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MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
Ambiental do Município de Três Corações/MG - PDDUA
revisado e dá outras providências.
O povo do Município de Três Corações, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DA POLÍTICA URBANA E GESTÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A política urbana e a gestão territorial do Município serão implementadas de
acordo com as disposições do Capítulo da Política Urbana da Constituição Federal de
1988, da Lei Federal no 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, da Lei Orgânica Municipal e
desta Lei.
Art. 2º. Esta Lei revisa e revoga o Plano Diretor aprovado pela Lei Complementar n o192,
de 10 de outubro de 2006, instituindo o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
e Ambiental de Três Corações (PDDUA).
Art. 3º. O PDDUA abrange todo o território municipal, configurando-se como o
instrumento básico da política urbana e da gestão territorial em Três Corações.
Art. 4º. O PDDUA é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo
o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento
Anual (LOA) incorporar suas diretrizes e prioridades, de forma a garantir a execução
dos programas, projetos e ações da Administração Municipal nele contidos e criar as
melhores condições para a sua implantação.
Art. 5º. A implementação do PDDUA deverá ser permanentemente monitorada por
meio do Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Territorial.
Art. 6º. O PDDUA será obrigatoriamente revisado no prazo de dez anos após sua
publicação, podendo a revisão ser antecipada, diante de fato comprovado
tecnicamente que subverta suas previsões ou que as desatualize definitiva e
precocemente.
Parágrafo único. O disposto no caput artigo não impede a propositura e eventual
aprovação de alterações pontuais durante o prazo previsto, desde que não colidam
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com as diretrizes do PDDUA, sejam objeto de apresentação pública e garantida a
participação social.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 7º. Tendo como base a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse
individual, são princípios da política urbana e da gestão territorial do Município de Três
Corações:
I.

O direito à cidade sustentável;

II.

A função social da cidade;

III.

A função social da propriedade urbana;

IV.

A função social do campo e da propriedade rural;

V.

A inclusão territorial;

VI.

A justiça socioambiental;

VII.

A gestão democrática da cidade.

Art. 8º. O direito à cidade sustentável, entendido como a garantia das condições para
que o desenvolvimento municipal seja socialmente inclusivo, ambientalmente
equilibrado e economicamente justo, visa à qualidade, manutenção e permanência
dos meios de sustentação da vida para o presente e as futuras gerações, com a
prevalência da inclusão e da redução das desigualdades sociais.
Art. 9º. A função social da cidade se cumpre pela garantia de que todos os moradores
das áreas urbanas de Três Corações tenham acesso à terra urbanizada, ao
saneamento básico, à moradia digna, aos serviços e equipamentos públicos, à
mobilidade urbana com acessibilidade, aos bens culturais e ambientais preservados,
considerando ainda a manutenção da interação positiva entre áreas urbanas e rurais.
Parágrafo único. O cumprimento da função social implica na relação cidade - campo
favorável à permanência da população rural em sua terra, garantidas oportunidades
de acesso a condições dignas de trabalho, de moradia e de usufruto dos serviços
públicos no meio rural.
Art. 10. Cumpre-se a função social da propriedade urbana quando esta atende às
diretrizes da política urbana e às exigências para a organização do território de Três
Corações expressas nesta Lei, em especial nas diretrizes definidas para a Macrozona
Urbana e para cada Zona Urbana, bem como nas leis complementares que a
operacionalizam.
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Art. 11. A função social do campo e da propriedade rural compreende a priorização
do aproveitamento econômico da terra, orientado ao suprimento das demandas
essenciais da população; à garantia das condições de qualidade de vida; à inserção
econômica e à permanência do produtor ou produtora familiar e das comunidades
tradicionais em seu território e ao respeito às condicionantes ambientais e legais do
uso e ocupação da terra.
Parágrafo único. Cumpre-se a função social da propriedade rural quando esta atende
ao disposto no Art. 186 da Constituição Federal de 1988 e nas estratégias e exigências
para a organização do território de Três Corações expressas nesta Lei.
Art. 12. A promoção da inclusão territorial se dá pela equiparação das oportunidades
de acesso à terra urbanizada pela parcela mais pobre da população, cabendo ao
Poder Público, por meio da implantação das propostas do PDDUA e de políticas de
atenção ao cidadão e cidadã carentes, combater a especulação imobiliária e a
degradação ambiental da Cidade, que acirram o processo de exclusão
socioterritorial.
Art. 13. A justiça socioambiental se dá pela promoção de ações para mitigação de
conflitos que se estabelecem em função das divergências entre a pressão pelo
aproveitamento econômico extensivo e tradicional da terra rural, em oposição à
conservação dos recursos naturais e à produção de menor escala familiar, artesanal
ou orgânica.
Parágrafo único. As ações de mitigação previstas no caput deste artigo podem incluir
o estímulo ao estabelecimento de estruturas produtivas orientadas pela
sustentabilidade, a valorização da biodiversidade e o acesso aos recursos necessários
para o fortalecimento das cadeias produtivas das populações tradicionais e familiares,
alternativas capazes de gerar renda e fomentar o mercado local, atenuando as
tensões e conflitos.
Art. 14. A gestão democrática da cidade tem por objetivo garantir a participação da
sociedade na implementação da política urbana, desde a concepção de planos,
programas e projetos até a sua execução e acompanhamento.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 15. São objetivos da política urbana e da gestão territorial do Município de Três
Corações:
I.
Apontar os caminhos para engajamento do Governo municipal à reforma
urbana e para aprimoramento de sua capacidade de gestão;
II.
Adequar o arcabouço jurídico institucional municipal às políticas urbanas
nacionais e à legislação aplicável;
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III.
Atualizar a condução do planejamento urbano municipal à luz das tendências
e práticas contemporâneas de sustentabilidade;
IV.

Sustar o processo de segregação socioterritorial da Cidade de Três Corações;

V.
Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de
urbanização, por meio da aplicação dos instrumentos consagrados no Estatuto da
Cidade e das diretrizes gerais por ele estabelecidas;
VI.
Estabelecer parâmetros urbanísticos para ocupação do território, na ótica das
condicionantes do clima local, da mitigação e adaptação aos riscos ambientais
decorrentes de eventos extremos e da promoção da eficiência energética em Três
Corações, tendo em vista ampliar a resiliência da Cidade e do território municipal às
mudanças climáticas;
VII.
Fomentar a recomposição da paisagem natural de Três Corações, a partir de
estratégias de conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, tendo
em vista o incremento do acervo de áreas verdes e espaços públicos do Município;
VIII.
Orientar o monitoramento de áreas sujeitas a inundação, buscando o
equacionamento de situações de risco no meio urbano, em especial por meio de
soluções destinadas ao controle das cheias;
IX.
Promover a integração das políticas setoriais no território, em especial as de
saneamento básico, habitação de interesse social, mobilidade urbana e territorial,
preservação ambiental e proteção do patrimônio cultural, considerando as diferenças
internas presentes no Município e sua inserção regional;
X.
Firmar a universalização e integralidade dos sistemas de saneamento básico,
indicando as necessidades para suprimento das demandas existentes e para a
qualificação das infraestruturas do setor, tendo em vista orientar os investimentos
públicos e o planejamento da expansão das redes junto à Concessionária,
assegurando a efetividade dos benefícios sanitários para toda a população
tricordiana e a sustentabilidade da expansão urbana;
XI.
Contribuir para a qualificação da política municipal de habitação de interesse
social, integrando os instrumentos da política urbana ao acervo de oportunidades
para equação das demandas habitacionais presentes em Três Corações, em especial
quanto à ocupação em áreas de risco, à qualificação de conjuntos habitacionais
implantados em anos recentes e/ou nos bairros populares, incorporando as demandas
sociais às propostas de gestão do solo urbano;
XII.
Introduzir o conceito de Desenvolvimento Urbano Orientado para o Transporte
Sustentável (DOTS) nas soluções em mobilidade, multiplicando as condições de
acessibilidade para todos;
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XIII.
Promover o desenvolvimento econômico e social do Município por meio do
fomento ao empreendedorismo e à formação profissional e de arranjos e cadeias
produtivas diversificadas favoráveis à qualificação da produção rural no âmbito da
economia solidária;
XIV.
Potencializar os atributos locais para o incremento do desenvolvimento
socioeconômico, ampliando as condições de atratividade do Município para o
turismo, promovendo sua integração e aumentando sua relevância nos programas
turísticos regionais e similares.
XV.
Revelar, integralizar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e paisagístico do
Município na afirmação da identidade de Três Corações e senso de pertencimento de
seu povo;
XVI.
Fixar a Paisagem Cultural de Três Corações como o conjunto espacial
resultante das singularidades de sua evolução histórica; dos processos de
transformação territorial, ambiental, econômica e social; das tradições, hábitos e
práticas de seu povo; que interagem nas relações da população com o território e a
cidade, conformando os valores simbólicos e o senso de pertencimento ao lugar em
que vivem.
CAPÍTULO IV
DAS ESTRATÉGIAS DO PDDUA
Art. 16. São estratégias do PDDUA:
I.
Criação e organização do SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E
GESTÃO TERRITORIAL;
II.

Definição de regras de ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL;

III.
Estabelecimento de EIXOS ESTRATÉGICOS para organização de políticas
públicas que se relacionem com a gestão urbana e territorial, visando a execução de
forma integrada e sistêmica.
§1º. O Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Territorial de que trata o
inciso I deste artigo está disciplinado no Título II deste PDDUA.
§2º. As regras de Ordenamento do Território Municipal do inciso II estão disciplinadas
nos Títulos III e IV que tratam, respectivamente, do Ordenamento do Território
Municipal e dos Instrumentos de Política Urbana.
§3º. A implantação de políticas, programas e projetos, públicos ou privados, deverá
observar, de acordo com a temática correspondente, as diretrizes, critérios e
prioridades dos seguintes Eixos Estratégicos:
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I.
No tema clima urbano, território e mudanças climáticas: TRÊS CORAÇÕES
RESILIENTE;
II.

No tema meio ambiente: TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL;

III.
No tema patrimônio
PRESERVADO, MEMÓRIA VIVA;

histórico,

cultural

e

paisagístico:

IV.

No tema habitação: ABRIGO SEGURO;

V.

No tema saneamento básico: SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA;

VI.

No tema mobilidade urbana e territorial: ROTAS E CAMINHOS;

VII.

No tema desenvolvimento rural: VALORIZA RURAL.

PATRIMÔNIO

§4º. O detalhamento das diretrizes específicas dos Eixos Estratégicos do §2º deste
artigo consta do Anexo1. Diretrizes Específicas e Quadros Complementares dos Eixos
Estratégicos, parte integrante desta Lei.

TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO TERRITORIAL
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 17. Compõem o Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Territorial de
Três Corações:
I.

O órgão municipal responsável pelo planejamento urbano;

II.
O Sistema Municipal de Informações Geográficas para a Gestão Urbana e
Territorial (SiMGesT);
III.

O Comitê Municipal de Gestão Territorial (CoMGesT);

IV.

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial (FUNDUT);

V.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDUR);

VI.

A Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor.

Art. 18. São objetivos do Sistema Municipal de Planejamento Urbano e Gestão
Territorial de Três Corações:
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I.
Monitorar a implementação do PDDUA e a dinâmica urbana e territorial de Três
Corações;
II.
Promover o aperfeiçoamento institucional para garantir processos contínuos e
sistemáticos de monitoramento, atualização e revisão do PDDUA;
III.
Instituir mecanismos e práticas de participação da sociedade na condução da
política urbana e;
IV.

Garantir eficiência, eficácia e efetividade à gestão urbana e do território.

Art. 19. Para fins de monitoramento da implementação do PDDUA e da dinâmica
urbana e territorial de Três Corações, o órgão municipal responsável pelo
planejamento urbano publicará, no primeiro semestre de cada ano, o Relatório Anual
de Acompanhamento do PDDUA, com dados e análises sobre as seguintes
informações e indicadores:
I.
Balanço da situação de implementação das diretrizes, programas, projetos e
ações previstos no PDDUA;
II.
Tipo e montante dos investimentos realizados na implementação das propostas
do PDDUA;
III.
Total de loteamentos para fins urbanos aprovados no ano anterior, com
indicação de área total, número de lotes e localização;
IV.
Total de unidades e de área construída licenciadas, residencial e não
residencial, na Macrozona Urbana no ano anterior;
V.
Total de unidades e de área construída, residencial e não residencial, na
Macrozona Urbana, que receberam “habite-se” no ano anterior;
VI.

Total de unidades de habitação de interesse social produzidas no ano anterior;

VII.
Relação de empreendimentos aprovados no ano anterior que foram objeto de
Estudo de Impacto de Vizinhança;
VIII.
Relação de empreendimentos aprovados no ano anterior que foram objeto de
Estudo de Impacto Ambiental ou outros estudos definidos pelo órgão ambiental
competente;
IX.
Total de unidades imobiliárias residenciais e não residenciais transacionadas na
área urbana no ano anterior, de acordo com dados do cadastro do ITBI;
X.
Total de estabelecimentos ativos na área urbana por grupos de atividades, de
acordo com o cadastro do ISS;
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XI.

Outras informações consideradas relevantes.

§1º. Após definição, pelo Município, dos limites formais dos bairros de Três Corações, as
informações deverão ser também segregadas e apresentadas por bairro.
§2º. O conteúdo do Relatório Anual de Acompanhamento do PDDUA será
apresentado ao COMDUR na reunião subsequente à sua publicação.
§3º. A partir dos resultados do Relatório Anual de Acompanhamento do PDDUA,
poderão ser recomendadas priorizações e/ou ajustes a serem incorporados no PPA,
LDO e LOA.
§4º. A delimitação dos bairros deverá ser feita em até seis meses após a implantação
da base cartográfica municipal georreferenciada do SIMGesT, devendo se buscar,
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a compatibilização dos
limites de bairros com os limites dos setores censitários adotados nos Censos
Demográficos.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA A GESTÃO URBANA E
TERRITORIAL (SIMGEST)
Art. 20. O Sistema Municipal de Informações Geográficas para a Gestão Urbana e
Territorial (SiMGesT) será constituído a partir da base cartográfica georreferenciada
única do Município, contemplando progressivamente a integração das diversas bases
de dados da Prefeitura, de forma a constituir o Cadastro Técnico Multifinalitário
Municipal, a ser utilizado no planejamento e gestão por todos os setores da
Administração e como ferramenta da transparência das informações municipais.
Art. 21. Uma vez constituída a base cartográfica digital georreferenciada, o SiMGest
incorporará os seguintes dados:
I.
Novos parcelamentos aprovados, de modo a garantir atualização constante
da base cartográfica georreferenciada do Município;
II.

Macrozoneamento Municipal e Zoneamento Urbano;

III.

Bairros legalmente delimitados;

IV.

Unidades de Conservação (UCs) instituídas;

V.
Áreas de Preservação Permanente (APPs) e outras áreas protegidas por
legislação específica;
VI.
Assentamentos precários de baixa renda eventualmente não demarcados
como Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS);
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VII.

Áreas de risco;

VIII.

Unidades residenciais localizadas em áreas de risco;

IX.
Bens tombados, preservados e integrantes do Inventário de Proteção do
Acervo Cultural de Três Corações;
X.

Terrenos vazios na área urbana;

XI.

Hierarquia viária;

XII.

Trajetos das linhas de ônibus do Município;

XIII.

Polos Geradores de Viagens;

XIV.

Uso e cobertura do solo na área rural;

XV.

Informações do Cadastro Ambiental Rural (CAR);

XVI.

Outras informações relevantes para a gestão urbana e territorial.
CAPÍTULO III
DO COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO TERRITORIAL (COMGEST)

Art. 22. O Comitê Municipal de Gestão Territorial (CoMGesT), formado pelos gestores
titulares dos órgãos municipais responsáveis pelo planejamento urbano, pelo meio
ambiente e pela agricultura e pecuária, é responsável pela coordenação do SiMGesT.
Art. 23. São atribuições do CoMGesT:
I.
Coordenar as ações necessárias para o atendimento dos objetivos definidos no
Capítulo I deste Título;
II.
Articular ações entre órgãos municipais da administração direta, entidades da
administração indireta e outros órgãos e entidades governamentais e não
governamentais;
III.
Promover entendimentos com municípios vizinhos para adoção de políticas,
diretrizes e medidas comuns que abranjam a totalidade ou parte de seu território,
baseadas nesta lei, destinadas à superação de problemas setoriais ou regionais
comuns;
IV.
Coordenar a execução do Programa Municipal de Controle de Cheias, de
acordo com o disposto nos artigos 91 a 95 desta Lei;
V.

