; 

XI - Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia 

alternativa não poluente, bem como tecnologias poupadoras de energia; 

XII - Implantar e promover a implantação de hortos florestais que visem à 

recomposição da flora nativa e à produção de espécimes destinados à arborização dos 

logradouros públicos e à distribuição de mudas, preferencialmente essências nativas 

regionais; 

XIII – Criar um sistema de sinalização ambiental, informativo e educativo, chamando 

atenção para Áreas de Preservação Permanente, áreas degradadas e objeto de 
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proteção especial, para a importância e necessidade do cuidado e proteção ambiental 

do meio ambiente,  etc;   

XIV – Resgatar, em caráter prioritário, o projeto de revitalização do Córrego 

Soberbo, no distrito da Serra do Cipó, promover seu licenciamento ambiental e 

viabilizar os recursos financeiros para sua execução, se for o caso. 

§ 1º- O licenciamento de que trata o inciso X dependerá, no caso de  atividade ou 

obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, de 

prévio estudo e relatório de impacto ambiental pelos órgãos competentes, seguido 

de audiências públicas para informação e discussão sobre o projeto. 

§ 2º - O ato lesivo ou de degradação ao meio ambiente sujeitará ao infrator, pessoa 

física ou jurídica, a interdição temporária ou definitiva das atividades, sem prejuízo 

das demais sanções administrativas e penais, bem como da obrigação de reparar os 

danos causados, sob orientação de especialista e devidamente anuído e/ou 

aprovado pelo órgão competente municipal. 

Art. 30 - São vedados no território municipal: 

I - A produção de aerossóis que contenham o clorofluorcarbono; 

II - Armazenamento e a eliminação inadequada de resíduo tóxico ou de risco; 

III - A caça profissional, amadora e esportiva e a pesca profissional; 

IV - A instalação de dragas de areia. 

Art. 31 - É vedada à administração pública municipal contratar e conceder 

privilégios fiscais a quem estiver infringindo as legislações e normas de proteção 

ambiental, bem como a renovação de concessão ou permissões de serviços públicos 

municipais. 

Parágrafo Único - Para os fins previstos neste artigo, competirá ao órgão 

municipal controlador do meio ambiente realizar a devida autuação, de acordo com 

o devido processo legal. 

Art. 32 – A  política municipal de meio ambiente observará,  no que couber, a 

legislação e demais normas expedidas pela União, Estado, Município e pelo Conselho 
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Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA, assim como: 

I – Lei Municipal de Política Ambiental; 

II - Código de Posturas de Santana do Riacho; 

III – Lei Municipal de Parcelamento do Solo; 

IV – Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo; 

IV – Programa Municipal de Meio Ambiente;  

V – Banco de Dados Ambientais;  

VI - Programa de Adoção de Áreas Verdes Públicas. 

Art. 33 - O Poder Executivo Municipal adotará medidas,  nos termos da legislação 

vigente, para formação de parcerias intermunicipais, através da celebração de convênios, 

estabelecimento de consórcios,  criação de agência ou empresa intermunicipal, com o 

objetivo de administrar, fundamentar tecnicamente os projetos e executar obras de 

saneamento, visando solucionar as causas e efeitos das questões ambientais e sanitárias do 

Município. 

 

Seção I - Do Programa Municipal de Meio Ambiente 
 

Art. 34 - O Executivo Municipal deverá elaborar o Programa Municipal de Meio 

Ambiente, submetendo-o à apreciação do Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente - CODEMA.  

Art. 35 - O Programa Municipal de Meio Ambiente deverá contemplar: 

I - Padrões ambientais que assegurem a redução progressiva e no tempo dos índices 

de poluição do solo, subsolo, do ar, da água, sonora e visual; 

II - Os parâmetros para a elaboração dos estudos e relatórios de Impacto Ambiental; 

III - Os padrões, parâmetros, comportamentos e procedimentos ambientais, de 

acordo com a legislação vigente; 
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IV - A integração do município às políticas regional, estadual e federal de 

recuperação ambiental. 

Art. 36 - O Programa Municipal de Meio Ambiente deverá priorizar os 

seguintes temas: 

I - Controle dos recursos hídricos do município e de suas respectivas áreas de 

preservação; 

II - Controle dos recursos minerais existentes no território municipal; 

III - Controle da poluição;  

IV - Recuperação e conservação do ambiente urbano e rural; 

V - Arborização urbana e paisagismo dos logradouros e espaços públicos, 

respeitando os critérios de preservação do patrimônio histórico e cultural; 

VI - Educação ambiental. 

§ 1º - São diretrizes para o controle dos recursos hídricos do município e de suas 

áreas de preservação: 

I - Recuperar a capacidade de escoamento das calhas dos rios, ribeirões e córregos  

que compõem o sistema; 

II - Incentivar e promover a revitalização de matas de topo e ciliar dos rios, 

ribeirões e córregos; 

III - Proteger os recursos hídricos do município contra os impactos ambientais 

causados pelo meio urbano, pelo meio rural e por outros agentes; 

IV - Proteger o nível de permeabilidade da bacia; 

V - Proteger as cabeceiras e margens de rios, ribeirões e córregos; 

VI - Apropriar propostas e estudos técnicos realizados pelas agências 

governamentais. 

§ 2º - Os recursos minerais existentes no território municipal deverão ser 

identificados, caracterizados e cadastrados. 
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§ 3º - São diretrizes para o controle da poluição: 

I - Efetuar o cadastramento das atividades consideradas impactantes existentes no 

município, denominando, classificando e quantificando os agentes poluentes; 

II - Promover ações de monitoramento e fiscalização do município,  integradas às 

dos órgãos federais e estaduais, no controle de poluição hídrica, do solo, do ar e 

sonora, dando conhecimento público de seus resultados. 

§ 4º - São diretrizes para a recuperação e conservação do meio ambiente urbano e 

rural: 

I - Promover a recuperação ambiental das áreas degradadas existentes, através de 

reposição e revitalização da vegetação, recomposição de erosões do solo, e 

controle das áreas susceptíveis às ações eólica, fluvial e pluvial. 

§ 5º - São diretrizes para a arborização urbana e paisagismo dos logradouros e 

espaços públicos:  

I - Promover a arborização dos logradouros nos quais arborização é inexistente ou 

insuficiente, inclusive nos novos loteamentos ou empreendimentos que envolvam o 

parcelamento do solo, sempre respeitando-se os critérios de preservação do 

patrimônio histórico e cultural; 

II - Promover a substituição ou supressão de espécies naqueles casos em que a 

espécie plantada estabelece conflitos irreversíveis com as estruturas de serviços e 

ordenamentos urbanos; 

III - Promover a manutenção das espécies que inclua, além das práticas 

agronômicas necessárias, a proteção física das mudas até o ponto em que elas não 

mais estejam susceptíveis ao vandalismo; 

IV - Revigorar e consolidar o paisagismo das praças públicas, em consonância com 

as diretrizes de proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural.  

§ 6º - São diretrizes para a educação ambiental: 

I - Divulgar os dados ambientais, promovendo o conhecimento e participação 

pública na hierarquização dos problemas e na definição de prioridades, com vistas 
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a um trabalho de apoio ao programa de recuperação e conservação ambiental; 

II - Promover campanhas educativas e de conscientização ambiental, dando ênfase 

aos aspectos locais de conservação e recuperação do meio ambiente, junto às 

associações de moradores e outras; 

III - Apoiar sistematicamente as disciplinas de Educação Ambiental implantadas 

ou a serem implantadas na rede de ensino existente no município; 

IV – Implantar um programa de educação ambiental municipal, atendendo aos 

diversos povoados do município, conscientizando e esclarecendo a população 

local, com ênfase nos aspectos do cotidiano de cada um; 

V - Estabelecer convênios de cooperação técnica para o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e educação ambiental com entidades acadêmicas e de 

pesquisa; 

VI - Utilizar-se dos equipamentos públicos disponíveis e áreas de preservação 

ambiental em projetos de educação ambiental. 