Elaborar o Relatório Anual de Acompanhamento do PDDUA;
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VI.

Monitorar a atualização de dados do SiMGesT.
CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TERRITORIAL (FUMDUT)

Art. 24. Fica autorizada a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Territorial (FUMDUT) com a finalidade de financiar ações relativas à implementação do
PDDUA e seu monitoramento.
Parágrafo único. O FUMDUT terá natureza contábil financeira, sem personalidade
jurídica, reger-se-á pela legislação pertinente e vincular-se-á ao órgão municipal
responsável pelo planejamento urbano.
Art. 25. Os recursos do FUMDUT, inclusive aqueles provenientes da aplicação da
Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) serão aplicados de acordo com o
programa de trabalho anual aprovado pelo COMDUR, e encaminhado à Câmara
Municipal simultaneamente à LOA.
Art. 26. Além dos recursos provenientes da aplicação da OODC, poderão compor o
FUMDUT:
I.

Transferências intergovernamentais;

II.

Recursos provenientes de infrações e multas de empreendimentos urbanísticos;

III.

Recursos provenientes do licenciamento urbanístico;

IV.
Recursos ou rendas que lhes sejam destinados para realização de programas e
projetos relacionados às suas finalidades;
V.

Outros recursos que venham a ser previstos na lei que instituir do FUMDUT.

Parágrafo único. Enquanto não forem efetivamente utilizados, os recursos do FUMDUT
poderão ser aplicados em operações financeiras que objetivem o aumento das
receitas do próprio fundo.
Art. 27. Em atendimento ao disposto no Art. 31 do Estatuto da Cidade, os recursos do
FUMDUT poderão ser utilizados com as seguintes finalidades:
I.

Regularização fundiária;

II.

Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III.

Constituição de reserva fundiária;

IV.

Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
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V.

Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI.

Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII.
Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;
VIII.
Proteção e manutenção de áreas de interesse histórico, cultural ou
paisagístico;
§1º. As ações relativas aos incisos I a IV do caput deste artigo deverão priorizar aquelas
relativas ao Programa Municipal de Controle de Cheias.
§2º. As ações relativas ao inciso IV do caput deste artigo podem incluir:
a) atualização das informações necessárias ao planejamento urbano e gestão do
território;
b) sistematização de dados, informações e indicadores sociais, ambientais,
econômicos e de infraestrutura para apoio à implementação das políticas
setoriais, considerando prioridades e recomendações dos eixos estratégicos
previsto neste PDDUA;
c) elaboração de estudos técnicos e de planos setoriais;
§3º. As ações relativas aos incisos V e VI do caput deste artigo deverão priorizar
melhorias na Zona de Qualificação da Estrutura Urbana (ZQEU).
§4º. As ações relativas ao inciso VIII do caput deste artigo deverão priorizar a Área de
Proteção do Ambiente Cultural - APAC Centro Histórico e contribuir para preservação
de Bens Tombados.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (COMDUR)
Art. 28. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDUR) é um órgão
colegiado, com representação do governo e dos diversos setores da sociedade civil,
com funções de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, tendo como objetivos:
I.
Dar voz à sociedade tricordiana na gestão municipal do desenvolvimento
ambiental urbano;
II.

Criar canais de participação da sociedade na gestão municipal;

III.
Promover debates sobre temas de interesse coletivo relativos à sua área de
atuação;
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IV.

Acompanhar a implantação dos objetivos e das diretrizes do PDDUA;

V.

Zelar pela aplicação da legislação urbanística municipal;

VI.
Zelar pela integração de políticas setoriais que tenham relação com o
desenvolvimento urbano e ambiental do Município;
VII.
Receber e encaminhar para discussão matérias, da sua área de atuação,
oriundas de setores da sociedade que sejam de interesse público e coletivo;
VIII.
Propor ao Executivo a elaboração de estudos sobre questões relevantes para a
promoção do desenvolvimento urbano e ambiental de Três Corações;
IX.
Solicitar a realização de Audiências Públicas relativas a temas de sua área de
atuação;
X.
Opinar sobre os assuntos que dependem de consulta ao COMDUR de acordo
com o disposto nesta Lei e na legislação urbanística complementar;
XI.
Propor, apreciar e opinar sobre a formulação de políticas, planos, leis,
programas e projetos relativos ao desenvolvimento urbano e ambiental do Município,
bem como sobre a complementação, ajustes e alterações do PDDUA;
XII.
Analisar e deliberar sobre a proposta de programa de trabalho anual do
FUMDUT;
XIII.

Analisar propostas de Operações Urbanas Consorciadas;

XIV.
Emitir pareceres sobre os assuntos que dependem de manifestação do
COMDUR de acordo com o disposto nesta Lei e na legislação urbanística
complementar;
XV.

Acompanhar a revisão do PDDUA e da legislação urbanística.

Art. 29. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano compõe-se de 16
(dezesseis) membros titulares e seus suplentes, necessariamente residentes em Três
Corações, da seguinte forma:
I.

Oito (08) representantes do Executivo Municipal;

II.

Oito (08) representantes da sociedade civil.

§1º. A representação do Executivo Municipal, constante do inciso I deste artigo,
deverá sempre incluir representantes das seguintes áreas:
a) planejamento e desenvolvimento urbano;
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

b) meio ambiente;
c) agricultura e desenvolvimento rural;
d) cultura e turismo;
§2º. O COMDUR será presidido pelo titular do órgão responsável pelo planejamento
urbano.
§3º. As representações da sociedade civil de Três Corações, constantes do inciso II
deste artigo, deverão observar as seguintes proporções:
a) um (01) representante dos profissionais de arquitetura e urbanismo;
b) um (01) representante dos profissionais de engenharia;
c) um (01) representante das entidades comerciais e/ou empresariais;
d) um (01) representante das organizações de defesa do meio ambiente;
e) um (01) representante das associações de moradores;
f) um (01) representante das instituições de ensino e pesquisa;
g) um (01) representante dos produtores rurais;
h) um (01) representante dos trabalhadores rurais.
§4º. A escolha dos representantes da sociedade civil será feita por seus pares durante
a Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor.
Art. 30. Os membros do COMDUR, tanto os eleitos pela sociedade civil como os
indicados pelo Poder Executivo, tomarão posse no mês de janeiro seguinte à
realização da Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor.
Parágrafo único. A atual composição e forma de funcionamento do COMDUR estão
mantidas até a posse dos novos conselheiros.
Art. 31. O Executivo deverá garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do
COMDUR.
CAPÍTULO VI
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR
Art. 32. A Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor é um fórum
de participação direta da sociedade para discussão, avaliação e orientação da
implantação da política urbana e territorial.
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Art. 33. A Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor será
convocada e se reunirá a cada dois anos, no segundo semestre dos anos ímpares.
§1º. A convocação da Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor
é responsabilidade do Poder Executivo Municipal, mediante publicação de Edital nas
mídias utilizadas para publicação de atos do Poder Executivo Municipal.
§2º. O Edital de convocação deverá ser publicado com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias, devendo conter local, data e hora, objetivos gerais e
específicos, pauta das atividades, forma de participação e a proposta de Regimento
Interno a ser aprovada no início da Conferência.
§3º. Além da forma de convocação da Conferência prevista no parágrafo anterior, o
Poder Executivo Municipal deverá divulgá-la por outros meios de comunicação com a
sociedade, visando à efetiva participação da sociedade tricordiana.
§4º. A Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor não substitui a
Conferência da Cidade realizada no âmbito do sistema de conferências promovido
pelo Ministério das Cidades.

TÍTULO III
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DOS COMPONENTES
Art. 34. Para fins de ordenamento do território municipal ficam instituídos:
I.

Macrozoneamento;

II.

Zoneamento Urbano;

III.

Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana;

IV.

Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos;

V.

Programa Municipal de Controle de Cheias.
CAPÍTULO II
DO MACROZONEAMENTO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO MACROZONEAMENTO
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Art. 35. O Macrozoneamento abrange integralmente o território municipal e
estabelece Macrozonas e Áreas Especiais com objetivo de orientar a política urbana e
o desenvolvimento local.
§1º. As Macrozonas são delimitadas por polígonos que estabelecem diferentes
destinações para diferentes parcelas do território municipal.
§2º. As Áreas Especiais se sobrepõem espacialmente às Macrozonas, indicando
localizações onde devem ser implementados programas, projetos e ações que
contribuam para suas finalidades.
Art. 36. A delimitação das Macrozonas e localização das Áreas Especiais que
conformam o Macrozoneamento do Município de Três Corações constam do Anexo 2.
Mapas e Plantas, parte integrante desta Lei.
SEÇÃO II
DAS MACROZONAS
Art. 37. Integram o Macrozoneamento as seguintes Macrozonas:
I.

Macrozona Rural Sustentável;

II.

Macrozona Industrial;

III.

Macrozona Urbana;

IV.

Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial;
Subseção I
Da Macrozona Rural Sustentável

Art. 38. A Macrozona Rural Sustentável corresponde às áreas do Município destinadas
ao aproveitamento sustentável pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias,
extrativistas e turísticas, visando propiciar a geração de renda local, a melhoria nas
condições de vida da população rural, respeitar a cultura das comunidades
tradicionais e garantir a preservação e conservação ambiental e cultural de Três
Corações.
Art. 39. São diretrizes para a Macrozona Rural Sustentável:
I.
Estabelecer estratégias para fortalecimento das Unidades Familiares de
Produção Agrária, definidas conforme o Art. 3º do Decreto nº 9.064 de 31 de maio de
2017;
II.
Apoiar os órgãos Federais e Estaduais na implementação do Cadastro
Nacional da Agricultura Familiar (CAF);
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III.
Apoiar a conservação, a preservação e a recuperação ambiental, a partir da
regularização da situação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas
Legais (RLs)e outras áreas de proteção ambiental instituídas por instrumentos legais ou
normativos;
IV.
Identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação (UCs) e
para criação de corredores ecológicos;
V.
Buscar a habilitação do Município para execução do licenciamento ambiental
rural, de forma a incidir mais efetivamente na gestão do padrão de uso do solo e tipos
de empreendimentos desenvolvidos na área rural, bem como garantindo sua
compatibilidade com a função social da propriedade rural e com as diretrizes do
PDDUA;
VI.
Promover o monitoramento e apoiar os órgãos Estaduais e Federais, com vistas
à redução do uso de agrotóxicos e de outros produtos de impacto negativo
comprovado ou potencial sobre o meio ambiente e população humana;
VII.
Avaliar e monitorar as tendências de mecanização e seus efeitos sobre a
geração e a manutenção de postos de trabalho, nos processos erosivos e de
assoreamento dos rios e na perda de qualidade do solo, estabelecendo parâmetros
limitadores ou condicionais, visando mitigar eventuais impactos ou, no caso de
impactos já incidentes ou inevitáveis, impor a recuperação ambiental pelos seus
promotores;
VIII.

Incorporar dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ao SiMGest;

IX.
Apoiar os órgãos Estaduais e Federais na validação do CAR e na elaboração
dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) das Unidades Familiares
de Produção Agrária;
X.
Apoiar os órgãos Estaduais e Federais no monitoramento e fiscalização da
execução dos PRADs dos lotes rurais do Município;
XI.
Estimular a exploração dos atributos naturais e do patrimônio cultural presentes
no meio rural, visando estabelecer novas cadeias produtivas do turismo inclusivo de
baixo impacto ambiental junto à população local;
XII.
Identificar as interrelações entre as dinâmicas do espaço rural com o espaço
urbano, como subsídio ao planejamento do território e de políticas setoriais;
XIII.

Investir em infraestrutura orientada para a qualidade das estradas vicinais;

XIV.
Fortalecer a organização socioprodutiva a partir de capacitação, assistência
técnica e campanhas de incentivo à criação de cooperativas e associações de
produtores familiares, visando propiciar o fortalecimento da produção familiar e sua
inclusão na política de compras públicas;
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XV.
Estudar a viabilidade e buscar meios de promover o fortalecimento,
recuperação e/ou reativação de escolas nas comunidades rurais, com orientação
para capacitação em atividades agrícolas, organização e fortalecimento da
identidade agroprodutiva, além de atividades de educação ambiental envolvendo
famílias e estudantes nas ações de recuperação ambiental e de fortalecimento da
organização social e produtiva local;
XVI.
Atuar para a recuperação e reativação das escolas das comunidades rurais,
com orientação para capacitação em atividades agrícolas, organização e
fortalecimento da identidade agroprodutiva, além de atividades de educação
ambiental envolvendo famílias e estudantes nas ações de recuperação ambiental
local;
XVII. Incentivar o beneficiamento da produção pelas comunidades rurais em
associação com atividades típicas regionais, orientadas à visitação, experimentação
e experiências de vivência rural ao turista.
Subseção II
Da Macrozona Industrial
Art. 40. A Macrozona Industrial corresponde à porção do território ocupada pelo
Distrito Industrial situado ao longo da Rodovia BR-381 (Rodovia Fernão Dias).
Art. 41. São diretrizes para a Macrozona Industrial:
I.

Promover a qualificação urbanística e paisagística do Distrito Industrial;

II.

Priorizar a instalação de estabelecimentos que se utilize de mão de obra local;

III.
Adequar, quando for o caso, as instalações industriais às condições ambientais
e sanitárias previstas em lei;
IV.
Avaliar impactos do transporte e logística das indústrias e induzir à mitigação
dos mesmos;
V.
Disciplinar a segregação das faixas de domínio das rodovias e projetar a
implantação de vias marginais.
Art. 42. A Macrozona Urbana compreende as áreas já urbanizadas e as indicadas
como Zona de Expansão Urbana, delimitadas pelo perímetro urbano, sobre o qual
incide o Zoneamento Urbano estabelecido nesta Lei.
Parágrafo único. Integram a Macrozona Urbana, além da área urbana principal de
Três Corações, as áreas urbanizadas de Flora e Amadeu Miguel, conforme o Anexo 2.
Mapas e Plantas.
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Subseção III
Da Macrozona Urbana
Art. 43. São diretrizes gerais para a Macrozona Urbana:
I.
Promover o desenvolvimento da Cidade sobre a malha urbana já implantada,
privilegiando-se o parcelamento de glebas vagas e o aproveitamento de terrenos
vazios;
II.
Direcionar o adensamento urbano para as áreas com melhores condições de
moradia, servidas por infraestrutura, equipamentos e serviços públicos;
III.
Promover a urbanização com infraestrutura e equipamentos em áreas carentes
de qualificação urbana;
IV.
Priorizar a implantação de equipamentos públicos e de melhorias nos espaços
urbanos nos bairros que integram a Zona de Qualificação da Estrutura Urbana;
V.
Reconhecer e valorizar o conjunto urbano e paisagístico do Centro Histórico do
da Cidade;
VI.
Revigorar a zona central de Três Corações a partir de uma política de
valorização e preservação do conjunto histórico e cultural;
VII.
Impedir a ocupação de áreas de risco, corrigir as situações
desconformidade e restringir a ocupação em áreas sujeitas a inundações;

de

VIII.
Qualificar e complementar o conjunto de praças, parques e áreas verdes da
cidade de modo a garantir equilibrada distribuição de áreas de amenidades e lazer
em toda a área urbana.
IX.