 

Seção II - Do Banco de Dados Ambientais 
 

Art. 37 - O Executivo Municipal, através de seus órgãos competentes, deverá 

implantar um banco dados ambientais, integrado ao sistema municipal de informações, 

contendo, entre outras, as seguintes informações: 

I - Ações institucionais na área de meio ambiente e de saneamento básico, em estudo 

e em andamento; 

II - Processos de licenciamento de empreendimentos, efetivos ou potencialmente 

impactantes, com respectivos estudos e relatório de impacto; 

III - Atividades de monitoramento ambiental; 

IV - Inventário, classificação e cadastramento do patrimônio natural do município, 

atualizado periodicamente; 
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V - Cadastro com mapeamento das áreas degradadas urbana e rural, e classificação 

dos impactos ambientais existentes; 

VI - Cadastro das atividades econômicas com potencial poluidor hídrico, do solo, 

atmosférico  e sonoro; 

VII - Cadastro classificatório das fontes de poluição sonora e atmosférica; 

VIII - Cadastro com mapeamento dos focos de doenças de veiculação animal; 

IX - Cadastro com mapeamento dos focos de doenças de veiculação hídrica; 

X - Estudos e ações para controle de vetores; 

XI - Organizações governamentais federais e estaduais que atuam  na área ambiental; 

XII - Organizações não-governamentais do município que atuam na área ambiental; 

XIII - Legislações ambientais existentes, ao nível federal, estadual e municipal; 

XIV - Controle de contratos, de convênios e de outros instrumentos. 

 

CAPÍTULO III – DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
 

Art. 38 – São Unidades de Conservação da Natureza no Município de Santana do 

Riacho, conforme Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e de acordo com legislação 

municipal específica: 

I - Parque Nacional da Serra do Cipó ; 

II – Área de Proteção Ambiental Nacional – APA - Morro da Pedreira; 

III – Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN – Mata da Cachoeira; 

IV – RPPN Brumas do Espinhaço; 

V – RPPN Alto do Palácio. 

Parágrafo Único – As Unidades de Conservação da Natureza existentes no 
município deverão ser mapeadas. 
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Art. 39 – Além das descritas no artigo anterior, poderão ser instituídas, através de 
lei, no município, outras unidades de conservação visando proteger nascentes, matas 
nativas e logradouros que pelo seu contexto ambiental e sua beleza cênica justifiquem a 
respectiva criação. 

Art. 40 -  As Unidades de Conservação da Natureza do Município de Santana do 

Riacho deverão ser objeto de planos de manejo e instalação de infra-estrutura de apoio 

às atividades permitidas e de vigilância, fiscalização e segurança, de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I – Preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e/ou recuperação do 

ambiente natural, de acordo com as características das Unidades; 

II – Estabelecimento de zoneamento ambiental e normas que devam presidir o uso da 

área e o manejo dos recursos naturais, considerando a proteção da biodiversidade e 

as atividades de pesquisa científica, educação ambiental, recreação e turismo 

ecológico; 

III – Implantação das estruturas físicas necessárias à gestão das Unidades; 

IV - Regulamentação do processo de ocupação e uso do solo antrópicos visando a 

integração e a compatibilização com a vida econômica e social das comunidades no 

interior das Unidades; 

V – Participação cidadã da população local na gestão das Unidades; 

VI – Busca, sempre que possível, da sustentabilidade econômica das Unidades; 

VII – Proteção do entorno das Unidades, que compreendem zonas de amortecimento, 

visando à integração e a compatibilização com a vida econômica e social das 

comunidades vizinhas. 

Art. 41 – Deverão ser objeto de proteção e tombamento, se for o caso, os sítios 

arqueológicos  identificados no Município. 
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TÍTULO IV 

 DA POLÍTICA DO SANEAMENTO BÁSICO 
 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 42 – Por Saneamento Básico entendem-se as políticas, programas e 

atividades relacionadas com o abastecimento de água, a coleta e disposição dos esgotos 

sanitários, a drenagem urbana (águas pluviais), o acondicionamento, coleta, transporte e 

destino dos resíduos sólidos, e o controle de vetores. 

Art. 43 – Mesmo com a concessão de serviços públicos a empresas 

especializadas, a qualidade de vida e do ambiente deve ser considerada também como 

responsabilidade do Município, onde os processos de participação popular e 

democratização do tratamento das questões ambientais se tornam possíveis na medida do 

interesse de autoridades e cidadãos. 

 

CAPÍTULO II – DO SANEAMENTO BÁSICO 
 

Seção I – Do Abastecimento de Água 
 

Art. 44 – O sistema de abastecimento de água no município de Santana do 

Riacho é responsabilidade do Poder Público Municipal, ainda que os serviços de 

fornecimento sejam dados em concessão a uma empresa especializada.   

Art. 45 – A água fornecida à população deverá atender os padrões e requisitos de 

qualidade e quantidade para o consumo da população. O consumo de água deverá ser 

medido através de hidrômetros e as tarifas cobradas devem atender a sustentabilidade do 

fornecimento e serem compatíveis com o poder aquisitivo dos moradores do município. 
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Art. 46 – As bacias hidrográficas dos cursos d´água que se constituem em 

mananciais de abastecimento, atuais e potenciais, devem ser monitoradas para que se 

possa ter um controle do uso da água em todo o Município, evitando a deterioração do 

nível de qualidade e quantidade de água a ser distribuída, através de extração 

descontrolada de bens naturais, contaminações por produtos tóxicos, dejetos humanos, 

processos erosivos e afins. 

Art. 47 – Estimular estudos sobre formas de captação de água que não o Rio 

Cipó, a fim de preservá-lo o máximo possível, dada sua importância ambiental e turística 

ao município. 

Art. 48 – No caso de captação de água de nossas bacias para abastecimento de 

outros municípios, deve ser verificada pelo Poder Público Municipal a possibilidade de 

cobrança de royalties.  

Art. 49 – A Prefeitura Municipal deverá elaborar anualmente, em conjunto com 

a concessionária, quando for o caso, um plano de ampliação da rede de distribuição, 

tendo como critério básico o atendimento das demandas da população, inclusive dos 

povoados rurais, levando em conta a densidade de ocupação, a marcha do crescimento 

urbano e atendimento das atividades sócio-econômicas. 

Art. 50 – Prefeitura e concessionária, quando for o caso, deverão promover 

continuamente o uso racional da água e o combate às perdas e desperdício, utilizando 

para isso instrumentos educativos.  

Art. 51 – A rede de distribuição deverá ter diâmetro adequado para a 

manutenção de quantidade e pressão adequadas. 

Art. 52 – Nas localidades abastecidas por água de nascentes ou córregos 

superficiais, devem ser observadas as condições sanitárias da bacia de contribuição, 

devendo ser tomadas providências para evitar a presença de agentes poluidores, através 

do isolamento e controle dos diversos usos da área, além do acompanhamento das 

condições da tubulação de adução e do sistema de reservação, quando existir. 
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Art. 53 – Nas localidades abastecidas por águas subterrâneas, deverão ser 

tomadas providências para a proteção do lençol freático, através do adequado tratamento 

dos esgotos.  

Art. 54 – A água fornecida pelo Poder Público Municipal, diretamente ou através 

de concessionária, deverá ter seu uso outorgado pelos órgãos ambientais competentes. 

Art. 55 – Todas as unidades do sistema, ou seja, captação, adutoras, área de 

tratamento, reservação e distribuição devem ser cadastradas, para que se tenha o controle 

da sua real localização, evitando interferência com futuras obras de qualquer natureza e 

facilitando sua manutenção e expansão. 

Art. 56 – A Prefeitura Municipal deverá manter pessoal com capacidade técnica 

suficiente para acompanhar o funcionamento do sistema como um todo e supervisionar a 

companhia concessionária responsável pelo serviço, quando for o caso. 

 

 

Seção II – Do Esgotamento Sanitário 
 

Art. 57 – O esgotamento sanitário do município de Santana do Riacho é 

responsabilidade do Poder Público Municipal, ainda que os serviços sejam dados em 

concessão a uma empresa especializada.   