Investir na qualificação dos espaços públicos da cidade;

X.
Elaborar, com participação das comunidades envolvidas, e implementar
projetos de regularização urbanística e fundiária nas Zonas Especiais de Interesse
Social (ZEIS);
XI.
Adotar soluções, tanto na legislação urbanística como na ação pública, que
favoreçam a distribuição de habitações de interesse social em diferentes bairros na
malha urbana existente;
XII.
Incentivar a mistura de usos nos bairros por meio do direcionamento da
localização de atividades de maior impacto sobre o uso residencial para as vias de
maior hierarquia no sistema viário;
XIII.
Restringir a implantação de empreendimentos que bloqueiam excessivamente
a permeabilidade da malha urbana;
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XIV.
Desenvolver projeto urbano para área entre a Estação Ferroviária e o Bairro
Triângulo, incluindo a área do Estádio Elias Arbex, que deve ser pensada de forma
integrada, envolvendo múltiplas ações de valorização do espaço público,
recuperação do patrimônio histórico e integração entre áreas urbanas nas duas
margens do Rio Verde, podendo ainda abrigar empreendimentos imobiliários que
participem da viabilização econômica do projeto;
XV.
Aproveitar e expandir a produção de mudas, já realizada pela Prefeitura,
incorporando espécies nativas pioneiras e intermediárias, visando orientar a produção
de acordo com as demandas de recuperação ambiental e arborização urbana.
Subseção IV
Da Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial
Art. 44. A Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial engloba extensa área
pública situada ao longo da Rodovia MG-862, próxima à malha urbana consolidada
no trecho em direção a São Tomé das Letras, onde se instalam grandes
equipamentos, com potencial para a expansão de usos e atividades diferenciados,
cujos impactos e porte determinam localização fora da malha urbana consolidada.
§1º. Na Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial não será permitida a
destinação de área para localização de qualquer empreendimento habitacional, seja
público ou privado, seja de interesse social ou não.
§2º. O uso residencial restringe-se à Zona de Urbanificação Específica da Colônia
Santa Fé, conforme declarada no Anexo 1 desta Lei, onde o assentamento de
natureza urbana existente deve ser objeto de projeto de regularização urbanística e
fundiária.
§3º. A implantação em curso do Complexo de Saúde no interior da área da Colônia
Santa Fé, ou qualquer outro empreendimento que se pretenda nesta ou no seu
entorno, deve ser orientada por um plano de ocupação geral que assegure a
preservação, recuperação e valorização do patrimônio histórico e cultural, além de
salvaguardar a qualidade de vida das famílias residentes e os ativos ambientais que
possui.
§4º. Conforme as diretrizes específicas do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado,
Memória Viva, constantes do Anexo 1 desta Lei, o plano de ocupação do Núcleo
Testemunhal Colônia Santa Fé deverá englobar as Unidades de Paisagem em que se
subdivide, em especial a UP2 - Área de Entorno de Expansão do Turismo de Saúde.
Art. 45. São diretrizes gerais para a Macrozona de Estruturação e Transformação
Territorial:
I.
Abrigar equipamentos, usos e atividades que por sua natureza, porte ou
potenciais impactos se mostrem inadequados à localização na área de urbanização
consolidada;
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II.
Compatibilizar o aproveitamento da Macrozona com a preservação dos
recursos naturais, em especial recursos hídricos e cobertura vegetal;
III.
Realizar estudos de mobilidade para orientar soluções viárias adequadas às
possibilidades de aproveitamento da região, de modo a minimizar impactos sobre a
Macrozona Urbana decorrentes da eventual instalação de novos empreendimentos.
Art. 46. A aprovação de projetos e a autorização de funcionamento de novos
empreendimentos, usos e atividades na Macrozona de Estruturação e Transformação
Territorial estão condicionados à aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV).
Art. 47. O EIV para empreendimentos ou atividades na Macrozona de Estruturação e
Transformação Territorial deverá atender a todos os dispositivos previstos nesta Lei e na
Lei de Uso e Ocupação do Solo para qualquer EIV e, adicionalmente, contemplar os
seguintes aspectos sobre o empreendimento ou atividade:
I.
O potencial impacto sobre o Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé, em
especial no que diz respeito ao patrimônio histórico e cultural a ser preservado e à
salubridade, segurança e habitabilidade do uso residencial existente em seu interior.
II.
Os impactos cumulativos do empreendimento alvo do interesse para
implantação em relação aos demais empreendimentos instalados ou planejados para
a Macrozona e Macrozonas adjacentes;
III.
Os impactos potenciais sobre a Macrozona Urbana como um todo, em
especial no que diz respeito aos serviços e infraestrutura de saneamento básico e de
mobilidade, à geração de postos de trabalho, à qualidade do ar, ao clima e ao
conforto ambiental;
IV.
Os impactos potenciais no Município do transporte e circulação de matérias
primas, equipamentos, insumos, produtos e resíduos decorrentes das atividades a
serem instaladas.
Parágrafo único. Considerando os possíveis impactos relacionados no caput deste
artigo, o EIV deverá indicar as medidas mitigadoras e/ou compensatórias
correspondentes a serem adotadas.
SEÇÃO III
DAS ÁREAS ESPECIAIS
Art. 48. Integram o Macrozoneamento as seguintes Áreas Especiais:
I.

Áreas Especiais de Estruturação e Fortalecimento de Comunidades Locais;

II.

Áreas Especiais de Proteção e Recuperação Ambiental;
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III.

Áreas Especiais de Interesse Econômico ao longo dos Eixos Rodoviários.
Subseção I
Das Áreas Especiais de Estruturação e Fortalecimento de Comunidades Locais

Art. 49. As Áreas Especiais de Estruturação e Fortalecimento de Comunidades Locais
abrangem as comunidades localizadas no espaço rural em geral, aquelas com
produção familiar e os Núcleos Testemunhais do Município, definidas da seguinte
forma:
I.
Comunidades localizadas no espaço rural: são todos os assentamentos ou
grupos humanos fixados na Macrozona Rural, incluindo os não dedicados à produção
agropecuária e, ainda, aqueles localizados em áreas de transição, próximos à malha
urbana consolidada, mas fora do perímetro urbano.
II.
Comunidades rurais com produção familiar: são as comunidades identificadas
como produtoras de agricultura familiar, onde devem ser incentivadas a organização
e a qualificação socioprodutiva.
III.
Núcleos Testemunhais: são as localidades cujos atributos do território e/ou
patrimônio construído possuem valor histórico-cultural ou por abrigar comunidades
tradicionais, sendo assim consideradas as localidades de Flora, Colônia Santa Fé,
Taquaral, Cota e Portão de Cambuquira, além de outras que venham a ser
identificadas com tais valores.
Art. 50. A partir da identificação de Áreas Especiais de Estruturação e Fortalecimento
de Comunidades Locais, a promoção das ações municipais de desenvolvimento rural
deve ser orientada de forma a reverter processos em curso que contribuam para o
enfraquecimento da produção agrícola familiar em razão de fatores tais como:
I.
Inviabilização das atividades das comunidades rurais e da organização
socioprodutiva das mesmas;
II.
Transformação das formas de uso das pequenas propriedades que as
descaracterizam enquanto produtoras de bens e serviços da produção familiar;
III.
Dependência da população do campo a postos de trabalho nas propriedades
de maior porte.
Art. 51. São prioridades de ação nas Áreas de Estruturação e Fortalecimento de
Comunidades Locais:
I.

O incentivo e o apoio à organização socioprodutiva;

II.
O aproveitamento do potencial turístico de caráter rural, histórico-cultural,
esportivo e gastronômico da zona rural;
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III.
A manutenção da diversidade produtiva associada à redução dos impactos
ambientais e ao fortalecimento socioeconômico das comunidades;
IV.
A incorporação dos produtos da agricultura familiar das comunidades nas
políticas de compras públicas;
V.
A viabilização e incentivo à inclusão de produtores(as) familiares das
comunidades nas feiras públicas do Município;
VI.
Apoio à realização do cadastro ambiental rural e planos de recuperação de
áreas degradadas dos produtores(as) familiares das comunidades
Parágrafo único. A ação municipal pautar-se-á pelas diretrizes específicas
estabelecidas no Eixo Estratégico Valoriza Rural e por aquelas dirigidas às Áreas de
Estruturação e Fortalecimento de Comunidades Locais, incluídas no Plano de Ação
Novo Rural.
Subseção II
Das Áreas Especiais de Proteção e Recuperação Ambiental
Art. 52. As Áreas Especiais de Proteção e Recuperação Ambiental têm a função de
integrar e formar corredores ecológicos, a partir da conexão de Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs), reduzindo os impactos negativos da
fragmentação de habitats sobre a biodiversidade local e aumentando a qualidade
ambiental do Município.
Art. 53. As Áreas Especiais de Proteção e Recuperação Ambiental compreendem:
I.
Áreas Especiais de Conservação Ambiental: são as áreas verdes consolidadas,
já delimitadas pelo Município e ratificadas nesta Lei;
II.
Áreas de Interesse para Conservação Ambiental e Conectividade: são as áreas
de cobertura vegetal mais densa e de extensão expressiva, identificadas no Município
por meio da análise de dados e imagens, que devem ser objeto de medidas de
proteção, incluindo a criação de Unidades de Conservação quando for o caso;
III.
Áreas Prioritárias para Recuperação de Mata Ciliar: são as áreas que
apresentam maior déficit de matas ciliares, devendo ser objeto de ações de
recuperação das formações vegetais nas margens de rios e córregos.
§1º. A proteção e a recuperação das áreas descritas no caput deste artigo envolvem
medidas de promoção do aumento da infiltração das águas pluviais e de redução do
escoamento superficial, contribuindo assim para a recarga de aquíferos, proteção do
solo contra processos erosivos, redução do assoreamento dos rios e redução dos picos
de enchentes.
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§2º. Além das áreas indicadas no Mapa do Macrozoneamento de Três Corações,
incluído no Anexo 2 desta Lei, outras Áreas Especiais de Proteção e Recuperação
Ambiental poderão ser identificadas e estabelecidas.
Subseção II
Das Áreas Especiais de Interesse Econômico ao longo dos Eixos Rodoviários
Art. 54. As Áreas Especiais de Interesse Econômico ao longo dos Eixos Rodoviários
abrangem as terras lindeiras às rodovias, onde poderão se instalar atividades
econômicas industriais e de logística, bem como comércio e serviços especiais que,
em razão do potencial impacto de seu funcionamento, são incompatíveis com os usos
da área urbana consolidada.
Art. 55. As Áreas Especiais de Interesse Econômico ao longo dos Eixos Rodoviários se
subdividem em:
I.
Eixo Rodoviário de Atividades Industriais e de Logística: Rodovias BR-381
(Rodovia Fernão Dias), BR-491 (entre a Rodovia Fernão Dias e Varginha) e MG-862 no
trecho da Macrozona de Estruturação e Transformação Territorial;
II.
Eixo Rodoviário de Comércio e Serviços Especiais: Rodovia MG-167 (entre a
Rodovia Fernão Dias e a Macrozona Urbana).
§1º. Nos Eixos Rodoviários de Atividades Industriais e de Logística se admitirá a
implantação de loteamentos industriais, desde que a área do empreendimento não
ultrapasse 500 (quinhentos) metros de profundidade, contados a partir da faixa de
domínio da rodovia, ficando a área do empreendimento caracterizada como de
urbanização específica por meio decreto do Executivo.
§2º. No caso de eventual projeto de loteamento industrial na Macrozona de
Estruturação e Transformação Territorial, deverão ser observadas as diretrizes dessa
Macrozona e as condições previstas para qualquer empreendimento nela se localizar,
inclusive no que diz respeito à apresentação de EIV.
§3º. Projetos de loteamentos industriais que ultrapassem o limite estabelecido no §1º.
dependerão de pareceres favoráveis do COMDUR e do Conselho Municipal de Meio
Ambiente para serem aprovados.
§4º. A instalação de atividades ao longo dos eixos rodoviários deverá atender às
condições e critérios estabelecidos pelo órgão responsável pela rodovia assim como
as disposições desta Lei e das leis complementares de parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano no que couber.
§5º. A edificação ao longo de eixos rodoviários dependerá de aprovação prévia pelo
Município, de acordo com as regras estabelecidas no Código Municipal de Obras e
Edificações.
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CAPÍTULO III
DO ZONEAMENTO URBANO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO ZONEAMENTO URBANO
Art. 56. O Zoneamento Urbano, atendendo às diretrizes gerais deste PDDUA e àquelas
da Macrozona Urbana, estabelece as diferentes zonas urbanas para as quais são
definidos parâmetros urbanísticos próprios, considerando as características das zonas e
a hierarquia das vias existentes.
Parágrafo único. A delimitação de diferentes zonas resulta da avaliação de aspectos
tais como condicionantes ambientais, características físico-territoriais e da
infraestrutura instalada, padrões atuais de ocupação urbana, renda da população
residente.
SEÇÃO II
DAS ZONAS URBANAS
Art. 57. Para fins de gestão das áreas urbanas do Município de Três Corações, ficam
criadas as seguintes zonas:
I.

Zona Central;

II.

Zona de Qualificação da Estrutura Urbana;

III.

Zona de Adensamento 1;

IV.

Zona de Adensamento 2;

V.

Zona de Baixa Densidade;

VI.

Zona de Expansão Urbana;

VII.

Zona de Especial Interesse Institucional 1;

VIII.

Zona de Especial Interesse Institucional 2;

IX.

Zona de Especial Interesse Social;

X.

Zona Industrial Urbana.

§1º. A Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC Centro Histórico, inserida na
Zona Central, para os fins desta Lei e da Lei Complementar de Uso e Ocupação do
Solo Urbano, se equipara a uma zona urbana.
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§2º. A delimitação das zonas urbanas de Três Corações consta do Anexo 2. Mapas e
Plantas, parte integrante desta Lei.
Subseção I
Da Zona Central
Art. 58. A Zona Central compreende o centro da Cidade, que concentra grande parte
dos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços e do patrimônio cultural construído de
Três Corações.
Parágrafo único. Dadas características de seu processo de ocupação e os padrões
urbanísticos atuais, a Zona Central requer diretrizes, critérios de intervenção e ações
que contribuam para a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade, da
infraestrutura de saneamento básico e dos espaços públicos.
Art. 59. São prioridades da Zona Central:
I.
Promover a animação do espaço urbano por meio da mistura de usos e
atividades, da realização de atividades temporárias, do funcionamento de
equipamentos culturais, do estímulo à utilização dos espaços públicos, da
permanência do uso residencial entre outras medidas;
II.
Investir na infraestrutura de saneamento básico, com prioridade para a
promoção do tratamento do esgoto sanitário e da drenagem pluvial, por meio da
implantação de rede separadora absoluta;
III.
Qualificar as áreas de concentração comercial por meio de intervenções de
melhoria do espaço público e de normas para instalação de letreiros nos
estabelecimentos e demais equipamentos publicitários;
IV.
Estabelecer ações de recuperação e valorização do patrimônio históricocultural construído e seu entorno;
V.
Investir em transporte público compatível com as dimensões das vias existentes
na região central;
VI.
Condicionar a verticalização das edificações à garantia de conforto térmico e
ambiental no espaço urbano, à implantação de infraestrutura urbana adequada e à
harmonia com o conjunto construído e em especial com os bens de interesse histórico
e cultural.
Art. 60. Fica delimitada como Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC Centro
Histórico o polígono situado dentro da Zona Central, onde se localiza o conjunto
urbanístico arquitetônico testemunho da memória do Município e da Cidade, a ser
preservado em seus aspectos paisagísticos, volumétricos e edilícios, valorizando o sítio
urbano original, o patrimônio histórico e a Paisagem Cultural de Três Corações.
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§1º. Novas construções ou reformas em terrenos e edificações situados na APAC
Centro Histórico submetem-se aos parâmetros urbanísticos específicos definidos no
Anexo 3. Quadro dos Coeficientes de Aproveitamento por Zona Urbana, parte
integrante desta Lei, e outras exigências estabelecidas na Lei Complementar de Uso e
Ocupação do Solo Urbano, que têm por objetivo garantir a preservação da
ambiência e visibilidade dos bens preservados, da morfologia urbana e da volumetria
do conjunto edificado.
§2º. O licenciamento de projetos e obras na APAC Centro Histórico deverá contar com
o aval do órgão municipal responsável pela proteção do patrimônio histórico e
cultural da Prefeitura, que emitirá parecer favorável ou desfavorável à sua aprovação,
dispondo sobre as exigências cabíveis com base nas disposições desta Lei, em
especial nas diretrizes específicas do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória
Viva e do Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Três Corações.
Subseção II
Da Zona de Qualificação da Estrutura Urbana
Art. 61. A Zona de Qualificação da Estrutura Urbana compreende as áreas de
ocupação consolidada carentes de infraestrutura, serviços urbanos, equipamentos
comunitários e melhoria dos espaços públicos, onde devem ser priorizados
investimentos públicos para superação de tais carências.
Art. 62. Na Zona de Qualificação da Estrutura Urbana são admitidos potenciais
construtivos médios, de acordo com as condições de suporte das vias e infraestrutura
instalada.
Art. 63. São prioridades da Zona de Qualificação da Estrutura Urbana:
I.
Prover infraestrutura adequada para qualificar as condições de moradia e
convivência comunitária, além de possibilitar novas ocupações com qualidade,
salubridade, conforto e segurança;
II.
Investir na melhoria e acesso ao sistema de transporte público para melhor
atender a população de baixa renda;
III.
Garantir a oferta de equipamentos urbanos de educação, saúde e lazer, para
atendimento das demandas sociais;
IV.
Priorizar a instalação de equipamentos públicos, equipamentos culturais, áreas
verdes e atividades potencialmente indutoras da qualificação urbana.
Subseção III
Da Zona de Adensamento 1
Art. 64. A Zona de Adensamento 1 engloba áreas de urbanização consolidada e em
processo de consolidação, com possibilidade de adensamento médio a alto e
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diversificação de usos ao longo de eixos viários mais importantes, considerados os
potenciais impactos sobre uso residencial predominante na vizinhança.
Art. 65. São finalidades da Zona de Adensamento 1:
I.
Abrigar diferentes padrões de uso residencial, unifamiliar, bifamiliar e
multifamiliar;
II.
Promover usos diversificados e verticalização moderada em vias de maior
hierarquia viária;
III.
Direcionar usos e atividades urbanas de maior impacto para o eixo viário da
Av. Renato Azeredo que atravessa a zona;
IV.
Conter a expansão urbana sobre áreas ambientalmente protegidas e/ou
frágeis;
V.
Garantir a qualificação do espaço público, incluindo a construção e melhoria
dos passeios, a multiplicação de áreas de recreação e lazer e das soluções em
acessibilidade.
Subseção IV
Da Zona de Adensamento 2
Art. 66. A Zona de Adensamento 2 corresponde à zona ainda em processo de
ocupação, com maior capacidade de adensamento e verticalização em razão da
infraestrutura instalada e do relevo menos acidentado.
Art. 67. São finalidades da Zona de Adensamento 2:
I.
Promover a ocupação de terrenos vazios ou subutilizados como estratégia para
conter a expansão da urbanização, se necessário com aplicação de instrumentos
urbanísticos próprios para o combate à retenção especulativa da terra urbana;
II.
Orientar a ocupação da área considerando, na hipótese de verticalização, as
premissas de conforto térmico e ambiental, o incremento da acessibilidade e as
condições de infraestrutura implantada;
III.
Direcionar usos e atividades urbanas de maior impacto para o eixo viário da
Av. Renato Azeredo que atravessa a zona;
IV.
Abrigar unidades residenciais de diferentes faixas de renda, de modo a
prevenir processos de segregação socioespacial e/ou socioeconômica.
Subseção V
Da Zona de Baixa Densidade
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Art. 68. A Zona de Baixa Densidade abrange a área onde se verificam processos de
subdivisão da terra em sítios e chácaras que passam a ser incorporadas aos limites da
Macrozona Urbana para orientação do processo de ocupação em curso, desde que
respeitados os padrões estabelecidos de baixa densidade.
Art. 69. São finalidades da Zona de Baixa Densidade:
I.
Controlar os processos informais de subdivisão de propriedades rurais próximas
à área urbana consolidada;
II.
Condicionar a ocupação da zona por meio de parâmetros que garantam a
baixa densidade, atendidos os critérios de parcelamentos do solo para fins urbanos;
III.