 Art. 58 - São diretrizes para o Sistema de Esgotamento Sanitário no município 

de Santana do Riacho: 

I – É proibido o lançamento de qualquer efluente de esgotamento sanitário, ainda 

que de forma indireta, tratado ou não, no Rio Cipó e seus afluentes;  

II - Deverá ser adotado como modelo de tratamento de esgoto no município o 

sistema de tratamento individual ou coletivo (condominial), constituído de fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro/vala de infiltração; 

III - O sistema acima deverá ser projetado de acordo com as normas técnicas em 

vigor; 
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IV – Caberá ao Poder Público Municipal a elaboração e o fornecimento de 

projetos, individuais ou coletivos, do sistema de tratamento a ser implantado; 

V – Caberá ao(s) usuário(s) a implantação do sistema de tratamento projetado, 

salvo em casos de carência comprovada, quando a própria municipalidade ficará 

responsável pela implantação;  

VI – Caberá ao Poder Publico Municipal ou à empresa concessionária, quando 

for o caso, o monitoramento dos dispositivos de tratamento implantados; 

VII – O Poder Público Municipal ou a empresa concessionária, quando for o 

caso, ficará responsável pelo esgotamento, transporte e destinação final do lodo retirado 

dos dispositivos de tratamento;  

VIII – Os locais para recebimento e destinação do lodo retirado dos dispositivos 

de tratamento, constituídos basicamente de leitos de secagem, deverão ser projetados, 

licenciados e implantados de acordo com a legislação ambiental vigente;  

IX – O Poder Público Municipal e a empresa concessionária, quando for o caso, 

ficam autorizados a cobrar dos usuários uma taxa pelos serviços previstos no inciso VII, 

compatível com o poder aquisitivo dos moradores do município e que dê 

sustentabilidade ao sistema, taxa esta devidamente aprovada pela Câmara Municipal; 

X – Estimular no município a implantação de sistemas alternativos de tratamento 

de efluentes líquidos. 

Art. 59 – Deverão ser realizadas campanhas educativas para esclarecimento à 

população da grave inconveniência de se lançar efluentes líquidos nas águas correntes e 

dormentes. 

 

Seção III – Da Drenagem de Águas Pluviais 
 
 

Art. 60 – A drenagem das vias e logradouros públicos já implantados no 

município de Santana do Riacho é responsabilidade do Poder Público Municipal. 
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Art. 61 – A implantação da drenagem de novos empreendimentos será de 

responsabilidade do empreendedor. 

Parágrafo 1º - Os projetos de drenagem para novos loteamentos deverão prever: 

ruas pavimentadas, galerias tubulares, bocas de lobo, meio-fios e sarjetas, 

descidas d’água, dissipadores de energia, dispositivos estes projetados de acordo 

com o Caderno de Encargos da SUDECAP. 

Parágrafo 2º – Entende-se por ruas pavimentadas as vias de circulação cobertas 
por revestimento  poliédrico, bloquetes, similares ou asfalto.  
 

Art. 62 – Deverá ser elaborado pelo Poder Publico Municipal um plano geral de 

drenagem para a sede municipal, distritos e povoados do Município, de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

I – Qualquer sistema de drenagem a ser implantado não poderá sobrecarregar os 

sistemas existentes; 

II – Qualquer lançamento de redes de drenagem nos cursos d’águas existentes 

deverá ser feito através de dispositivos tecnicamente adequados, de forma a evitar 

erosões nas margens e assoreamento dos cursos d’água; 

III –  O plano geral de drenagem deverá priorizar as vias municipais; 

IV – O plano geral de drenagem deverá contemplar a recuperação das áreas 

degradadas do município, especialmente os vulgarmente denominados “peladões”, as 

erosões ao longo das estradas e as jazidas de cascalho já exploradas; 

V – Deverão ser priorizados no plano geral de drenagem o cercamento e proteção 

de nascentes e APPs; 

VI – Nos projetos de combate às erosões existentes poderão ser utilizados 

métodos alternativos, tais como: pneus usados, sacos de aniagem preenchidos com solo-

cimento, entulho de material de construção, entre outros.   

VII – O plano geral de drenagem deverá prever a manutenção dos dispositivos de 

drenagem pluvial. 
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Art. 63 – A Prefeitura Municipal deverá manter equipe técnica apta para operar, 

manter e zelar pelo bom funcionamento do sistema de drenagem pluvial como um todo, 

evitando a queda no nível de serviços prestados por desleixo ou falta de conhecimento 

das providências a serem tomadas. 

 

Seção IV – Da Limpeza Urbana 
 

Art. 64 – A limpeza urbana do município de Santana do Riacho é 

responsabilidade do Poder Público Municipal. 

Art. 65 - Deverá ser elaborado pelo Poder Publico Municipal um plano geral de 

limpeza urbana, de acordo com as seguintes diretrizes: 

I – Deverão ser criadas condições para a implantação do sistema de coleta 

seletiva dos resíduos sólidos do município, em regime de prioridade; 

II – Deverá ser celebrado  convênio com  Prefeituras de municípios próximos, 

formalizando um Consórcio Intermunicipal, que possibilitará o envio para estes 

municípios de todo resíduo sólido gerado no município de Santana do Riacho; 

III – Para possibilitar a celebração e manutenção do convenio previsto no inciso 

anterior, a legislação orçamentária do município deve contemplar a verba 

correspondente; 

IV – O Poder Público Municipal fica autorizado a instituir uma taxa para custear 

os serviços de limpeza urbana; 

V – Fica autorizado o Poder Publico Municipal a efetuar estudos visando à 

terceirização dos serviços de limpeza publica; 

VI – Deverão ser instituídos os serviços de capina e varrição das vias e 

logradouros públicos; 

VII – A remoção de entulhos deverá ser feita pelos usuários, sendo que cabe ao 

Poder Publico Municipal indicar o local adequado de destinação; 
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VIII – Deve ser dada especial atenção ao tratamento e à destinação final do lixo 

hospitalar. 

Art. 66 – Deverão ser realizadas campanhas educativas para esclarecimento à 

população da importância da coleta seletiva e da inconveniência e conseqüências, 

principalmente para o meio ambiente e a saúde, de se jogar resíduos sólidos nas vias e 

logradouros públicos e nas águas correntes e dormentes. 

Art. 67 – A Prefeitura Municipal deverá manter equipe técnica apta para operar, 

manter e zelar pelo bom funcionamento do sistema de limpeza urbana como um todo, 

evitando a queda no nível dos serviços prestados por desleixo ou falta de conhecimento 

das providências a serem tomadas. 

 

Seção V – Do Controle de Vetores 
 

Art. 68 – O Sistema de Controle de Vetores compreende a Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica, bem como o controle de vetores propriamente ditos de acordo com as 

seguintes diretrizes específicas: 

I – Executar os procedimentos preventivos referentes ä Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica recomendados pelo Ministério da Saúde; 

II – Implementar campanhas de vacinação; 

III – Priorizar no município os trabalhos de prevenção de doenças infecto-

contagiosas; 

IV – Implementar campanhas de educação sanitária e ambiental, de modo que a 

população beneficiada com os serviços de controle entenda quais são e o porque das 

atividades e possa participar como comunidade. 
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TÍTULO V  

DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 
 

Art. 69 - A Política Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos tem como 

diretriz orientar e ordenar a implementação de equipamentos e serviços destinados ao 

desenvolvimento do município e ao amplo atendimento de seus cidadãos.  

  

CAPÍTULO I – DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 
 

 Art. 70 - A infra-estrutura urbana compreende os seguintes equipamentos e 

serviços: 

I - Iluminação pública e energia elétrica; 

II – Telefonia e outras formas de Comunicação; 

III - Pavimentação e manutenção de vias urbanas e estradas vicinais. 

 

Seção I – Da Iluminação Pública e Energia Elétrica 
 

 Art. 71 - São diretrizes relativas à iluminação pública e à energia elétrica: 

I - Assegurar a expansão das redes de iluminação pública e energia elétrica, tendo 

como critérios básicos a distribuição espacial da população e das atividades sócio-

econômicas; 

II - Promover e difundir a captação e a utilização de formas alternativas de energia 

no que se referem às novas tecnologias e a custos acessíveis; 

III - Promover campanhas educativas visando o uso racional da energia e evitando o 

desperdício; 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
      ESTADO DE MINAS GERAIS 

 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  
                                                                                                    

32 

 
 
 
 
 
 

    

IV – Monitorar os serviços prestados pela concessionária de energia de forma a 

atender os preceitos e indicadores de eficiência de atendimento estabelecidos pelo 

órgão federal regulador da matéria. 