Incentivar a manutenção de atividades vinculadas ao meio rural.
Subseção VI
Da Zona de Expansão Urbana

Art. 70. São consideradas Zonas de Expansão Urbana as áreas localizadas dentro do
perímetro urbano, aptas à urbanização, mas que não foram ainda incorporadas à
malha urbana.
Art. 71. São finalidades da Zona de Expansão Urbana:
I.
Reservar áreas que possam vir a ser incorporadas à cidade, desde que
observadas as regras de parcelamento do solo urbano;
II.
Direcionar a expansão urbana de forma controlada e limitada às áreas
demarcadas.
Subseção VII
Da Zona de Especial Interesse Institucional 1
Art. 72. Ficam classificadas como Zona de Especial Interesse Institucional 1 as áreas
militares ocupadas pela Escola de Sargento de Armas (ESA) e destinadas a abrigar
construções e atividades necessárias ao seu funcionamento.
Parágrafo único. Não integra a Zona de Especial Interesse Institucional 1 a parte da
área da ESA que compõe Área Especial de Conservação Ambiental, conforme
definido no Macrozoneamento, em razão das funções ambientais que já
desempenha, inclusive pela ação da própria ESA.
Art. 73. São finalidades da Zona de Especial Interesse Institucional 1:
I.
Delimitar áreas em que o interesse público e coletivo principal é o de garantir o
bom funcionamento da ESA no Município de Três Corações;
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II.
Estabelecer condições para que eventuais ampliações das instalações da ESA
ou diversificação de suas atividades considerem potenciais impactos na Cidade e, se
for o caso, sejam promovidas medidas mitigadoras correspondentes;
III.
Conter a expansão sobre áreas ambientalmente protegidas e/ou frágeis do
Município.
Subseção VIII
Da Zona de Especial Interesse Institucional 2
Art. 74. Com o propósito de permitir a manutenção do funcionamento da
Universidade Vale do Rio Verde (UninCor) no Município, fica criada a Zona de Especial
Interesse Institucional 2, que abrange parte da área atual de sua Fazenda
Experimental.
Parágrafo único. Somente será admitido o uso urbano desta área com o propósito de
atender as finalidades do caput deste artigo.
Art. 75. São finalidades da Zona de Especial Interesse Institucional 2:
I.
Possibilitar a expansão das instalações e a construção de novas unidades da
UninCor;
II.
Admitir que parte da área de expansão da UninCor seja parcelada para fins
urbanos como alternativa para que a Universidade garanta meios para a
permanência e manutenção de suas funções precípuas.
III.
Estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo para área compatíveis
com os princípios, objetivos e diretrizes do PDDUA.
Art. 76. A(s) área(s) a serem parceladas para fins urbanos, tal como mencionado no
inciso II do artigo precedente, não poderá(ão) ultrapassar o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) da área total demarcada como Zona de Especial Interesse
Institucional 2.
Parágrafo único. Na(s) área(s) parcelada(s) para fins urbanos na Zona de Especial
Interesse Institucional 2 incidirão os mesmos parâmetros urbanísticos e demais
disposições válidas para Zona de Expansão Urbana.
Subseção IX
Das Zonas de Especial Interesse Social
Art. 77. São demarcadas como Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) as áreas
públicas ou privadas ocupadas, subutilizadas ou vazias, destinadas à regularização
urbanística e fundiária, urbanização e/ou produção de unidades habitacionais de
interesse social.
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Art. 78. As ZEIS são classificadas em:
I.
ZEIS 1 - assentamentos precários informais, inclusive aqueles localizados em
áreas de fragilidade ambiental e/ou áreas de risco já comprometidas pela ocupação;
II.
ZEIS 2 - conjuntos habitacionais de interesse social, carentes de infraestrutura
urbana e equipamentos públicos e/ou que devem ser monitorados em seu processo
de ocupação;
III.
ZEIS 3 - terrenos ou glebas não edificados e imóveis subutilizados ou não
utilizados identificados como adequados para a implantação de programas
habitacionais de interesse social.
§1º. São enquadrados como ZEIS1 os assentamentos Feira de Gado, Cinturão Verde,
Triângulo e Prolongamento da Rua Walter Borges.
§2º. São enquadrados como ZEIS2 os conjuntos habitacionais Amadeu Miguel, Vila
Bela II, Nova Três Corações e Belo Horizonte.
§3º. Em ZEIS 3, será exigido que, no mínimo, 30% da área edificável seja utilizada para
habitação de interesse social, admitindo-se outros usos na fração restante, desde que
compatíveis com o uso residencial.
§4º. Além das ZEIS já demarcadas nesta Lei, outras dos tipos ZEIS1 e ZEIS2 poderão vir a
ser demarcadas no âmbito da política e plano de habitação de interesse social ou a
qualquer tempo por decreto, ouvido o COMDUR, para dar viabilidade a programas de
habitação de interesse social.
§5º. As ZEIS3 poderão ser demarcadas por decreto em áreas públicas e por lei em
áreas privadas, ouvido o COMDUR.
§6º. Na hipótese de, mesmo em ZEIS, se confirmar a necessidade de reassentamento
de famílias em razão de situações de risco ou qualquer outra, deverá se garantir para
toda a população afetada diretamente pela intervenção:
I.

A participação direta nas decisões que incidem em seu cotidiano e em sua
qualidade de vida.

II.

A integridade da vida familiar;

III. Moradia digna em área provida de infraestrutura e acesso a equipamentos
urbanos;
IV. O acompanhamento de acordo com projeto de trabalho técnico social.
Art. 79. Nas Zonas de Especial Interesse Social, o Poder Executivo poderá estabelecer
parâmetros urbanísticos diferenciados para permitir a regularização, a urbanização e
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a produção de novas moradias destinadas à população de baixa renda, de acordo
com projeto desenvolvido para cada caso específico.
Subseção X
Da Zona Industrial Urbana
Art. 80. São classificadas como Zona Industrial Urbana a área do Mini-Distrito e a área
junto ao conjunto Amadeu Miguel, onde já estão instaladas atividades industriais e
que podem abrigar indústrias de baixo impacto.
Art. 81. São finalidades das Zonas Industriais Urbanas:
I.
Abrigar empreendimentos compatíveis com o uso residencial em bairros
vizinhos;
II.
Condicionar a instalação e funcionamento de indústrias potencialmente
poluidoras à avaliação de efeitos cumulativos nas áreas de entorno;
III.
Incentivar a instalação de empreendimentos que utilizem prioritariamente a
mão de obra local.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE TERRITORIAL E URBANA
Art. 82. O Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana é composto por:
I.

Rodovias federais e estaduais que atravessam o Município de Três Corações;

II.

Estradas vicinais;

III.
Malha viária urbana, incluindo: as vias e seus componentes, os logradouros
públicos, as ciclovias, ciclofaixas e seus elementos, as rotas acessíveis, ruas e servidões
de pedestres.
§1º. Na hipótese de reativação, ainda que parcial, da linha férrea e seus elementos,
deverá ser considerada sua integração ao Sistema Municipal de Mobilidade Territorial
e Urbana.
§2º. A representação do Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana consta
do Anexo 2. Mapas e Plantas, parte integrante desta Lei.
Art. 83. A malha rodoviária no Município de Três Corações é composta por:
I.

Sob tutela federal:
a)
b)

Rodovia BR-381 (Rodovia Fernão Dias)
Rodovia BR-491
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II.

Sob tutela estadual:
a)
b)
c)

III.

Rodovia MG-862
Rodovia MG-167
Rodovia AMG-1010

Estradas vicinais, sob tutela municipal.

Art. 84. A malha viária urbana é composta por vias arteriais, coletoras, locais e de
pedestres, conforme definições estabelecidas na Lei Complementar de Parcelamento
do Solo Urbano.
Parágrafo único. A Lei Complementar de Parcelamento do Solo Urbano definirá os
parâmetros para os projetos geométricos mínimos do sistema de circulação, a serem
adotados em novos parcelamentos.
Art. 85. O Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana é estruturador do uso do
solo, em especial na Macrozona Urbana.
§1º. Os critérios de enquadramento de usos e parâmetros urbanísticos que
condicionam o aproveitamento possível dos terrenos urbanos são determinados
também pela categoria de via em que se localizam, considerando as finalidades da
zona urbana em que se situam.
§2º. A Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo Urbano poderá detalhar critérios
e parâmetros que menciona o parágrafo primeiro, considerando que as vias de maior
hierarquia na malha viária urbana, em geral, apresentam maior capacidade de
suporte para diversificação e intensificação do uso e ocupação do solo.
Art. 86. A representação da hierarquia viária da Macrozona Urbana consta do Anexo
2. Mapas e Plantas, parte integrante desta Lei.
§1º. Para efeito de classificação das vias existentes, as vias arteriais e as vias coletoras
podem ser consideradas como primárias ou secundárias.
§2º. O Plano Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana poderá alterar a
classificação das vias estabelecidas nesta Lei.
§3º.As diretrizes específicas para o Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana
constam do Anexo 1. Diretrizes Específicas e Quadros Complementares dos Eixos
Estratégicos, em especial aquelas atinentes ao Eixo Estratégico Rotas e Caminhos.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS
Art. 87. O Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos é composto pelas vias
e logradouros públicos, praças, parques e demais áreas verdes que possibilitem a
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recreação, o lazer e a conservação ambiental, incluindo áreas às margens do Rio
Verde e do Rio do Peixe, com o objetivo de melhorar as condições ambientais e
paisagísticas da Cidade e do Município, na afirmação de sua Paisagem Cultural.
Art. 88. O Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos pressupõe o
monitoramento permanente dos espaços que o compõem, o que deverá orientar
ações públicas e prioridades de investimentos, de acordo com as diretrizes desta Lei.
Art. 89. São finalidades do Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos:
I.
Garantir a distribuição equilibrada de espaços públicos na Cidade, zelando
pela qualidade e boa manutenção dos mesmos;
II.

Promover a melhoria do microclima urbano e do conforto térmico na Cidade;

III.
Integrar áreas verdes e espaços públicos, por meio de ações de qualificação
de calçadas nas vias públicas, arborização urbana entre outras;
IV.
Contribuir para a estruturação de corredores ecológicos ao longo do Rio Verde
e do Rio do Peixe, garantindo e potencializando as Áreas de Preservação Permanente
(APPs) desses rios;
V.
Identificar áreas com potencial para instituição de Unidades de Conservação
Ambiental;
VI.
Impedir a expansão urbana e de atividades agrícolas sobre áreas verdes
relevantes do Município;
VII.
Induzir à conectividade de áreas verdes urbanas e rurais, incluindo as Áreas
Prioritárias para Recuperação de Mata Ciliar, ao longo do tempo.
Art. 90. A representação do Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos, em
suas escalas municipal e urbana, consta do Anexo 2. Mapas e Plantas, parte
integrante desta Lei.
CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CHEIAS
Art. 91. O Programa Municipal de Controle de Cheias determinará as áreas sujeitas à
inundação dos rios do Município, com base nas informações técnicas disponíveis.
§1º. As áreas sujeitas à inundação devem ser permanentemente monitoradas e objeto
de ações que visem garantir a segurança de todos os habitantes de Três Corações.
§2º. A delimitação das áreas sujeitas à inundação poderá ser revista sempre que novas
informações técnicas permitam fazê-lo com maior precisão, ampliando-as ou
reduzindo-as.
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Art. 92. As áreas delimitadas como sujeitas à inundação poderão ter estabelecidas
restrições específicas quanto ao uso e ocupação do solo, independentemente da
zona urbana ou macrozona em que se situarem como forma de proteção da vida e
do patrimônio público ou privado.
Art. 93. São finalidades do Programa Municipal de Controle de Cheias:
I.
Cadastrar a população moradora das áreas de risco de deslizamentos,
inundações e enchentes;
II.
Realizar estudos geotécnicos e hidrológicos detalhados das áreas críticas do
Município e seus impactos nos Municípios da mesma bacia hidrográfica;
III.
Criar sistema de alerta de cheias e plano de contingência para remoção
temporária preventiva da população das áreas de risco quando necessário;
IV.
Investir em campanhas de educação ambiental, apontando para os impactos
causados pelo descarte irregular e o acúmulo de lixo nas encostas e na rede de
drenagem;
V.
Propor condições específicas para aproveitamento de terrenos em áreas
sujeitas a inundações, que criem restrições adicionais àquelas já estabelecidas na
legislação urbanística;
VI.
Estabelecer práticas permanentes de planejamento e monitoramento das
áreas sujeitas a inundações.
Art. 94. A coordenação executiva do Programa de Controle de Cheias caberá ao
Comitê Municipal de Gestão Territorial (CoMGesT), em articulação com a Defesa Civil.
§1º. As propostas da coordenação executiva quanto à delimitação oficial de áreas
sujeitas à inundação deverão ter parecer favorável da Defesa Civil e do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.
§2º. A eventual revisão de delimitação oficial de áreas sujeitas à inundação deverá ser
acompanhada de documentação técnica que a justifique, com apresentação da
metodologia adotada para definição dos novos limites.
§3º. As propostas da coordenação executiva quanto a condições específicas para
aproveitamento de terrenos em áreas sujeitas a inundações, que criem restrições
adicionais àquelas já estabelecidas na legislação urbanística, deverão ter parecer
favorável do COMDUR.
§4º. A revisão da delimitação oficial de áreas sujeitas à inundação e dos critérios de
aproveitamento será instituída por decreto do Prefeito Municipal, observado o disposto
nos parágrafos anteriores deste artigo.
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Art. 95. As áreas sujeitas à inundação são delimitadas na planta constante do Anexo 2.
Mapas e Plantas, parte integrante desta Lei.
§1º. A Planta das Áreas Sujeitas à Inundação e Deslizamento na Cidade de Três
Corações, que integra o Anexo 2 desta Lei, será revisto e atualizado, inclusive no que
diz respeito à delimitação das áreas sujeitas à inundação, em até 180 (cento e
oitenta) dias após a conclusão dos trabalhos de confecção da base cartográfica
georreferenciada do Município.
§2º. Até o final do prazo indicado no §1º, as restrições impostas ao uso e ocupação
das áreas de que trata este Capítulo, não incidirão sobre terrenos ou partes de
terrenos situados acima da cota de 840m (oitocentos e quarenta metros), mesmo que
localizados em áreas sujeitas à inundação.
CAPÍTULO VII
DA REGULAMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, DO USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO URBANO E DAS OBRAS E EDIFICAÇÕES
Art. 96. As Zonas Urbanas serão submetidas ao disposto nesta Lei e em legislação
específica que determine as condições de parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano e de obras e edificações.
§1º. Compõem a legislação específica referida no caput deste artigo:
I.

Lei Complementar de Parcelamento do Solo Urbano;

II.

Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo Urbano;

III.

Código Municipal de Obras e Edificações;

IV.
Outras normas regulamentadoras de dispositivos desta Lei ou das demais leis
urbanísticas.
§2º. Toda a legislação urbanística municipal e sua aplicação deverão atender aos
princípios, objetivos, diretrizes e demais disposições desta Lei, prevalecendo as
disposições do PDDUA no caso de eventual conflito entre normas.
§3º. Com fundamento na função social da propriedade urbana, em especial no artigo
12 e no artigo 43 desta Lei, não são admitidas restrições urbanísticas convencionais de
parcelamento, de edificação ou de uso do solo urbano, sendo vedada sua
aprovação pelo Município, ficando revogadas e nulas todas as restrições urbanísticas
anteriores ao PDDUA.
Art. 97. A Lei Complementar de Parcelamento do Solo Urbano definirá as formas de
parcelamento do solo admitidas, critérios urbanísticos a serem observados e
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obrigações a serem cumpridas pelos agentes parceladores, bem como os
procedimentos do licenciamento.
Art. 98. A Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo Urbano detalhará critérios
para aprovação de novos empreendimentos na Macrozona Urbana e em áreas de
urbanização
específica,
bem
como
procedimentos
de
licenciamento,
complementando, no que couber, o disposto nesta Lei.
Art. 99. Para cada uma das zonas urbanas são estabelecidos os seguintes parâmetros
urbanísticos:
I.

Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo;

II.

Gabarito;

III.

Taxa de Permeabilidade;

IV.

Taxa de Ocupação;

V.

Afastamentos frontal, de fundos e laterais;

VI.

Lote Mínimo.

Art. 100. O Coeficiente de Aproveitamento Básico é único e igual a um 1,0 (um),
exceto na Zona de Baixa Densidade, onde é igual a 0,2 (zero vírgula dois).
Art. 101. A autorização de construção acima do Coeficiente de Aproveitamento
Básico é condicionada ao pagamento da contrapartida estabelecida pela Outorga
Onerosa do Direito de Construir e limitada à aplicação do Coeficiente de
Aproveitamento Máximo e demais parâmetros urbanísticos.
Art. 102. O Coeficiente de Aproveitamento Máximo e demais parâmetros urbanísticos
que incidem em um determinado terreno dependem da Zona Urbana e da categoria
de via em que se situa e estão definidos no Anexo 3. Quadro dos Coeficientes de
Aproveitamento por Zona Urbana, parte integrante desta Lei, e na Lei de Uso e
Ocupação do Solo.
Art. 103. O Código Municipal de Obras e Edificações estabelece os critérios e padrões
para as atividades edilícias, tendo abrangência sobre todo o território municipal.
Art. 104. É atribuição do Poder Executivo Municipal licenciar e fiscalizar o
parcelamento, o uso e a ocupação do solo na Macrozona Urbana e em todas as
áreas de urbanização específica do Município.
Parágrafo único. Edificações instaladas fora da Macrozona Urbana ou de áreas de
urbanização específica também devem ser submetidas ao processo de licenciamento
prévio pelo Município, para verificação da adequação do projeto às regras
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estabelecidas no Código Municipal de Obras e Edificações, bem como às normas
sanitárias e de segurança.
Art. 105. Para o aperfeiçoamento do licenciamento e fiscalização urbanística
municipal, o Poder Executivo deverá:
I.
Promover a integração e/ou articulação dos órgãos licenciadores, internos e
externos ao Município;
II.
Promover mecanismos de informação ao público sobre procedimentos para
autorização de novas construções no Município;
III.
Avaliar e, se for o caso, reestruturar processos de trabalho adotados para
análise de projetos e para fiscalização, inclusive com a capacitação do seu quadro
de técnicos e fiscais, visando à aplicação do PDDUA e da legislação urbanística
complementar;
IV.
Manter atualizados os cadastros municipais com informações advindas do
processo de licenciamento urbanístico;
V.
Aprimorar os processos de apuração de irregularidades e de imposição de
penalidades administrativas.
TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS EM TRÊS CORAÇÕES
Art. 106. No planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano, poderão ser
adotados em Três Corações os instrumentos da política urbana consagrados na Seção
I do Capítulo II do Estatuto da Cidade e outros, se for o caso, adequados à
implementação do PDDUA, de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art. 107. Considerando o disposto no Estatuto da Cidade, o PDDUA estabelece as
condições específicas de aplicação em Três Corações dos seguintes instrumentos:
I.

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios;

II.
IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação com Pagamento em Títulos da
Dívida Pública;
III.

Direito de Preempção;

IV.

Outorga Onerosa do Direito de Construir;

V.

Operações Urbanas Consorciadas;
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VI.
VII.

Transferência do Direito de Construir;
Estudo de Impacto de Vizinhança.
CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS

Art. 108. No atendimento à função social da propriedade urbana, são passíveis de
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, nos termos do artigo 182 da
Constituição Federal e dos artigos 5º e 6º do Estatuto da Cidade, os imóveis não
edificados, não utilizados ou subutilizados localizados nas áreas delimitadas na Planta
das Áreas de Aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, que
integra o Anexo 2 desta Lei, da seguinte forma:
I.

Na Área 1, aplicação imediata;

II.

Na Área 2, passível de aplicação ao longo do tempo.

Art. 109. Para fins da aplicação da compulsoriedade considera-se:
I.
Imóvel urbano não edificado: as glebas não parceladas e os terrenos sem
construções;
II.
Imóvel urbano não utilizado: todo tipo de
comprovadamente desocupada há mais de dois anos;

edificação

que

esteja

III.
Imóvel subutilizado: todo lote com área construída igual ou inferiror a 10% (dez
por cento) de sua área total.
§1º. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no caput deste artigo os imóveis:
I.
Exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão
municipal competente;
II.

De interesse do patrimônio cultural ou ambiental;

III.
Utilizado regularmente para atividades culturais ou de lazer de acesso aberto
ao público em geral.
§2º. Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este capítulo propor ao
Poder Executivo Municipal o estabelecimento do Consórcio Imobiliário, conforme
disposições do artigo 46 do Estatuto da Cidade.
Art. 110. Os proprietários de imóveis enquadrados nos critérios do artigo 109 deverão
cumprir a obrigação de parcelá-los, edificá-los ou utilizá-los sob pena de aplicação
sucessivamente dos seguintes instrumentos:

44

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

I.

IPTU Progressivo no Tempo;

II.

Desapropriação com Títulos da Dívida Pública.

Art. 111. Lei Municipal específica determinará as condições para cumprimento das
obrigações de parcelar, edificar ou utilizar e determinará a notificação dos
proprietários dos imóveis enquadrados nos critérios estabelecidos neste Capítulo.
§1º. A notificação far-se-á:
I.
Por funcionário do órgão competente do Executivo, ao proprietário do imóvel
ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou
administrativa;
II.
Por edital, quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma
prevista no inciso I.
§2º. Os proprietários notificados, no prazo máximo de um ano a partir do recebimento
da notificação, deverão protocolar pedido de aprovação e execução de
parcelamento ou edificação.
§3º. O projeto protocolado poderá ser alterado uma única vez antes da aprovação,
salvo o cumprimento de exigências estabelecidas no processo de licenciamento.
§4º. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois
anos a contar da aprovação do projeto.
§5º. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser
prevista a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado
compreenda o empreendimento como um todo.
§6º. As edificações enquadradas no inciso II do Artigo 109 desta Lei deverão estar
ocupadas no prazo máximo de um ano a partir do recebimento da notificação.
§7º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização
prevista neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos.
§8º. O Poder Executivo Municipal deverá providenciar o registro da notificação.
CAPÍTULO III
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 112. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos na lei
específica referida no artigo anterior, o Município aplicará alíquotas progressivas do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU, majoradas anualmente,
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pelo prazo de cinco anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso.
§1º. A progressividade das alíquotas será estabelecida na lei municipal específica
prevista no artigo 111 desta lei, observando os limites estabelecidos na legislação
federal aplicável.
§2º. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação
progressiva de que trata este artigo.
Art. 113. Decorridos os cinco anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo 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, conforme disposto no Art. 8º do Estatuto da
Cidade.
Parágrafo único. Até efetivar-se a desapropriação, o IPTU progressivo continuará sendo
lançado na alíquota máxima, o mesmo ocorrendo em caso de impossibilidade de
utilização da desapropriação com pagamentos em títulos.
CAPÍTULO IV
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 114. O Poder Público Municipal poderá exercer o Direito de Preempção para
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme
disposto nos artigos 25, 26 e 27 do Estatuto da Cidade.
Parágrafo único. O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder Público
necessitar de áreas para:
I.

Regularização fundiária;

II.

Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III.

Constituição de reserva fundiária;

IV.

Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V.

Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI.

Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII.

Criação de UCs ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;

VIII.

Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

Art. 115. As áreas de incidência do Direito de Preempção serão delimitadas por Lei
Municipal, de acordo com projetos em desenvolvimento pelo Município para:
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I.
II.

A Zona Central;
A Zona de Qualificação da Estrutura Urbana.

§1º. Os imóveis territoriais, com ou sem construção, colocados à venda nas áreas
definidas no caput deverão ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá
preferência para aquisição pelo prazo de cinco anos.
§2º. A lei municipal prevista de que trata o caput deste artigo Lei deverá enquadrar
cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades
enumeradas no parágrafo único do artigo 114 desta Lei, bem como definir as
tipologias de imóveis sujeitos ao direito de preempção em cada área.
Art. 116. O Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel
localizado em área delimitada para o exercício do Direito de Preempção, dentro do
prazo de 90 (noventa) dias a partir da vigência da lei que a delimitou.
Art. 117. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o
Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste, por escrito, seu interesse em
comprá-lo.
§1º. À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada
por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão o preço, as
condições de pagamento e o prazo de validade.
§2º. A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser
apresentada com os seguintes documentos:
I.
Proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do
imóvel, da qual constará preço, condições de pagamento e prazo de validade;
II.
Endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras
comunicações;
III.
Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de
registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente;
IV.
Declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não
incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real,
tributária ou executória.
Art. 118. Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, a Administração
poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercer a
preferência para aquisição de imóvel.
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§1º. A Prefeitura fará publicar em jornal local ou regional de grande circulação, edital
de aviso da notificação recebida e a intenção de aquisição do imóvel nas condições
da proposta apresentada.
§2º. O decurso de prazo de trinta dias, contados da data de recebimento da
notificação do proprietário, sem a manifestação expressa do Poder Executivo
Municipal de que pretende exercer o direito de preempção, faculta ao proprietário a
alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado, nas condições da
proposta apresentada.
§3º. O disposto no parágrafo anterior não impede que o Poder Executivo Municipal
exerça, em face de outras propostas de aquisições onerosas futuras, a preferência,
dentro do prazo legal de vigência do Direito de Preempção.
Art. 119. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao
órgão competente do Poder Executivo Municipal cópia do instrumento público de
alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura, sob pena
de pagamento de multa diária em valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um por
cento) do valor total da alienação.
§1º. O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis para a declaração de
nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diversas da proposta
apresentada.
§2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Executivo
poderá adquirir o imóvel pelo valor base de cálculo do imposto predial e territorial
urbano ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.
Art. 120. A lei municipal prevista §2º. do artigo 115 desta Lei, com base no disposto no
Estatuto da Cidade, definirá todas as demais condições para aplicação do
instrumento.
CAPÍTULO V
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 121. As áreas passíveis de outorga onerosa são aquelas onde o direito de construir
poderá ser exercido acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico até o limite
estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo e demais parâmetros
urbanísticos, mediante contrapartida financeira a ser paga pelo beneficiário.
Art. 122. A contrapartida financeira de que trata o artigo anterior corresponde a parte
da valorização fundiária estimada em razão da possibilidade de se construir acima do
Coeficiente de Aproveitamento Básico, devendo ser calculada por meio da seguinte
fórmula:
VC = ACE / CABásico x VT x FR
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Onde:
a)

VC = Valor da Contrapartida;

b)
ACE = Área Construída Excedente, aquela que excede o limite admitido
pelo CABásico, de acordo com o projeto licenciado;
c)
CABásico é o Coeficiente de Aproveitamento Básico definido no Anexo
3 desta Lei;
d)
VT é o valor estimado do m2 do terreno, de acordo com a Planta de
Valores Genéricos do Município;
e)

FR é o fator de recuperação pública da valorização fundiária estimada.

§1º. O fator FR será de 0,1 no primeiro ano de aplicação da OODC, de 0,2 no segundo
ano e assim sucessivamente até atingir 0,5, correspondendo a 50% (cinquenta por
cento) da valorização fundiária estimada, no quinto ano de aplicação do instrumento.
§2º. Aplicação da OODC terá início no primeiro dia útil do ano subsequente ao do
início da vigência desta Lei.
§3º. Por decisão fundamentada do órgão responsável pelo planejamento urbano,
ouvido o COMDUR, a possibilidade de construir acima do Coeficiente de
Aproveitamento Básico poderá ser suspensa nas áreas em que se avaliar que a
intensificação da ocupação do solo poderá não ser suportada pela infraestrutura
instalada ou representar ameaça de comprometimento da paisagem urbana, do
patrimônio cultural ou do meio ambiente.
Art. 123. Os recursos auferidos com a OODC devem ser recolhidos ao Fundo Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Territorial (FUNDUR) e aplicados, necessariamente, com
as finalidades estabelecidas no artigo 27 desta Lei.
Art. 124. São isentos do pagamento da OODC os seguintes casos:
I.

Edificações residenciais uni ou bifamiliares;

II.

Edificações residenciais de até 4 (quatro) pavimentos em terrenos com área igual
ou menor que 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados);

III. Unidades de habitação de interesse social;
IV. Edificações públicas.
CAPÍTULO VI
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
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Art. 125. Considera-se Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo Município com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo
de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, melhorias de
infraestrutura e do sistema viário, ampliação dos espaços públicos e valorização
ambiental.
Parágrafo único. A instituição de uma OUC tem por objetivo dar viabilidade a um
projeto urbano concebido para uma determinada área da cidade.
Art. 126. Os projetos urbanos a serem implementados por meio de OUCs envolverão
pelo menos uma das seguintes finalidades:
I.

Implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;

II.

Implantação ou qualificação de espaços públicos;

III.

Implantação de programas de habitação de interesse social;

IV.
Valorização de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e
paisagístico;
V.

Melhoria e ampliação das redes de infraestrutura de saneamento básico.

VI.

Melhoria das condições de mobilidade urbana.

Art. 127. Cada OUC será criada por lei municipal específica que, de acordo com as
disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, conterá, no mínimo:
I.

Delimitação do perímetro da área de abrangência;

II.

Finalidades da operação;

III.

Programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;

IV.
Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente
afetada pela operação;
V.

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);

VI.
Solução habitacional dentro de seu perímetro, no caso da necessidade de
relocação unidades ocupadas por famílias de baixa renda localizadas em áreas de
risco;
VII.
Estratégias de preservação de imóveis e espaços urbanos de especial valor
cultural e ambiental;
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VIII.
Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e
investidores privados em função dos benefícios recebidos;
IX.
Forma de controle e monitoramento da operação,
compartilhado com representação da sociedade civil;

obrigatoriamente

X.
Conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas
financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.
Parágrafo único. Antes do envio à Câmara Municipal, o projeto de lei de criação da
OUC será apresentado em Audiência Pública e analisado pelo COMDUR em reunião
convocada especialmente para este fim.
Art. 128. A lei que cria a OUC não poderá alterar o Coeficiente de Aproveitamento
Básico definido para a área estabelecido nesta Lei.
Art. 129. O estoque de potencial construtivo adicional a ser definido para as áreas de
OUC deverá ter seus critérios e limites definidos na lei municipal específica que criar e
regulamentar a operação.
§1º. O potencial construtivo adicional na área da OUC poderá ser adquirido por meio
da venda de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs), nos termos
do art. 34 do Estatuto da Cidade, ou por outro mecanismo que garanta o equilíbrio
econômico-financeiro da operação.
§2º. Os recursos obtidos pelo Poder Público serão aplicados exclusivamente no
perímetro da OUC, na implementação do programa básico de ocupação da área e
do programa de atendimento econômico e social para a população diretamente
afetada pela operação.
CAPÍTULO VII
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 130. O proprietário de imóvel urbano poderá exercer em outro local passível de
receber potencial construtivo, ou alienar, mediante escritura pública, o potencial
construtivo do próprio imóvel, desde que previamente autorizado pelo Poder
Executivo Municipal, quando se tratar de imóvel:
I.

Que integre o patrimônio histórico e cultural do Município;

II.
De interesse ambiental tecnicamente comprovado pelo órgão municipal
competente.
§1º. Os imóveis enquadrados no inciso I poderão transferir até 100% (cem por cento)
do coeficiente de aproveitamento básico não utilizado.
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§2º. A transferência de potencial construtivo prevista no inciso II deste artigo só será
concedida ao proprietário que doar ao Município seu imóvel, para os fins previstos
neste artigo.
§3º. Fica vedada a transferência de potencial construtivo para imóveis situados dentro
do perímetro de Operações Urbanas Consorciadas.
§4º. Em qualquer caso, a transferência do potencial construtivo deverá respeitar o
Coeficiente de Aproveitamento Máximo previsto para terreno receptor.
Art. 131. A Transferência do Direito de Construir será efetuada mediante autorização
especial a ser expedida pelo órgão municipal responsável pelo licenciamento
urbanístico, sendo especificada, em metros quadrados, a quantidade de área a ser
transferida, observados os princípios de equiparação de valores dos terrenos cedentes
e dos terrenos receptores.
Art. 132. Lei Municipal específica regulamentará a aplicação da Transferência do
Direito de Construir, incluindo fórmula de cálculo definindo para cumprir o disposto no
artigo anterior e demais critérios e procedimentos necessários para o controle das
transferências pela administração municipal.
§1º. Cada imóvel poderá realizar uma única transação destinada a transferir potencial
construtivo.
§2º. Os imóveis receptores poderão acumular potencial construtivo transferido de um
ou mais imóveis, desde que respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo
aplicável.
Art. 133. Sobre o potencial construtivo transferido com base na fórmula de cálculo e
demais disposições da lei específica que regulamentar o instrumento não incidirá a
Outorga Onerosa do Direito de Construir.
CAPÍTULO VIII
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
Art. 134. A Lei de Uso e Ocupação do Solo definirá os empreendimentos e as
atividades privadas ou públicas nas áreas urbanas ou de urbanização específica que
dependerão da elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para obter
licença de construção, ampliação ou funcionamento.
Art. 135. Para definição dos empreendimentos ou atividades, públicos ou privados,
potencialmente causadores de impacto de vizinhança, deverá se observar, pelo
menos, a presença de um dos seguintes aspectos:
I.

Interferência significativa na infraestrutura urbana;

II.

Interferência significativa na prestação de serviços públicos;
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III.
Alteração significativa na qualidade de vida na área de influência do
empreendimento ou atividade, afetando a saúde, segurança, locomoção ou bemestar dos moradores e frequentadores;
IV.
Risco a proteções especiais estabelecidas na a área de influência do
empreendimento ou atividade;
§1º. O Município poderá exigir a adoção de medidas compensatórias e/ou
mitigadoras como condição para expedição da licença, objetivando adequar o
empreendimento ou atividade ao cumprimento das funções sociais da Cidade.
§2º. A elaboração e apreciação do EIV, incluindo a fixação de medidas
compensatórias e mitigadoras, observarão:
I.
Diretrizes estabelecidas para a área de influência do empreendimento ou
atividade;
II.
Estimativas e metas, quando existentes, relacionadas aos padrões de
qualidade urbana ou ambiental fixados nos planos governamentais ou em outros atos
normativos federais, estaduais ou municipais aplicáveis;
III.
Programas e projetos governamentais propostos e em implantação na área de
influência do empreendimento ou atividade.
§3º. Para fins da efetividade de medidas compensatórias, poderá haver flexibilização
de parâmetros urbanísticos, ouvido o COMDUR.
Art. 136. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população
residente ou usuária de sua área de influência, incluindo a análise, no mínimo, dos
seguintes aspectos:
I.

Adensamento populacional;

II.

Equipamentos urbanos e comunitários;

III.

Uso e ocupação do solo;

IV.

Valorização imobiliária;

V.

Geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI.

Ventilação, iluminação e conforto ambiental;

VII.

Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
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Art. 137. O Poder Executivo Municipal, para evitar, superar ou minimizar impactos
negativos a serem gerados pela atividade ou empreendimento, poderá solicitar,
como condição para aprovação do projeto, alterações e complementações no
mesmo, bem como a execução de medidas de qualificação da área de influência
da atividade ou empreendimento, tais como:
I.
Ampliação das redes de infraestrutura urbana;
II.
Área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos
comunitários em percentual compatível com o necessário para o atendimento da
demanda a ser gerada;
III.
Ampliação e/ou adequação do sistema viário, faixas de desaceleração,
pontos de ônibus, faixas de pedestres, semaforização, ciclofaixas, estacionamentos e
rotas acessíveis;
IV.
Proteção acústica com adoção de filtros ou outros mecanismos que minimizem
incômodos da atividade ou empreendimento, em especial ao uso residencial
existente;
V.
Recuperação e/ou manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos
arquitetônicos ou naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou
cultural;
VI.
Produção de unidades habitação
empreendimento ou em sua área de influência;

de

interesse

social

no

próprio

VII.
Implantação, recuperação e/ou manutenção de espaços públicos e áreas
verdes;
VIII.
Disponibilidade de cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, ao
longo da construção do empreendimento, para moradores de baixa renda da área
de influência.
IX.
Outras que se mostrem adequadas em razão do tipo de empreendimento ou
atividade.
§1º. As exigências previstas no caput deste artigo deverão ser proporcionais ao porte e
ao impacto do empreendimento.
§2º. A aprovação do empreendimento ou atividade ficará condicionada à assinatura
de Termo de Compromisso pelo interessado, em que este se compromete a arcar
integralmente com as despesas decorrentes das obras e serviços necessários à
minimização dos impactos decorrentes da sua implantação e funcionamento, bem
como demais exigências do Poder Executivo Municipal.
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§3º. O Certificado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só será
emitido mediante comprovação da conclusão das obrigações previstas no parágrafo
anterior.
Art. 138. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão
disponíveis para consulta, no órgão municipal competente, por qualquer interessado.
Parágrafo único. O órgão público responsável pelo exame do EIV deverá realizar
audiência pública, antes da decisão sobre o projeto, sempre que esse se enquadrar
nas situações previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano ou for solicitada de
acordo com esse mesmo diploma legal.
Art. 139. A elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança não substitui a
elaboração e aprovação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), quando
requerido nos termos da legislação ambiental.
TÍTULO IV
DOS DEMAIS EIXOS ESTRATÉGICOS
CAPÍTULO I
DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE
Art. 140. Compõem a estrutura do Eixo Estratégico Três Corações Resiliente as seguintes
vertentes, projetos e instrumentos:
I.

PROJETO ESTRUTURANTE: Vetor Resiliência;

II.
VERTENTE 1: Território e Mudanças Climáticas com o instrumento Plano
Municipal de Redução de Riscos de Três Corações (PMRR);
III.

VERTENTE 2: Clima Urbano;

IV.
VERTENTE 3: Energia e Eficiência Energética com os instrumentos Plano
Municipal de Gestão da Energia Elétrica (PLAMGE) Três Corações e Plano Diretor de
Iluminação Pública de Três Corações (PDIP).
Art. 141. São objetivos do Eixo Estratégico Três Corações Resiliente:
I.
Qualificar o ambiente urbano de Três Corações, em consideração às
características do microclima local, conforme orientações constantes do Anexo 4.
Estratégias Bioclimáticas de Projeto, parte integrante desta Lei, e referência para todos
os projetos públicos ou privados que venham a se implantar no território municipal;
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II.
Consolidar as ações de mitigação, adaptação e de redução de riscos aos
eventos climáticos de maior frequência de ocorrência no território do Município alagamentos, enchentes e deslizamentos;
III.

Alavancar ações de Gestão Energética Municipal.
SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE

Art. 142. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Três Corações Resiliente:
I.
Estabelecer critérios e parâmetros específicos em prol das ações de mitigação
e adaptação para redução de riscos na legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano e código de obras e edificações;
II.
Promover a articulação com as diretrizes dos Eixos Estratégicos Ordenamento
do Território Municipal, Três Corações Saudável, Abrigo Seguro, Saneamento Missão
Cumprida, Rotas e Caminhos, Patrimônio Preservado Memória Viva e Valoriza Rural,
tendo em vista a promoção das ações de mitigação, adaptação e de redução de
riscos aos eventos climáticos identificados no território do Município;
III.

Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Vetor Resiliência;

IV.
Estabelecer as diretrizes para o favorecimento da qualificação ambiental
urbana nos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo;
V.
Estabelecer ações para promoção da gestão do uso eficiente de energia
elétrica no Município;
VI.
Reativar o Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica do Município
(PLANGE) Três Corações.
CAPÍTULO II
DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
Art. 143. Compõem a estrutura do Eixo Estratégico Três Corações Saudável as seguintes
vertentes, projetos e instrumentos:
I.

PROJETO ESTRUTURANTE: Presença Verde;

II.

VERTENTE 1: Reconstrução da Paisagem;

III.
VERTENTE 2: Qualidade Ambiental Urbana com o Programa Municipal de
Arborização Urbana;
56

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

IV.
VERTENTE 3: Desenvolvimento Rural Sustentável com o Programa Municipal de
Reflorestamento;
V.

VERTENTE 4: Gestão Ambiental.

Art. 144. São objetivos do Eixo Estratégico Três Corações Saudável:
I.

Abrigar os instrumentos da legislação ambiental federal, estadual e municipal;

II.

Instituir o Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos do Município;

III.
Ampliar a proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs), incluindo as
nascentes em área urbana;
IV.

Ampliar a capacidade de provimento e manutenção dos serviços ambientais;

V.

Direcionar ações para a definição e tratamento das áreas de risco;

VI.
Direcionar ações para a definição de medidas de controle e monitoramento
ambiental para atividades potencialmente poluidoras.
SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
Art. 145. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Três Corações Saudável:
I.

Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Presença Verde;

II.
Promover a reposição e o aumento da cobertura florestal do Município
garantindo, dessa forma, o resgate da biodiversidade local e a manutenção das
nascentes, além do conforto térmico e qualificação paisagística do meio urbano;
III.
Proteger e valorizar as áreas verdes existentes no Município através da
instituição e adoção dos instrumentos de proteção ambiental aplicável;
IV.

Estimular o engajamento da população na conservação ambiental;

V.
Enquadrar a legislação ambiental municipal aos comandos da legislação
federal;
VI.

Engajar o Município nos programas ambientais estaduais;

VII.
Articular-se com a Vertente Paisagem Cultural do Eixo Estratégico Patrimônio
Preservado, Memória Viva;
VIII.

Articular-se com o Eixo Estratégico Três Corações Resiliente;
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IX.

Articular-se com o Eixo Estratégico Saneamento, Missão Cumprida;

X.

Articular-se com o Eixo Estratégico Rotas e Caminhos;

XI.

Articular-se com o Eixo Estratégico Valoriza Rural.
CAPÍTULO III
DO EIXO ESTRATÉGICO PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA VIVA

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA
VIVA
Art. 146. Compõem a estrutura do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória
Viva as seguintes vertentes, projetos e instrumentos:
I.
VERTENTE 1: Patrimônio Construído com os instrumentos Área de Proteção do
Ambiente Cultural - APAC Centro Histórico e projeto urbano na área da Estação
Ferroviária e Estádio Elias Arbex;
II.
VERTENTE 2: Patrimônio Ferroviário com o Projeto Estruturante Trilhos da
Memória;
III.
VERTENTE 3: Núcleos Testemunhais com o Projeto Âncora Verde Rio em Flora; o
Projeto Âncora Colônia do Bem-Estar e o instrumento Área de Proteção Ambiental APA Santa Fé; e o Projeto Âncora Identidade Quilombola;
IV.

VERTENTE 4: Paisagem Cultural;

V.

VERTENTE 5: Patrimônio Imaterial, Place Branding & Turismo;

VI.

VERTENTE 6: Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico (PHCP).

Art. 147. São objetivos do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva:
I.

Revelar e valorizar o PHCP de Três Corações;

II.
Firmar a
pertencimento;

sua

apropriação

pela

população

e

estimular

o

senso

de

III.
Promover o PHCP como elemento chave da estratégia de desenvolvimento
local;
IV.

Ampliar o place branding de Três Corações e sua atratividade turística;

V.

Evoluir com o patamar atual da gestão do PHCP.
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SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA
VIVA
Art. 148. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva:
I.
Resgatar a importância do patrimônio construído de Três Corações,
preservando a sua memória e estimulando o senso de pertencimento na população;
II.

Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Trilhos da Memória;

III.
Promover ações articuladas para combate à situação de vulnerabilidade das
Comunidades Quilombolas do Município e de afirmação de sua identidade;
IV.

Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Verde Rio em Flora;

V.

Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Colônia do Bem-Estar;

VI.
Adotar o conceito de Paisagem Cultural para o incremento do patrimônio
paisagístico da Cidade de Três Corações;
VII. Estabelecer estratégia para firmar a associação entre o patrimônio cultural e o
turismo sustentável como fator relevante do desenvolvimento socioeconômico do
Município e promover a refundação de seu place branding;
VIII. Fomentar o processo de transformação na gestão do PHCP, a partir da
formulação e implantação do planejamento estratégico na SELTC, tendo como metas
centrais:
a) o pleno cumprimento de sua missão;
b) a afirmação de seu protagonismo e/ou incidência sobre as políticas,
planos, programas e ações municipais que envolvam ou afetem a
preservação do PHCP;
c) e que se relacionem com o planejamento do turismo e do lazer no
Município.
CAPÍTULO IV
DO EIXO ESTRTAÉGICO ABRIGO SEGURO
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO ABRIGO SEGURO
Art. 149. Compõem a estrutura do Eixo Estratégico Abrigo Seguro, as seguintes
vertentes, projetos e instrumentos:
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I.
VERTENTE 1: Planejamento e Gestão Habitacional com o instrumento Zonas de
Especial Interesse Social (ZEIS);
II.

VERTENTE 2: Produção e Melhorias Habitacionais e Urbanísticas;

III.
VERTENTE 3: Prevenção da Ocupação de Risco.
Art. 150. São objetivos do Eixo Estratégico Abrigo Seguro:
I.
Sustar o processo de segregação socioespacial de Três Corações, através da
democratização do acesso à terra urbanizada tendo em vista os instrumentos previstos
no Estatuto da Cidade;
II.
Garantir o acesso à moradia digna, compreendida na sua integralidade como
direito à habitabilidade, saneamento básico, mobilidade, equipamentos, serviços
sociais e espaços públicos de qualidade;
III.
Promover a urbanização, regularização e integração dos assentamentos
precários à Cidade;
IV.
Assegurar a proteção e segurança da população moradora das áreas de risco
a deslizamentos, inundações e enchentes;
V.
Integrar as ações de habitação de interesse social à política urbana associada
aos Eixos Estratégicos Saneamento: Missão Cumprida; Três Corações Saudável, Três
Corações Resiliente; Rotas e Caminhos e Valoriza Rural.
SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO ABRIGO SEGURO
Art. 151. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Abrigo Seguro:
I.
Instituir Zonas de Especial Interesse Social para regularização fundiária e
urbanística dos assentamentos precários de baixa renda;
II.
Elaborar o cadastramento das famílias vulneráveis a situações de risco no
Município;
III.
Promover a urbanização com infraestrutura e equipamentos em áreas carentes
de qualificação urbana;
IV.
Garantir a infraestrutura de saneamento básico, sobretudo a rede de
esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais.
CAPÍTULO V
DO EIXO ESTRATÉGICO SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA
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SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA
Art. 152. Compõe a estrutura do Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida, as
seguintes vertentes, projetos e instrumentos:
I.
INSTRUMENTO: Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Corações;
II.
VERTENTE 1. Drenagem e Controle de Cheias com o Projeto Estruturante Rio
Amigo, o instrumento Plano Municipal de Drenagem Urbana e o Programa de Controle
de Cheias;
III.