 V – Promover estudos no sentido do estabelecimento de royalties incidentes sobre a 

produção e exportação de energia elétrica gerada utilizando os recursos naturais do 

município; 

VI – Recomenda-se que em todo projeto de arborização de vias e logradouros 

públicos sejam observados critérios recomendados pela concessionária local 

(CEMIG) no que se refere a espécies adequadas e distâncias compatíveis com a rede 

elétrica;  

VII - Estimular colocação de iluminação especial junto à Mata da Cachoeira, no 

distrito da Serra do Cipó, valorizando a beleza cênica do local, e em outros locais do 

município que assim se justifiquem. 

 

 

Seção II - Da Telefonia e Outras Formas de Comunicação 
 

 Art. 72 - São diretrizes relativas à telefonia, à transmissão e recepção de dados 

digitais e a outras formas de comunicação: 

I - Assegurar a implantação de telefonia móvel e a expansão dos serviços de telefonia 

fixa, e a acessibilidade aos serviços de transmissão e recepção de dados digitais, 

através de redes via cabo, ondas magnéticas, fibras óticas, satélite, ou outro meio que 

vier a existir, tendo como alvo a transmissão/recepção em banda larga, segundo a 

distribuição espacial da população e das atividades sócio-econômicas. 

II - Promover a ampliação da oferta de telefones públicos nas principais vias de 

circulação, nos povoados, nos equipamentos públicos comunitários, nas escolas e 

centros de saúde, priorizando, nas regiões mais carentes, a instalação de telefones 

comunitários. 
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Parágrafo único – As concessionárias de telefonia móvel e fixa e provedores de 

internet deverão atender aos preceitos e indicadores de eficiência e universalização 

de atendimento, estabelecidos pela legislação vigente e regulamentada pela agência 

reguladora das telecomunicações.  

Art. 73 - São diretrizes relativas ao Serviço Postal: 

I - Promover o acesso do serviço postal a toda a comunidade; 

II - Assegurar a oferta de serviço postal, inclusive nos núcleos rurais, através de 

programas de parceria com a permissionária, como o programa de agências 

comunitárias, visando à integração com o estado e o país. 

 

Seção III - Da Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas 
 

 Art. 74 - São diretrizes relativas à pavimentação de vias urbanas existentes: 

I - Promover a pavimentação de todas as vias do município e, em função de sua 

categoria e capacidade de tráfego, optar por soluções que ofereçam uma maior 

permeabilidade, sempre associada a um sistema de drenagem pluvial eficiente; 

II - Adequar a pavimentação das vias urbanas à circulação do transporte urbano intra 

e intermunicipal; 

III - Contribuir para a melhoria de acesso da população aos locais de emprego, de 

serviços e de equipamentos comunitários; 

IV - Determinar as áreas prioritárias para implantação da pavimentação urbana, bem 

como acompanhar a execução do serviço nos novos loteamentos; 

V - Estabelecer programa periódico de manutenção das vias urbanas e estradas 

vicinais; 

VI – Promover, em caráter prioritário, a conclusão, pelo DER/MG, da implantação 

das obras de melhoria da MG-010 no trecho urbano do distrito da Serra do Cipó;  
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VII – Promover, em caráter prioritário, a implantação da estrada de acesso à Santana 

do Riacho a partir do distrito da Serra do Cipó.  

 

CAPÍTULO II – DOS SERVIÇOS URBANOS 
 

 Art. 75 - Constituem-se em Serviços Urbanos para efeito desta Lei: 

I - Transporte coletivo urbano; 

II - Serviço funerário; 

III - Abastecimento alimentar; 

IV - Segurança pública. 

 

Seção I - Do Transporte Coletivo Urbano 
 

 Art. 76 - São diretrizes relativas ao transporte coletivo urbano: 

I - Assegurar a integração das áreas urbanas ocupadas, inclusive dos povoados rurais 

e a acessibilidade da população aos centros de comércio, serviços, empregos e aos 

equipamentos comunitários; 

II - Ampliar a cobertura territorial e o nível dos serviços ofertados, acompanhando o 

crescimento da demanda, sempre incorporando a segurança, a rapidez, o conforto e a 

regularidade; 

III - Promover a integração entre o transporte do município e o transporte 

intermunicipal; 

IV - Regulamentar e disciplinar o transporte intermunicipal e o de carga; 

V - Estruturar os trajetos de transporte no município, utilizando-os como indutores da 

ocupação das áreas de crescimento da cidade; 

VI - Estabelecer programas e projetos de educação no trânsito e de proteção à 
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circulação de pedestres e de grupos específicos, priorizando os idosos, os portadores 

de deficiência física e as crianças e facilitando o seu acesso ao sistema de transporte. 

 

Seção II – Do Serviço Funerário 
 

Art. 77 - São diretrizes relativas ao serviço funerário: 

I - Garantir o atendimento da demanda tendo como meta o índice de 1,2 m²/hab (um 

vírgula dois metros quadrados por habitante); 

II – Promover estudos no sentido de celebrar convênios com entidades públicas e 

privadas, visando à eficiência do serviço prestado, a sua ampliação e diversificação; 

III - Promover o cadastramento dos cemitérios e/ou túmulos existentes no Município 

e da disponibilidade; 

IV – Promover estudos visando a implantação de taxa de serviços funerários e 

manutenção dos cemitérios; 

V - Regulamentar o serviço funerário e estabelecer critérios para a sua expansão, 

atendendo a requisitos ambientais e de facilidade de acesso; 

VI – Promover estudos para localização e implantação de novo cemitério no distrito 

da Serra do Cipó e nos povoados, conforme a necessidade. 

 

Seção III – Do Abastecimento Alimentar  
 

Art. 78 - São diretrizes da política de abastecimento alimentar: 

I – Promover estudos visando a implementação de Mercado Municipal ou Centro de 

Comercialização e Distribuição de produtos da região; 

II – Estimular a criação de cooperativas de produtores rurais; 

III – Estimular a criação e apoiar a operação de feiras livres;  
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IV – Estimular a criação de hortas comunitárias nas regiões onde possam representar 

incremento de renda familiar; 

V – Promover estudos visando a implementação de políticas de atendimento à 

população carente. 

 

Seção IV – Da Segurança Pública 
 

 Art. 79 - São diretrizes relativas à segurança pública: 

I - Integrar as políticas de segurança às políticas sociais, de forma a integrar todos os 

segmentos da sociedade e evitar processos discriminatórios; 

II - Promover a participação da comunidade na discussão das questões de segurança, 

incentivando a criação de organismos comunitários para o enfrentamento de situações 

de violência urbana e doméstica; 

III - Implementar ações destinadas à segurança urbana, garantindo que os munícipes 

de diferentes faixas etárias possam usufruir os espaços coletivos públicos e privados, 

inclusive quando da realização de eventos cívicos, esportivos e culturais; 

IV - Promover convênios e parcerias com o Estado, com a iniciativa privada e com a 

sociedade civil, objetivando maior eficiência nos serviços prestados e o re-

aparelhamento humano e material dos quadros de policiamento e defesa civil, com 

ênfase na qualificação profissional, na utilização de novas tecnologias e na 

responsabilidade compartilhada; 

V - Promover a implantação descentralizada dos equipamentos necessários à 

melhoria das condições de segurança pública; 

VI – Implantar e equipar, dentro das possibilidades orçamentárias do município, a 

guarda municipal, que dentro de suas atribuições funcionaria também como fiscal da 

natureza; 

VII – Implantar e equipar urgentemente a Coordenadoria da Defesa Civil; 
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VIII - Delimitar e sinalizar as áreas de risco, bem como incluí-las na programação da 

Defesa Civil do município, objetivando o estabelecimento de medidas preventivas e 

corretivas, entre as quais a criação de brigadas voluntárias de combate a incêndios, 

implantação de aceiros e outras; 

IX - Promover programas de educação para a segurança pública e prevenção de 

incêndios e outras calamidades, inclusive no âmbito das áreas não edificadas, e 

programas de capacitação de voluntários para atuar na orientação e tratamento da 

população-vítima; 

X – Estimular a colocação de extintores de incêndio em estabelecimentos comerciais 

e de serviços e a instalação estratégica de hidrantes nos logradouros públicos, quando 

for o caso; 

XI – Determinar aos proprietários das áreas destinadas aos balneários e às práticas de 

esportes radicais e de aventuras a obrigatoriedade da colocação de equipamentos de 

proteção, inclusive exigindo a presença de bombeiros,  salva-vidas e seguranças; 

XII – Divulgar os telefones de contato com os órgãos fiscalizadores ambientais e 

agentes de segurança pública, para permitir à população que os acione de forma 

rápida e eficiente em caso de ocorrências que assim o exijam;   

XIII - Determinar as condições para tráfego e armazenamento de produtos de elevado 

risco de contaminação, degradação e toxidade; 

XIV - Implantar sistema de controle e proteção do patrimônio e dos bens municipais; 

XV – Promover campanhas educativas, principalmente nas escolas, visando 

incentivar a participação da comunidade na formulação das políticas de segurança 

pública. 
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TÍTULO VI  

 DAS POLÍTICAS SOCIAIS 
 

Art. 80 - As políticas sociais municipais referem-se aos serviços e equipamentos 

de uso coletivo destinados à prestação dos serviços de educação, cultura, esporte e lazer, 

saúde, ação social e habitação de interesse social. 

Parágrafo Único - São diretrizes gerais para as políticas sociais municipais: 

I - A universalidade do atendimento; 

II - A manutenção da qualidade e acessibilidade dos equipamentos; 

III - A expansão da rede física, de acordo com o crescimento da demanda;  

IV - A criação dos respectivos Sistemas Municipais; 

V - A elaboração de Planos Diretores setoriais que atendam às diretrizes gerais e 

especificas e aos princípios básicos deste Plano; 

VI - Promover iniciativas de cooperação com agentes sociais, organizações 

governamentais e não-governamentais e instituições de ensino e de pesquisa para a 

contínua melhoria da qualidade das políticas sociais. 

 

CAPÍTULO I - DA EDUCAÇÃO 
 

Art. 81 - O Sistema Municipal de Educação será constituído por: 

I - Conselho Municipal de Educação; 

II - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

III - Instituições educacionais estaduais e privadas e não governamentais. 

Art. 82 - Será elaborado o Plano Diretor Municipal de Educação, que, além das 

diretrizes gerais indicadas no artigo 80 desta Lei e nos artigos 140 a 149 da Lei Orgânica 
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Municipal, que tratam da educação ministrada no município, atenderá às seguintes 

diretrizes específicas: 

I - Integrar a escola à comunidade através da promoção de eventos que tragam a 

família à escola e da possibilidade de sua utilização para eventos culturais, dentro de 

regras pré-determinadas; 

II - Promover programas de erradicação do analfabetismo, melhoria da escolaridade 

da população e redução do índice de repetência, implantando nos diversos povoados 

do município o “Programa de Educação de Jovens e Adultos”; 

III – Implantar e equipar creche municipal;  

IV – Buscar, junto ao governo do Estado, a melhoria da qualidade das instalações da 

rede estadual e manter equipadas as escolas municipais;  

V - Buscar o atendimento especializado aos portadores de necessidades especiais; 

VI - Manter parcerias com entidades governamentais, privadas e do terceiro setor 

visando a consecução do Plano Diretor Municipal de Educação; 

VII – Promover a educação ambiental e para a saúde;  

VIII – Promover a capacitação profissional estratégica de modo a atender a demanda 

por mão de obra especializada, gerada pelas principais atividades econômicas do 

município: turismo e agropecuária; 

IX – Promover e assegurar condições para a qualificação e aperfeiçoamento do corpo 

docente, técnico e administrativo; 

X - Promover a valorização profissional do corpo docente com a implantação de 

Plano de Carreira; 

XI – Promover estudos visando à implantação de cursos de nível superior no 

município e/ou dar suporte à realização pelos interessados de cursos à distância; 

XII - Integrar e articular o planejamento municipal da educação ao planejamento 

municipal da cultura, esporte e lazer, saúde e assistência social. 
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Art. 83 - São instrumentos da política municipal de educação: 

I - O Plano Diretor Municipal de Educação; 

II - A Lei de Diretrizes e Bases; 

III - O Estatuto do Magistério. 

 

CAPÍTULO II - DA CULTURA 
 

Art. 84 - O Sistema Municipal de Cultura será constituído por: 

I - Conselho Municipal de Patrimônio Cultural; 

II - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

III – Fundo Municipal de Cultura. 

Art. 85 - Será elaborado o Plano Diretor Municipal de Cultura, que, além das 

diretrizes gerais indicadas no artigo 80 desta Lei e nos artigos 153 a 156, da Lei 

Orgânica do município, que tratam da cultura, atenderá às seguintes diretrizes 

específicas: 

I - Resgatar, estimular e divulgar o saber popular e a produção cultural tradicional; 

II - Apoiar as iniciativas culturais das escolas e centros comunitários e organizações 

não governamentais; 

III – Fomentar ações integradas entre o turismo e a cultura, valorizando as 

manifestações culturais locais; 

IV – Criar uma estrutura de equipamentos culturais públicos no município, tais como 

teatro, anfiteatro, cinema, biblioteca, etc. 

V – Criar e regulamentar o Fundo Municipal de Cultura; 

VI - Promover programas de qualificação profissional para os recursos humanos 

envolvidos na gestão das políticas culturais; 

VII - Proteger os bens culturais do município; 
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VIII - Integrar e articular o planejamento municipal da cultura ao planejamento 

municipal da educação, do turismo, da proteção do meio ambiente e da ação social. 

Art. 86 - A política de preservação do patrimônio cultural terá como diretrizes: 

I – Proteger o patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural do município, 

por meio de pesquisas, inventários, mapeamento, arquivo de imagens, registros, 

vigilância, declaração de interesse cultural, tombamento, desapropriação, incentivos 

fiscais, compensação aos proprietários dos bens protegidos e outros instrumentos; 

II – Resgatar e implementar o inventário e registrar o acervo histórico, artístico e 

cultural do município;  

III - Desenvolver pesquisas que identifiquem marcos e espaços que referenciam a 

vida cotidiana na percepção dos moradores, integrando-os ao patrimônio cultural do 

município; 

IV - Estabelecer, através de lei, a articulação entre a instalação de infra-estruturas e a 

política de preservação da memória e do patrimônio cultural, protegendo as 

edificações e conjuntos de interesse histórico, artístico, paisagístico e cultural e os 

cenários onde se inserem, inclusive com o tombamento, se for o caso; 

V - Estimular a preservação dos bens protegidos, coibindo sua degradação e 

destruição; 

VI – Incentivar a utilização dos espaços e edificações integrantes do patrimônio 

municipal; 

VII - Disciplinar o uso da comunicação visual, visando a melhoria da paisagem 

municipal. 

 

CAPÍTULO III - DO ESPORTE E LAZER 
 

Art. 87 - O Sistema Municipal de Esporte e Lazer será constituído por: 

I – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
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II – Conselho Municipal de Esporte e Lazer;  

III - Organizações esportivas de caráter privado. 

Art. 88 - Será elaborado o Plano Diretor Municipal de Esporte e Lazer, que, além 

das diretrizes gerais indicadas no artigo 80 desta Lei e artigos 161 e 162 da Lei Orgânica 

do  Município, que tratam do desporto e do lazer, atenderá às seguintes diretrizes 

específicas: 

I - Incentivar a prática de esportes como meio de desenvolvimento pessoal e social; 

II - Buscar parcerias com entidades governamentais, privadas e do terceiro setor para 

efetivação das ações programadas; 

III - Criar e equipar Praças de Esporte e Lazer nos povoados; 

IV – Incentivar e regulamentar a prática do Esporte de Aventura no município, com 

vistas à sua ligação ao desenvolvimento do turismo a ele relacionado;   

V - Integrar e articular o planejamento municipal do esporte e lazer ao planejamento 

municipal da educação, do turismo, da saúde e da assistência social. 