VERTENTE 2. Água Potável e Esgotamento Sanitário;

IV.
VERTENTE 3. Resíduos Sólidos com o instrumento Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Três Corações.
Art. 153. São objetivos do Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida:
I.

Adequar a gestão municipal aos comandos das políticas nacionais do setor;

II.

Dar indicações para a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico;

III.
Incentivar a adesão da população às boas práticas em saneamento e uso
racional dos recursos e sistemas, a conscientização sobre seus direitos e obrigações,
bem como promover a transparência das informações do setor;
IV.
Indicar o suprimento das demandas urgentes e prioridades para um plano de
ação de investimentos em saneamento básico de curto e médio prazo;
V.
Propor medidas para o provimento dos serviços de saneamento básico no
meio rural;
VI.
Inserir na agenda municipal propostas quanto ao tratamento das pressões
sobre os sistemas de saneamento básico, advindas da expansão industrial e do
agronegócio em curso, e do incremento de impactos futuros decorrentes da
estratégia proposta para o desenvolvimento turístico do Município;
VII.
Apontar os caminhos para a equação dos problemas de drenagem e manejo
de águas pluviais, de forma a livrar o Município das enchentes e promover a redução
do quadro de riscos em que se encontra;
VIII.
Avançar no aprimoramento dos serviços de coleta, manejo e destinação final
dos resíduos sólidos;
IX.
Firmar a importância de oferta dos serviços de saneamento básico como
condicionante definidor da qualificação da expansão urbana e das estratégias de
parcelamento, uso e ocupação do solo.
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SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA
Art. 154. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida:
I.
Rever e atualizar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Três Corações;
II.
Promover um processo pleno de gestão integrada, visando a universalização
dos serviços de saneamento básico no Município;
III.
Firmar junto à COPASA o planejamento municipal do saneamento básico
como indutor das prioridades de investimentos do setor;
IV.
Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Rio Amigo para o controle das
cheias do Rio Verde e Rio do Peixe;
V.
Promover a mobilização da população tricordiana em torno das boas práticas
em saneamento, sua importância para o desenvolvimento local, a preservação
ambiental e elevação dos índices de medição da qualidade de vida e IDH do
Município;
VI.
Engajar-se ao Plano de Ação Novo Rural, tendo em vista a provisão dos
serviços de saneamento básico no meio rural, assumindo as ações e investimentos
necessários, em articulação com a SEMAP;
VII.
Instituir as condições para a fiscalização, controle e sanção dos agentes
emissores de efluentes e de resíduos industriais e pelo uso de agrotóxicos, que
comprometem a qualidade do solo, do lençol freático e dos corpos hídricos, em
articulação com a SEMMA;
VIII.
Organizar instância técnico-administrativa na Prefeitura responsável pelo
planejamento e operação dos serviços de drenagem e elaborar o Plano Municipal de
Drenagem Urbana;
IX.
Corrigir eventuais distorções e integralizar o componente resíduos sólidos, tendo
em vista o atendimento pleno aos comandos da política nacional para o setor;
X.
Engajar-se aos programas estaduais de saneamento básico e buscar as fontes
de financiamento para o cumprimento das metas municipais estabelecidas para o
setor.
CAPÍTULO VI
DO EIXO ESTRATÉGICO ROTAS E CAMINHOS
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO ROTAS E CAMINHOS
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Art. 155. Compõem a estrutura do Eixo Estratégico Rotas e Caminhos as seguintes
vertentes, projetos e instrumentos:
I.
INSTRUMENTO: Plano de Mobilidade Territorial e Urbana - PlanMob Três
Corações;
II.
III.

VERTENTE 1. Sistema Viário;
VERTENTE 2. Transporte Público;

IV.

VERTENTE 3. Transporte Não Motorizado;

V.

VERTENTE 4. Políticas de Restrição ao Uso de Automóvel;

VI.

VERTENTE 5. Acessibilidade Universal;

VII.

VERTENTE 6. Equidade e Transparência no Transporte Público;

VIII.

VERTENTE 7. Logística Urbana

Art. 156. São objetivos do Eixo Estratégico Rotas e Caminhos:
I.
Adequar a gestão municipal da mobilidade aos comandos da política
nacional para o setor;
II.
Apontar indicações para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade
Territorial e Urbana de Três Corações, a fim de nortear o planejamento e a gestão da
mobilidade no Município;
III.
Garantir a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos,
pedestres e ciclistas, adequando os passeios às necessidades das pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida e o trânsito de bicicletas segregado e seguro;
IV.
Garantir modicidade tarifária para permitir que a população de baixa renda
tenha formas igualitárias de acesso à Cidade;
V.
Estimular o uso de meios não motorizados de transportes por meio da
implantação de um sistema de rotas acessíveis;
VI.
Criar medidas de desestímulo ao uso do automóvel para diminuir as emissões
de gases de efeito estufa (GEE) e melhorar as condições de tráfego para o transporte
público;
VII.
Qualificar e aumentar a utilização do transporte público e coletivo pela
população tricordiana;
VIII.
Melhorar as condições de circulação de cargas no Município e orientar o
disciplinamento das atividades de carga/descarga na Cidade.
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SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO ROTAS E CAMINHOS
Art. 157. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Rotas e Caminhos:
I.
Adaptar o conceito de Desenvolvimento Urbano Orientado ao Transporte
Sustentável (DOTS), à realidade da dinâmica urbana de Três Corações em associação
com as estratégias de uso e ocupação do solo;
II.
Priorizar o transporte público coletivo, os modos não motorizados e os modos
compartilhados, em relação aos meios individuais motorizados;
III.
Complementar, ajustar e melhorar o sistema de transporte público coletivo,
aprimorando as condições de circulação dos veículos e a qualidade do serviço
prestado;
IV.
Complementar, ajustar e melhorar a infraestrutura de calçadas no Município,
considerando inclusive as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida;
V.
Promover ampla participação de setores da sociedade civil em todas as fases
do planejamento e gestão da mobilidade urbana;
VI.
Requalificar a sistema viário para promover uma melhor convivência entre
pedestres, ciclistas e veículos automotores;
VII.
Evitar o tráfego de passagem de veículos automotores nas vias locais em zonas
exclusivamente residenciais;
VIII.
Estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de estacionamento
em áreas públicas, principalmente em regiões com sistema viário limitado;
IX.
Promover os modos não motorizados como meio de transporte urbano, em
especial o uso de bicicletas, por meio da criação de uma rede estrutural cicloviária,
preferencialmente nas regiões com topografia adequada;
X.
Promover estratégias para melhor gerenciamento do fluxo e tráfego de
veículos e otimizar o uso do sistema viário atual.
CAPÍTULO VII
DO EIXO ESTRATÉGO VALORIZA RURAL
SEÇÃO I
DA ESTRUTURA E OBJETIVOS DO EIXO ESTRATÉGICO VALORIZA RURAL
Art. 158. Compõem a estrutura do Eixo Estratégico Valoriza Rural, as seguintes
vertentes, projetos e instrumentos:
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I.

PROJETO ESTRUTURANTE: Novo Rural;

II.

VERTENTE 1: Pluriatividade Rural;

III.

VERTENTE 3: Provisão de Infraestrutura e Serviços;

IV.

VERTENTE 3: Bens e Serviços Ambientais;

V.

VERTENTE 4: Gestão Rural com o instrumento Plano de Ação Novo Rural.

Art. 159. São objetivos do Eixo Estratégico Valoriza Rural:
I.
Orientar, a partir das principais demandas identificadas, a ação efetiva do
planejamento territorial municipal sobre a área rural;
II.
Sustar o processo de descaracterização da identidade sociocultural da
população rural;
III.
Direcionar as políticas setoriais para
comunidades rurais;

atendimento de

demandas

das

IV.
Direcionar esforços de recuperação e conservação ambiental na área rural e
contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e ampliação
do sequestro de carbono;
V.
Propiciar a valorização e o incentivo à produção familiar, fomentando a
geração de renda e a segurança alimentar da população campesina;
VI.
Propor alternativas para a diversificação do dinamismo econômico da área
rural, tendo em vista o benefício de possuir um extenso território e as oportunidades
pela presença de fatores de diferenciação positivos;
VII.
Resgatar a tradição local de produção de alimentos, aproveitando as
vantagens locacionais e culturais do Município.
SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DO EIXO ESTRATÉGICO VALORIZA RURAL
Art. 160. São diretrizes gerais do Eixo Estratégico Valoriza Rural:
I.
Identificar as inter-relações entre as dinâmicas do espaço rural com o espaço
urbano, como subsídios ao planejamento do território e das políticas setoriais;
II.
Organizar e implementar um plano de ação que contemple as ações para a
efetivação das transformações previstas no Projeto Estruturante Novo Rural;
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III.
Prover infraestrutura e serviços de forma a assegurar o bem-estar e a qualidade
de vida da população rural;
IV.
Promover a recuperação e conservação ambiental das Áreas de Preservação
Permanente (APP) da área rural;
V.
Identificar áreas potenciais para criação de Unidades de Conservação
Ambiental no campo;
VI.
Estabelecer estratégias de fortalecimento da produção familiar em Três
Corações;
VII.
Reverter tendência de crescimento do perfil fundiário baseado em grandes
propriedades, criando condições favoráveis para fixar no campo o pequeno produto.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 161. Integram esta Lei os seguintes anexos:
I.
Anexo
Estratégicos:

1.

Diretrizes

Específicas

e

Quadros

Complementares

dos

Eixos

a) Anexo 1A. Diretrizes Específicas;
b) Anexo 1B. Quadros Complementares;
II.

Anexo 2. Mapas e Plantas:
a) Prancha 1. Mapa do Macrozoneamento de Três Corações;
b) Prancha 2. Planta do Zoneamento Urbano e Hierarquia Viária de Três
Corações;
c) Prancha 3. Planta da APAC Centro Histórico;
d) Prancha 4. Planta das Áreas de Aplicação do Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsórios
e) Prancha 5. Mapa do Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana
de Três Corações;
f)

Prancha 6. Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos (Escala
Municipal)

g) Prancha 7. Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos (Escala
Urbana)
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h) Prancha 8. Planta das Áreas Sujeitas à Inundação e Deslizamento na
Cidade de Três Corações;

III.
IV.

Anexo 3. Quadro dos Coeficientes de Aproveitamento por Zona Urbana;
Anexo 4. Estratégias Bioclimáticas de Projeto;

V.

Anexo 5. Glossário.

Art. 162. Deverão ser elaborados ou revisados no prazo de dois anos, ou no prazo
máximo estabelecido pela legislação federal quando esse for menor, contados a
partir da vigência desta Lei, os seguintes planos setoriais previstos nesta Lei:
I.

Plano Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana;

II.

Plano Municipal de Saneamento Básico;

III.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

IV.

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.

Art. 163. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, em até 30 (trinta) dias após a
aprovação do PDDUA, projetos de lei dispondo sobre a revisão da Lei de
Parcelamento do Solo Urbano e da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto de lei dispondo sobre a revisão do Código
Municipal de Obras e Edificações.
Parágrafo único. Os prazos indicados no caput deste artigo serão observados caso o
Poder Executivo não tenha enviado os projetos de lei mencionados juntamente com o
projeto de lei de revisão do Plano Diretor ou durante sua tramitação.
Art. 164. Em até 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão dos trabalhos de
confecção da base cartográfica georreferenciada do Município, as Macrozonas,
Zonas Urbanas e áreas delimitadas nesta Lei deverão ser integradas à nova base.
Art. 165. Os projetos de parcelamento ou edificação já licenciados com base na
legislação anterior continuarão valendo nos prazos estabelecidos nos respectivos
processos administrativos.
Art. 166. Considera-se como urbanas, para fins de regularização da situação fática, as
áreas dos parcelamentos do solo realizados na modalidade de chacreamento
particular, aprovados com base na Lei Complementar n o 348/2013 e implantados até
(data de suspensão da lei), sendo vedados novos parcelamentos dessa natureza.
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Parágrafo único. Os parcelamentos a que se refere o caput deste artigo são os
constantes dos seguintes processos: (Incluir números dos processos e indicar as
respectivas datas de aprovação)
Art. 167. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 168. Revogam-se as disposições em contrário e as seguintes leis:
I.
II.

Lei Complementar no 192/2006;
Lei Complementar no 348/2013;

III.

Outras?

Três Corações, xx de xxxxx de xxxx.
xxx
Prefeito Municipal
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ANEXO 1
DIRETRIZES ESPECÍFICAS E QUADROS COMPLEMENTARES DOS EIXOS ESTRATÉGICOS
ANEXO 1A
DIRETRIZES ESPECÍFICAS
1. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE
1.1. Diretriz Transversal do Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
Constitui diretriz transversal deste Eixo Estratégico, viabilizar e implantar o Projeto
Estruturante Vetor Resiliência, sob o qual as indicações para mitigação e adaptação
aos eventos climáticos extremos, de promoção do conforto ambiental e de eficiência
energética, previstas no Quadro 1. Projeto Estruturante Vetor Resiliência, constante do
Anexo 1B, nas vertentes e diretrizes subsequentes e nas diretrizes de outros eixos que
com ele guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas
ao longo do tempo.
1.2. Diretrizes Específicas da Vertente Território e Mudanças Climáticas
São diretrizes específicas da Vertente Território e Mudanças Climáticas:
I.

Promover ações de adaptação aos efeitos dos eventos climáticos que afetam
com gravidade o território do Município - enchentes, alagamentos e deslizamentos
(no período chuvoso), e seca (no período de estiagem), a partir da realização de
estudos em conjunto com a Defesa Civil e elaboração de um Plano Municipal de
Redução de Riscos - PMRR, que contemple, entre outras determinações:
a) a identificação precisa das áreas vulneráveis ao alagamento, áreas inundáveis
e sujeitas a deslizamento, estabelecendo restrições à ocupação, o
planejamento e implantação de intervenções preventivas e os mecanismos
para controle especial nas parcelas do território com risco de serem afetadas
pelos desastres naturais;
b) a redução dos impactos pela associação entre os fatores climáticos, atributos
fisiográficos do suporte territorial, desenho urbano, parâmetros de uso e
ocupação do solo e implantação de infraestrutura;
c) a restrição do licenciamento de novos parcelamentos e edificações e à
ocupação em áreas de risco ou vulneráveis;
d) a imposição de exigências de obras de prevenção contra enchentes,
alagamento e deslizamento nos novos parcelamentos;
e) a fiscalização ambiental sobre as propriedades rurais, de forma a evitar o
comprometimento dos mananciais e o estabelecimento de ações em prol do
bom uso dos aquíferos, em especial para irrigação nos períodos de estiagem;

i

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

f)

a programação de campanha pública sobre a ocupação das áreas de risco e
a manutenção de boas práticas pela população, a fim de evitar o
agravamento dos efeitos dos eventos climáticos extremos;

g) a articulação com as equipes técnicas das universidades regionais inseridas no
debate sobre mudanças climáticas, com o objetivo de buscar auxílio na
identificação dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa (GEE)
e de riscos de abrangência regional e municipal;
h) a identificação e articulação de ações conjuntas com os Municípios vizinhos, a
jusante e a montante dos Rios Verde e do Peixe, para o enfrentamento dos
efeitos dos eventos climáticos.
II.