 

 

CAPÍTULO IV - DA SAÚDE 
 

Art. 89 - O Sistema Municipal de Saúde será constituído por: 

I - Conselho Municipal de Saúde; 

II - Secretaria Municipal de Saúde; 

III - Fundo Municipal de Saúde; 

IV – Conferência de Saúde; 

IV - Consórcio Intermunicipal de Saúde; 

V - Instituições de saúde municipais e de caráter privado. 
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Art. 90 - Será elaborado o Plano Diretor Municipal de Saúde, que, além das 

diretrizes gerais indicadas no artigo 80 desta Lei e nos artigos 130 a 136 da Lei Orgânica 

Municipal que tratam da Saúde, atenderá às seguintes diretrizes específicas: 

I – Promover a organização da Secretaria Municipal de Saúde de forma a obedecer 

às normas do SUS – Sistema Único de Saúde -, baseado na sua universalização, 

equidade, integralidade e descentralização no atendimento à população; 

II – Criar, estruturar e equipar a sede da Secretaria Municipal de Saúde; 

III – Assumir o Programa Saúde da Família – PSF – como modelo prioritário para o 

fortalecimento da atenção básica em todo município; 

IV – Implantar mais uma equipe de Saúde da Família no município, visando atender 

de forma especial o distrito da Serra do Cipó, fazendo com isto uma cobertura de 

100% (cem por cento) da população do município; 

V - Manter programa permanente de melhoria da rede física de equipamentos de 

saúde pública; 

VI – Manter programa permanente de adequação e capacitação dos recursos 

humanos para o atendimento médico; 

VII – Manter e incrementar programa permanente de atendimento à área rural do 

Município; 

VIII – Implementar os princípios e diretrizes do SUS, promovendo a melhoria da 

gestão, do acesso e da qualidade das ações e dos serviços prestados, respeitando as 

diferenças loco-regionais; 

IX – Desenvolver programas e ações de saúde objetivando o atendimento prioritário 

aos grupos mais vulneráveis aos riscos a saúde; 

X – Assegurar a redução dos principais agravos, danos e riscos à saúde, mudando o 

perfil epidemiológico do município; 

XI – Articular o sistema de referencia e contra referencia, através da integração entre 

os diversos níveis e atenção à saúde, garantindo a realização de procedimentos não 

realizados no município, objetivando a seqüência do tratamento necessário; 
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XII – Organizar o banco de informações em saúde, possibilitando a avaliação do 

estado de saúde da comunidade, a tomada das decisões, a avaliação das ações; 

XIII – Estimular a participação do Conselho Municipal de Saúde de forma ativa, 

ampliando sua colaboração com a Política de Saúde, atuando na fiscalização e 

acompanhamento das ações desenvolvidas;  

XIV - Promover ações junto a instituições governamentais e não governamentais 

para manutenção dos estoques de medicamentos necessários ao atendimento à 

população; 

 XV - Buscar o pleno funcionamento do programa de assistência farmacêutica; 

XVI - Desenvolver programas de saúde que contemplem promoção, prevenção e 

reabilitação; 

XVII – Desenvolver ações de conscientização para a população, orientando quanto à 

melhor utilização da rede publica de saúde, visando racionalizar e tornar mais 

eficiente o atendimento ao público; 

XVIII - Promover programas de educação sanitária e de combate às drogas, bebidas 

alcoólicas e cigarros; 

XIX – Priorizar as ações de vigilância em saúde de forma planejada, incorporando à 

vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância à 

saúde do trabalhador; 

XX - Implementar o sistema de vigilância nutricional, priorizando as áreas de risco; 

XXI - Promover ações de atenção à saúde bucal e de assistência odontológica a  

população; 

XXII - Manter e ampliar o serviço de fisioterapia atendendo a demanda do 

município; 

XXIII - Promover e incentivar a realização da Conferência Municipal de Saúde, no 

prazo adequado;  
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XXIV - Associar-se a outros municípios na busca de soluções conjuntas para 

problemas comuns, através do CIS – Consórcios Intermunicipais de Saúde; 

XXV – Dotar o município de pessoal capacitado e equipamentos básicos para 

atender à demanda das atividades turísticas praticadas na região da Serra do Cipó, a 

saber: esportes de aventura; 

XXVI – Dotar as Unidades de Saúde da Sede e do distrito da Serra do Cipó de 

médicos permanentes durante toda a semana e plantonistas aos finais de semana para 

atendimento de moradores e turistas;  

XXVII - Regulamentar a administração conjunta do Fundo Municipal de Saúde entre 

a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Saúde; 

XXVIII - Integrar e articular o planejamento municipal da saúde ao planejamento 

municipal da educação, do turismo, do esporte e lazer, da assistência social, 

ambiental, de saneamento e da habitação. 

Art. 91 - São instrumentos da política municipal de saúde: 

I - O Plano Diretor Municipal de Saúde; 

II - O  Fundo Municipal de Saúde; 

III - O SUS; 

IV – O PSF; 

V – Internato Rural; 

V - Os Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

 

CAPÍTULO V - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 92 - O Sistema Municipal de Assistência Social será constituído por: 

I - Conselho Municipal Tutelar da Criança e do Adolescente; 

II – Secretaria de Trabalho e Ação Social; 
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III - Fundo Municipal de Assistência Social; 

IV – Instituições de assistência social do terceiro setor. 

Art. 93 - Será elaborado o Plano Diretor Municipal de Assistência Social, visando 

a promoção social e o resgate da cidadania dos munícipes, atendendo, além das 

diretrizes gerais indicadas no artigo 80 desta Lei e nos artigos 139 e 163 a 168 da Lei 

Orgânica Municipal, que tratam da Assistência Social, da Família, da Criança, do 

Adolescente, do Idoso e do Portador de Deficiência, às seguintes diretrizes específicas,: 

I – Criar e regulamentar o Fundo Municipal de Assistência Social; 

II - Manter e apoiar programas de apoio à família, à infância, à adolescência, à 

velhice, às mulheres, aos portadores de deficiência e aos dependentes químicos, 

inclusive alcoólatras; 

III - Promover programas que visem à reabilitação e reintegração sociais; 

IV - Buscar a colaboração associada de empresas privadas e organizações do terceiro 

setor; 

V - Promover programas de capacitação profissional e geração de renda para os 

grupos relacionados no inciso II deste artigo; 

VI - Apoiar o associativismo, incentivando a participação popular; 

VII – Manter programas permanentes de assistência social a moradores da área rural; 

VIII - Integrar e articular o planejamento municipal da assistência social ao 

planejamento municipal da educação, da saúde e da habitação. 

 

CAPÍTULO VI - DA HABITAÇÃO  
 

Art. 94 – O Sistema Municipal de Habitação será constituído por: 

I - Conselho Municipal de Habitação; 

II - Fundo Municipal de Habitação; 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
      ESTADO DE MINAS GERAIS 

 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  
                                                                                                    

47 

 
 
 
 
 
 

    

III - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social; 

IV - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços; 

V – Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente 

VI - Associações das comunidades envolvidas; 

Art. 95 – São diretrizes do Sistema Municipal de Habitação: 

I - Criar e instalar o Conselho Municipal de Habitação; 

II - Elaborar o Plano Municipal da Habitação; 

III – Criar e regulamentar o Fundo Municipal de Habitação; 

IV - Integrar e articular o planejamento municipal da habitação ao planejamento 

municipal da saúde, meio-ambiente, saneamento e ação social. 

  

Seção I – Da Regularização Fundiária 

 

Art. 96 – Objetivando promover a regularização fundiária no município de 

Santana do Riacho deverá ser criado o Programa de Regularização Fundiária, que 

integrará o Plano Municipal de Habitação e obedecerá às seguintes diretrizes:  

I – Estabelecer convênio com os órgãos estaduais responsáveis pela regularização 

fundiária no Estado; 

II – Priorizar a regularização fundiária dos terrenos ocupados pelo Poder Público 

Municipal; 

III – O Poder Público Municipal se responsabilizará pela coordenação e articulação 

das ações que visem a regularização fundiária dos terrenos ocupados por particulares em 

terras devolutas; 

IV – Promover usucapião coletivo e/ou incentivar os proprietários a buscarem a 

regularização fundiária através do instrumento de usucapião em terrenos urbanos e 

rurais, que não se tratarem de terras devolutas; 
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V – Incentivar os proprietários rurais a regularizar sua documentação através da 

retificação de áreas; 

VI - Incentivar os proprietários rurais a demarcar e averbar a reserva legal 

conforme previsto na legislação. 

Parágrafo Único – Não serão passiveis de regularização fundiária os 

assentamentos e ou construções situados: 

I – Em Áreas de Preservação Permanente – APP; 

II – Em áreas que apresentem riscos para a segurança de seus moradores. 

  

 Seção II – Da Habitação de Interesse Social 

 

Art. 97 – O Plano Municipal de Habitação devera contemplar o Programa Municipal 

de Habitação de Interesse Social, obedecendo as seguintes diretrizes: 

I - Priorizar estudos visando a implantação de pequenos conjuntos habitacionais de 

interesse social; 

II - Dar apoio técnico à auto-construção, divulgando tecnologias e materiais 

alternativos; 

III – Promover a regularização dos empreendimentos habitacionais de interesse 

social denominados Bairro do Mirante, na sede do município e Bairro Progresso, no 

distrito da Serra do Cipó; 

IV – Criar mecanismos de incentivo para a população ribeirinha carente, em 

substituição ao uso indevido de APPs por esta população. 
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TÍTULO VII 

 DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 98 - O Município orientará e promoverá seu desenvolvimento econômico de 

modo a assegurar a equidade e a sustentabilidade social e ambiental. 

Art. 99 - A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como 

objetivos fundamentais: 

I - A promoção humana; 

II - A utilização racional dos recursos naturais; 

III - A ampliação da oferta de trabalho; 

IV - A distribuição da renda. 

 

CAPÍTULO II - DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 Art. 100 - São partes integrantes da Política Municipal de Desenvolvimento 

Econômico: 

I - A definição de programas e estratégias para o desenvolvimento local sustentável, 

observando as potencialidades locais e as tendências do desenvolvimento econômico 

regional; 

II - A priorização de planos, programas e projetos que visem à geração e distribuição 

do trabalho e da renda; 

III - Fomento à organização e à autopromoção de iniciativas empreendedoras 

públicas, privadas e não governamentais; 
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IV - A regulação e supervisão das atividades econômicas, de forma a evitar prejuízos 

à qualidade de vida da população, ao ordenamento urbano e à integridade física da 

infra-estrutura urbana; 

V - A implementação de uma política de turismo em geral com a integração do 

Município às cidades vizinhas; 

VI - A implementação de uma política rural que dissemine culturas e técnicas 

adequadas ao aumento da produtividade das atividades agrícolas e da criação de 

animais, com o mínimo de impacto ambiental possível; 

VII - A busca da diversidade das economias rurais, priorizando a agrodiversidade 

contra a especialização, de modo a evitar a extinção de postos de trabalho em função 

de avanços tecnológicos; 

VIII - A promoção de parcerias e outras formas associativas com a iniciativa e capital 

privados, para melhorar e expandir as oportunidades de formação qualificada de mão-

de-obra destinada a atender às demandas municipais e regionais. 

 

CAPÍTULO III - DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA 
CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
 

Art. 101 - As ações de promoção das atividades agropecuária e agro-industrial 

terão os seguintes objetivos: 

I - Aumento da diversidade, da produtividade e da qualidade dos produtos, visando 

alcançar viabilidades econômicas duradouras, considerando o potencial do 

Município, em especial produtos artesanais, voltados ao turismo; 

II - Elevação do bem-estar e fixação da população rural; 

III - Fortalecimento da agricultura e da pecuária visando a subsistência familiar e o 

atendimento às atividades turísticas; 

IV - Compatibilização das atividades agrícolas, pecuárias e agro-industriais com a 

utilização racional dos recursos naturais e com a preservação do meio ambiente, 
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evitando a destruição da fauna e da flora locais, bem como a poluição dos mananciais 

e cursos d’água; 

V - Capacitação do produtor rural visando um aumento da qualidade dos produtos e a 

qualificação necessária a sua inclusão no mercado e o fomento ao associativismo; 

VI - Valorização dos processos educativos não formais baseados nos diferentes 

conhecimentos e valores das populações rurais;  

VII - Desenvolvimento de canais de comercialização direta à população local e aos 

turistas, como feiras livres e mercados; 

VIII - Estabelecimento de convênio com instituições de reconhecida competência 

para a consecução dos objetivos expostos. 

 

CAPÍTULO IV - DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 
 

Art. 102 – As ações de promoção da atividade industrial deverão buscar a 

realização dos seguintes objetivos: 

I – Não permitir a implantação de indústrias de médio e grande porte, bem como 

atividades minerárias no município;  

II - Estimular a criação de pequenas indústrias, visando o aproveitamento e 

valorização da matéria prima local, a ocupação e profissionalização da mão de obra 

disponível e a pequena produção voltada ao atendimento do comércio local e das 

atividades turísticas; 

III - Desenvolver a infra-estrutura para o exercício de atividades industriais em 

harmonia e em correspondência com as diretrizes para a ocupação urbana 

preestabelecida; 

IV - Adequar as atividades industriais às normas de preservação ambiental e às 

características ecológicas e culturais do Município, subordinando as atividades que 

causam impactos ao meio ambiente natural e urbano a um rigoroso licenciamento 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
      ESTADO DE MINAS GERAIS 

 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  
                                                                                                    

52 

 
 
 
 
 
 

    

ambiental, fiscalização, monitoramento constante e obrigatoriedade de preservação e 

recomposição dos ambientes porventura afetados. 

 

CAPÍTULO V - DO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS 
 

Art. 103 - As ações de promoção da atividade de comércio e de serviços no 

Município têm como objetivos: 

I - Estimular a modernização, regulamentação e qualificação das empresas de 

comércio e de serviços de forma a aumentar a oferta de trabalho e a sua qualidade; 

II - Desenvolver um conjunto de atividades de comércio de conveniência, voltados 

para o turismo, de forma a valorizar a produção local; 

III – Estimular a criação de uma base de serviços habituais que dêem suporte aos 

moradores locais e aos turistas, em especial serviços bancários e de abastecimento de 

combustíveis. 

 

CAPÍTULO VI - DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
 

Art. 104 - As ações de promoção da atividade de turismo devem se orientar para 

alcançar os seguintes objetivos: 

I – Desenvolver o Plano Municipal de Turismo para a promoção da atividade turística 

do Município, explorando o potencial oferecido pelo seu patrimônio natural e 

cultural, associando-se ao comércio e serviços como atividades complementares de 

apoio, em especial a hospedagem, a alimentação, o mercado de conveniência, o 

artesanato, de forma a atingir diferentes classes de renda; 

II - Buscar a integração com os demais municípios da região, para a elaboração de um 

programa coordenado de inclusão nos circuitos regionais do Estado, em especial no 
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que toca aos aspectos ambientais, de infra-estrutura, do manejo e da qualificação 

empresarial e de pessoal; 

III - Capacitar a população para o exercício amplo do turismo como uma atividade 

econômica de sustentação que requer uma qualificação especializada dos recursos 

humanos empregados diretamente e um conhecimento e disposição especial da 

população para tratar, cativar e atrair os turistas no interesse maior de toda a 

coletividade; 

IV - Regular e supervisionar a atividade do turismo, protegendo os sistemas naturais e 

edificados, cuidando da imagem e da identidade da população e de seu patrimônio 

cultural em prol do desenvolvimento sustentável do município; 

V - Buscar a integração dos fluxos turísticos ecológico / científico / cultural / 

religioso através de divulgação e sinalização, mantendo a qualidade do seu acervo 

histórico e do seu patrimônio natural, implementando a infra-estrutura de apoio no 

que toca aos serviços pertinentes e no atendimento à população flutuante dos eventos 

tradicionais; 

VI - Implantar o Centro de Informação ao Turista, unidade de informação e exposição 

permanente que reúna produtos típicos e forneça apoio à promoção do turismo no 

Município; 

 

Seção I – Do Plano Municipal de Turismo 
 

Art. 105 - Face a importância de Santana do Riacho em termos de atrativos e 

potencial para o turismo, atividade esta que já vem se consolidando no Município, e a 

sua inserção em uma área mais ampla de potencial turístico também relevante (Circuitos 

Turísticos da Serra do Cipó, do Diamante, da Estrada Real), o desenvolvimento de um 

Plano Municipal de Turismo deverá se apoiar nas seguintes diretrizes:  

I - Adequação e melhoria das condições internas do Município para melhor 

receptividade e dinamização do fluxo de visitantes; 
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II – Criação de mecanismos para que os atrativos turísticos do município cumpram 

sua função social, em especial formas de incentivo para que os proprietários os 

explorem de forma ordenada e organizada, respeitando a legislação ambiental e 

demais em vigor; 

III – Criação de mecanismos que facilitem o acesso da população nativa aos atrativos 

turísticos;  

IV - Inserção do Município nos circuitos turísticos da região, visando sua 

consolidação como um espaço mais amplo de atividades para o turismo; 

V – Atenção especial deverá ser dada ao monumento turístico denominado Estátua 

do Juquinha. 

Art. 106 – Deverá constar do Plano Municipal de Turismo, dentre outros itens: 

I - Definição da vocação local e dos tipos de turismo que serão implementados e 

apoiados, considerando os atrativos do Município: cachoeiras, piscinas naturais, 

formações rochosas, sítios arqueológicos, cobertura vegetal, patrimônio histórico e 

cultural, festas religiosas e folclóricas; 

II - Definição do planejamento das estratégias e ações para o desenvolvimento do 

turismo sustentável, preservando o patrimônio natural, histórico e cultural e a 

privacidade do cotidiano dos munícipes;  

III - Análise da infra-estrutura urbana e sua adequação para as atividades turísticas; 

IV - Inventário do potencial turístico do município; 

V - Qualificação e mapeamento dos atrativos; 

VI - Definição de percursos e agrupamentos específicos (circuitos ou trilhas) de 

dimensões variadas; 

VII - Implantação de acessos condizentes aos atrativos; de sinalização informativa e 

educativa; de equipamentos de segurança; e criação de áreas para recebimento dos 

turistas e de infra-estrutura de apoio aos mesmos; 

VIII - Elaboração de mapa e guia turístico do Município; 
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IX - Fomento às atividades ou serviços complementares aos circuitos e trilhas 

identificados; 

X - Discussão com a comunidade  e o envolvimento da mesma no processo de 

desenvolvimento do turismo; 

XI – Capacitação dos agentes envolvidos e da comunidade em geral, com programas 

de conscientização da vocação local e seu significado para a economia municipal e 

da importância da preservação do seu patrimônio natural, histórico e cultural;  

XII - Envolvimento com os municípios próximos e entidades governamentais e não 

governamentais que apóiam o desenvolvimento do turismo e o desenvolvimento 

regional, especialmente a Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria de Estado 

do Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Minas Gerais. 

 

TÍTULO VIII  

 DA IMPLEMENTAÇÃO 
 

CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
 

Art. 107 - A promoção do desenvolvimento sustentável do Município é atribuição 

de todos, preferencialmente do Poder Publico Municipal em parceria com a iniciativa 

privada e o terceiro setor. 

Art. 108 - O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), os 

Orçamentos Anuais, a legislação municipal, bem como todos os planos e ações da 

administração pública, deverão estar de acordo com os preceitos estabelecidos nesta Lei, 

constituindo-se em instrumentos complementares para a aplicação deste Plano Diretor, 

sem prejuízo de outros previstos na legislação federal, estadual e municipal. 

Parágrafo Único – O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 

Orçamentos Anuais deverão ser elaborados com a participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 
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Art. 109 – Para a implementação do Plano Diretor  o Município de Santana do 

Riacho deverá criar a Secretaria de Planejamento, com as seguintes atribuições: 

I – Criar o Sistema de Planejamento e Informações Municipais, visando a 

coordenação das ações decorrentes deste Plano;  

II - Integrar a Administração Municipal e os órgãos e entidades federais e estaduais 

para aplicação das políticas e diretrizes previstas nesta Lei; 

III - Avaliar planos, programas e projetos que terão repercussão na estrutura 

municipal; 

IV - Acompanhar e avaliar os resultados da implementação do Plano Diretor, assim 

como coordenar o seu processo de revisão, tendo como suporte Conselho Municipal 

de Desenvolvimento - CMD; 

V - Implantar o Sistema de Informações através de um banco de dados que contenha 

o registro de todas as leis, planos e projetos gerados e implantados ou não no 

município; 

VI - Capacitar o corpo técnico necessário ao Sistema de Planejamento e Informações 

Municipais; 

VII - Assegurar a participação da população no processo de planejamento e o seu 

acesso ao Sistema de Informações municipais. 

Art. 110 – Deverá ser desenvolvida uma reestruturação da organização dos 

Poderes Executivo e  Legislativo Municipal, no sentido de adequá-los ao disposto neste 

Plano Diretor  e habilitá-los para sua aplicação e para a sua execução. 

Art. 111 – O Executivo e o Legislativo Municipal deverão revisar as políticas e 

atualizar as leis municipais que dão suporte ao presente Plano Diretor, principalmente a 

legislação tributária, de forma a possibilitar a promoção do desenvolvimento sustentável 

do município. 
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CAPÍTULO II - DA GESTÃO DO PLANO DIRETOR 
 

Art. 112 - Este Plano Diretor deverá ser avaliado e atualizado periodicamente, 

em intervalos de cinco anos, ou quando se fizer necessário, de forma participativa, 

quando suas diretrizes deverão ser revistas, em função das mudanças ocorridas, 

atendendo as aspirações dos moradores do município mediante proposta do Executivo 

Municipal e pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores. 

Art. 113 - O processo de gestão do Plano Diretor será conduzido pelo Executivo 

Municipal e pela Câmara de Vereadores, com a participação dos munícipes. 

Parágrafo 1º – Deverá ser assegurada, em caráter permanente, a mais ampla e 

ativa participação da comunidade no processo de desenvolvimento sustentável do 

Município, legitimando-a como expressão da prática democrática, com 

manifestações voluntárias do coletivo e do individual que compõem a sua 

população, que se torna, assim, parceira e co-responsável desse processo. 

Parágrafo 2º - Na medida do possível, os projetos de equipamentos públicos 

deverão ser submetidos à apreciação popular. 

Art. 114 - A participação da sociedade civil no processo de implementação e 

gestão do Plano Diretor será garantida pela criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento  – CMD, instância de representação da comunidade nos diversos 

segmentos que a compõem, com as seguintes atribuições: 

I - Acompanhar e deliberar sobre a elaboração de legislação complementar a esta Lei; 

II - Avaliar a implementação do Plano Diretor; 

III - Solicitar informações e esclarecimentos sobre planos, programas e projetos 

relativos ao desenvolvimento econômico e gestão municipal; 

IV - Acompanhar e deliberar sobre as alterações propostas à legislação vigente; 

V - Acompanhar e deliberar sobre a aprovação de empreendimentos de impacto 

econômico, urbanístico e/ou ambiental; 
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VI - Deliberar sobre a compatibilidade do Plano Plurianual e Orçamentos Anuais com 

as diretrizes do Plano Diretor; 

VII – Assessorar a Secretaria de Planejamento na revisão e atualização do Plano 

Diretor. 

Art. 115 - O CMD deverá ser composto por representantes dos seguintes 

segmentos: 

I - Executivo Municipal; 

II - Câmara de Vereadores; 

III - Institutos e associações técnicas; 

IV – Associações Civis de Empreendedores; 

V - Associações Comunitárias de Moradores; 

VI - Organizações não-governamentais. 

 

TÍTULO IX  

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 116  - As normas aqui estabelecidas não isentam da elaboração das 

legislações complementares a esta Lei, especialmente aquelas relativas a meio ambiente, 

parcelamento, edificações, classificação viária, posturas municipais e reestruturação 

administrativa, fiscal e tributária. 

Art. 117  - O Executivo expedirá os decretos, portarias, e demais atos 

administrativos que se fizerem necessários à regulamentação e fiel observância das 

disposições desta Lei, num prazo máximo de 1 (um) ano a partir da sanção desta Lei. 

Art. 118  - A observância a todas as disposições constantes desse Plano Diretor 

de Desenvolvimento deve constar, especificamente, dos contratos de prestação de 

serviços, concessões e delegações da Municipalidade. 
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Art. 119  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Santana do Riacho, 02  de janeiro 2008. 

 

                              

  
 

 

 

 
 