Implantar o Plano de Contingência de Três Corações;

III. Pautar as propostas de ações e/ou intervenções isoladas do Poder Público e dos
planos municipais na lógica dos preceitos de mitigação e adaptação às
mudanças climáticas, em especial nos temas da habitação de interesse social,
saneamento básico e mobilidade territorial e urbana;
IV. Reorientar o padrão da ocupação urbana de Três Corações, atendendo às
premissas e condições a seguir enumeradas;
a) medidas de mitigação para redução das emissões de GEE:
(1) planejamento da distribuição de densidades segundo os preceitos da
cidade compacta;
(2) adotar a polinucleação e a multiplicidade de usos no zoneamento urbano;
(3) adaptar os preceitos do Desenvolvimento Orientado ao Transporte
Sustentável (DOTS) na concepção da estratégia de uso e ocupação do solo
urbano;
(4) conservar as áreas verdes existentes e ampliar a sua presença no meio
urbano, por meio da declaração de Unidades de Conservação Ambiental, do
Programa Municipal de Arborização Urbana e da implantação de novos
parques, praças e jardins, bem como de exigências quanto à supressão e
reposição da vegetação, manutenção de áreas livres de impermeabilização,
conservação e reflorestamento no interior de lotes e novos parcelamentos;
(5) incorporar ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e/ou em
qualquer ação do Poder Público ou financiada com recursos públicos e voltada
à produção ou a melhoria habitacional, o aquecimento solar e a coleta de
águas pluviais para reuso de manutenção, como regas, lavagem e descargas
sanitárias;

ii

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

(6) aprimorar o manejo e a gestão dos resíduos sólidos, avaliando as condições
para o aproveitamento dos gases gerados para a produção de energia, por
ocasião da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;
(7) incluir estudos quanto à utilização de fontes energéticas de baixo impacto
no transporte público rodoviário, bem como as possibilidades de reativação da
infraestrutura ferroviária presente no Município para o transporte intraurbano e
intermunicipal sobre trilhos, quando do processo de elaboração do Plano
Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana;
(8) articular-se com os órgãos competentes quanto à fiscalização da qualidade
da frota de veículos circulante e imposição de exigências quanto às condições
de segurança e emissão de gases e particulados, de acordo com os
parâmetros legais;
(9) promover a eficiência energética nos sistemas de iluminação pública e
saneamento, bem como nos prédios, instalações e equipamentos públicos, de
acordo com as orientações revistas e atualizadas do Plano Municipal de
Gestão da Energia Elétrica (PLAMGE);
b) medidas de adaptação e redução de riscos:
(1) na lei de parcelamento do solo urbano, fixar diretrizes urbanísticas que
resultem em projetos que favoreçam a qualificação ambiental e da paisagem
da cidade, com a manutenção de áreas de vegetação nativa, a
recomposição de matas ciliares, novas áreas florestadas e arborização viária
com exemplares do bioma local, ou, ainda, espelhos d’água em associação
com soluções para a drenagem e acomodação das cotas de cheias dos
recursos hídricos, quando inseridos na área do empreendimento, além de faixas
de proteção com largura dimensionada segundo o mapeamento das cotas de
enchentes;
(2) novos projetos para calçadas, além de atender às condições de
acessibilidade, devem prever revestimentos permeáveis, bem como para o tipo
de pavimento usado nas caixas de vias e estacionamentos, com a finalidade
de reduzir a quantidade e a velocidade de escoamento das águas de chuva,
além de respeitar as linhas naturais de drenagem do terreno deixando-as livres
de impermeabilização;
(3) topos de morros devem ser mantidos sem ocupação e florestados, projetos
de vias acomodarem-se às curvas de nível e evitados cortes em topo e a
raspagem de terreno apenas para acomodação do sistema de circulação;
(4) servidões e faixas de escoamento devem ser reservadas quando da
ocupação em encostas;
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(5) implantar projeto para contenção das cheias, conforme indicações do
Projeto Estruturante Rio Amigo do Eixo Estratégico Saneamento Básico,
articulando-se com os Municípios integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Verde, tendo em vista a promoção de ações conjuntas, para o
enfrentamento dos efeitos dos riscos climáticos;
(6) viabilizar a implantação do Projeto Estruturante Presença Verde do Eixo
Estratégico Meio Ambiente, de forma a promover a qualificação ambiental do
Município, a afirmação de sua Paisagem Cultural e operacionalizar o Sistema
Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos;
(7) adotar incentivos fiscais e urbanísticos para estimular a promoção de
medidas pela população e iniciativa privada, que favoreçam práticas de
mitigação e de redução de riscos no Município, bem como a adoção das
premissas em conforto ambiental e de eficiência energética;
(8) atender aos comandos da LF no 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a
Política Nacional Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), em especial aqueles que
delineiam as suas competências e responsabilidades no assunto e que incluíram
ao Estatuto das Cidades condições de restrição para a expansão do perímetro
urbano seja pelo Executivo seja pelo Legislativo municipal.
1.3. Diretrizes Específicas da Vertente Clima Urbano
São diretrizes específicas da Vertente Clima Urbano:
I.

Realizar estudos específicos para a perfeita caracterização dos fatores climáticos
que incidem no Município de Três Corações (radiação solar, variação térmica,
umidade, ventos dominantes, entre outros), dando-lhe divulgação, de forma a
orientar a atividade de licenciamento de parcelamentos, obras e edificações,
bem como os profissionais projetistas da Prefeitura e privados (da engenharia,
arquitetura e urbanismo), com vistas a assegurar a conformidade dos projetos e
efetivar os padrões de conforto ambiental requeridos, segundo as especificidades
das características geoclimáticas locais;

II.

Fixar parâmetros para o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano que
favoreçam o conforto ambiental, o desempenho térmico passivo e a eficiência
energética dos empreendimentos e edificações, de acordo com as estratégias
bioclimáticas e de projeto recomendados no Anexo 10, parte integrante desta Lei,
além de:
a) a orientação solar e a porosidade entre edificações, de modo a favorecer a
ventilação e iluminação naturais;
b) propiciar as condições favoráveis para aquecimento solar de água ou de
conversão para energia elétrica;
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c) o estabelecimento das melhores condições para a dispersão de partículas e de
promoção da salubridade da malha viária e das edificações;
III. Estabelecer a manutenção de áreas livres de impermeabilização, associada com
a obrigação de manutenção, plantio ou reposição de árvores no lote ou nos
passeios contribuindo para a ampliação das áreas verdes na Cidade,
consequentemente influindo de modo favorável para a drenagem natural, o clima
urbano e o sequestro de carbono;
IV. Ampliar a cobertura de áreas verdes da Cidade por meio da implantação de
parques lineares, áreas públicas de lazer e da recomposição das matas ciliares nas
faixas marginais de proteção dos corpos d’água;
V. Incrementar o Programa Municipal de Arborização Urbana, possibilitando a
reposição do bioma, favorecendo a melhoria do microclima urbano e minimizando
a poluição sonora e atmosférica;
VI. Promover medidas de prevenção à conformação de ilhas de calor e a
multiplicação de oásis urbanos, além da adoção de materiais termicamente
adequados às condições climáticas do local onde se situarem as edificações, que
contribuam para a minimização do desconforto térmico e para a redução do
consumo de energia elétrica;
VII. Rever o Código Municipal de Obras e Edificações, incorporando as premissas de
conforto ambiental e de eficiência energética para construção de novas
edificações e reforma de edificações existentes, adotando a Norma Técnica
Brasileira NBR 15220-3 - Desempenho Térmico de Edificações/Parte 3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na adequação dos parâmetros edilícios.
1.4. Diretrizes Específicas da Vertente Energia e Eficiência Energética
São diretrizes específicas da Vertente Energia e Eficiência Energética:
I.

Retomar as ações de gestão do consumo de energia elétrica do Município por
meio da atualização e implantação das ações previstas no Plano Municipal de
Gestão da Energia Elétrica (PLAMGE), elaborado no período 2011/2012 pelo
Município, com o apoio do IBAM e da CEMIG Distribuição, reativando e
instrumentalizando a Unidade de Gestão Energética Municipal (UGEM);

II.

Elaborar o Plano Diretor de Iluminação Pública (PDIP) contemplando:
a) o conjunto de diretrizes e normas destinado a orientar as atividades de
implantação e expansão do sistema de iluminação pública do Município;
b) os critérios básicos para elaboração de projetos, levando em consideração
conceitos de luminotécnica, as peculiaridades locais e a introdução dos

v

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

princípios de eficiência energética e de combate ao desperdício de energia
elétrica;
c) as indicações do PLAMGE de Três Corações;
d) a articulação com o Programa Municipal de Arborização Urbana, buscando
conciliar a arborização com a rede elétrica e o sistema de iluminação pública;
e) as diretrizes para rede subterrânea de energia elétrica do sistema de
iluminação pública, em especial no Centro Histórico da Cidade;
III. Buscar a articulação com o Agente de Relacionamento da CEMIG Distribuição,
tendo em vista a realização de projetos e programas direcionados para a gestão
energética municipal e a implantação de projetos de eficiência energética,
energias renováveis e de microgeração distribuída no Município;
IV. Incorporar os parâmetros de eficiência energética às ações do Poder Público ou
por este financiadas, bem como nos processos licitatórios e de compras públicas,
voltados a aquisição de equipamentos e à realização de intervenções urbanas e
obras.

2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL
2.1. Diretrizes Transversais do Eixo Estratégico Três Corações Saudável
Constituem diretrizes transversais do Eixo Estratégico Três Corações Saudável:
I.

O Poder Público deverá pautar a sua ação com base no exercício efetivo das
atribuições e obrigações que lhe são conferidas pela Constituição Federal, do
Estado de Minas Gerais e pela Lei Orgânica Municipal, além da legislação federal
e estadual pertinente, em especial:
a) Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011, que regulamenta o
licenciamento ambiental municipal;
b) Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que regulamenta os crimes
ambientais;
c) Resolução CONAMA no 237, de 19 de dezembro d 1997, que regulamenta o
EIA/RIMA;

II.

Promover o pleno gozo do direito de toda a população ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, cumprindo e fazendo cumprir as responsabilidades
coletivas na defesa, preservação, recuperação e conservação do patrimônio
natural do Município e sua sustentabilidade;
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III. Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Presença Verde, sob o qual as ações de
preservação e qualificação previstas no Quadro 2. Projeto Estruturante Presença
Verde do Anexo 1B, nas vertentes e diretrizes subsequentes deste Eixo Estratégico e
nas diretrizes de outros eixos que com ele guardem relação serão planejadas, bem
como as que vierem a ser definidas ao longo do tempo.
2.2. Das Diretrizes Específicas da Vertente Reconstrução da Paisagem
São diretrizes específicas da Vertente Reconstrução da Paisagem:
I.

O Sistema de Áreas Verdes e Espaços Públicos do Município de Três Corações é
composto por áreas com distintos regimes de proteção e preservação, de acordo
com sua natureza e destinação, e com a composição apresentada nos itens II, III e
IV subsequentes;

II.

No meio rural:
a) a malha hídrica que irriga o território municipal;
b) as sub-bacias hidrográficas derivadas da BH do Rio Grande, que se superpõem
ao território municipal - Baixo Rio Verde, Rio do Peixe, Rio São Bento, Rio Lambari
e Rio Palmela;
c) a Serra das Ninfas, a Serra do Jurumirim, a Serra da Onça e a Serra do Palmital;
d) os fragmentos florestais de vegetação nativa e matas ciliares residuais;
e) as Áreas de Preservação Permanente (APP), declaradas pela legislação
federal, presentes em Três Corações, a saber:
(1) faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, nas larguras estabelecidas pelo Código Florestal
vigente;
(2) as nascentes e olhos d’água;
(3) as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50m (cinquenta metros);
(4) as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° (quarenta e
cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive e
respectivos topos de morros;
(5) a APA Santa Fé, destinada à recomposição da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica da região, incluindo espécies reconhecidas como
ameaçadas de extinção;
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(6) as áreas reflorestadas e de Reserva Legal decorrentes da adesão ao
Cadastro Ambiental Rural (CAR) a qualquer tempo.
III. No meio urbano:
a) praças e jardins;
b) áreas verdes e parques;
c) faixas de proteção dos corpos hídricos;
d) arborização urbana;
e) projetos públicos paisagísticos ou privados que contribuam para a Paisagem
Cultural;
f)

reserva obrigatória de áreas verdes em parcelamentos;

g) faixas non aedificandi reservadas à manutenção da vegetação nativa ou ao
florestamento ou revegetação;
h) áreas declaradas como Unidades de Conservação Ambiental;
i)

área do Projeto Urbano Estação Ferroviária, que deve tratar de forma integrada
o conjunto que envolve a própria Estação Ferroviária, os espaços públicos em
torno, os demais galpões ferroviários, a ponte de ferro tombada, as duas
margens do Rio Verde e a área do estádio Elias Arbex;

j)

APAC Centro Histórico e áreas de entorno de bens tombados;

k) Zona de Urbanização Específica da Colônia Santa Fé e suas Unidades da
Paisagem;
IV. Outras áreas que vierem a ser reservadas à preservação, assim declaradas em
razão do interesse social, destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:
a) manter a fixação do solo com cobertura vegetal;
b) conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos;
c) proteger várzeas e áreas de alagamento;
d) proteger áreas úmidas;
e) abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
f)

proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
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g) formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
h) instituição de parques e áreas verdes;
i)

assegurar condições de bem-estar público;

V. Por ocasião da transformação admitida em lei, da propriedade de uso rural para o
uso urbano, serão mantidas integralmente as áreas de preservação e de reserva
legal, decorrentes da adesão ao CAR, passando a fazer parte do Sistema de Áreas
Verdes e Espaços Públicos do meio urbano;
VI. Eleger espécie símbolo da Mata Atlântica e de Três Corações - o ipê - para
sensibilizar a população sobre as ações de conservação e preservação ambiental;
VII. Direcionar ações para recomposição das matas ciliares nas faixas marginais de
proteção dos corpos hídricos, em especial dos Rios Verde e do Peixe;
VIII. Direcionar ações de recuperação e reflorestamento das áreas destinadas à
proteção ambiental e reconstrução da paisagem que possuem baixo grau de
conservação;
IX. Identificar as áreas de nascentes no meio urbano e promover a sua recuperação e
proteção ambiental;
X. Dar continuidade ao engajamento do Município ao Projeto Pró-Mananciais da
COPASA;
XI. Definir áreas estratégicas para a implantação de corredores verdes, a partir da
integração das áreas protegidas ao ‘Projeto Corredor Ecológico - Unindo Florestas
e Articulando Forças’, em implementação pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).
2.3. Diretrizes Específicas da Vertente Qualidade Ambiental Urbana
São diretrizes específicas da Vertente Qualidade Ambiental Urbana:
I.

Avaliar o potencial de áreas que integram o Sistema de Áreas Verdes e Espaços
Públicos para constituição de Unidades de Conservação Ambiental (UCAs) no
meio urbano e/ou em áreas que abriguem funções urbanas, com destaque para
as áreas localizadas na Colônia Santa Fé, Mata do Atalaia e Horto Municipal
Chácara das Rosas;

II.

A Prefeitura deverá realizar os levantamentos cartoriais e topográficos necessários
para a perfeita delimitação das UCAs;

III. Orientar o Programa Municipal de Arborização Urbana, com vistas a promover o
conforto térmico nos logradouros públicos, ampliar as condições de seqüestro de
carbono e mitigar os riscos ao sistema de drenagem decorrentes da
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impermeabilização do solo e da baixa cobertura florestal, de acordo com as
indicações das alíneas subsequentes;
a) implantar o Programa continuamente em três fases:
(1) fase 1 (curto prazo) - atingir o patamar de 12m2 (doze metros quadrados) de
área verde por habitante, segundo recomendação da Organização Mundial
da Saúde (OMS);
(2) fase 2 (médio prazo) - atingir o patamar de 15 m2 (quinze metros quadrados)
de área verde por habitante, segundo recomendação da Sociedade
Brasileira de Arborização Urbana (SBAU);
(3) fase 3 (longo prazo) - ampliar o coeficiente mínimo continuamente ao longo
do tempo, na razão do crescimento populacional de Três Corações;
b) a distribuição das áreas verdes deve atender à premissa da pulverização no
meio urbano, de forma a distribuir seus benefícios pelo território da Cidade,
além de ser implantadas nas demais localidades do Município;
c) recuperar e expandir a área do Horto Municipal Chácara das Rosas, com vistas
ao cultivo de espécies do bioma Mata Atlântica adequados à arborização
pública, à re-vegetação dos recursos naturais degradados e florestamento de
parques, praças e jardins;
d) no Horto Municipal deverá ser prevista reserva de área para a produção de
mudas de espécies frutíferas de forma a incluir pomares nos parques e áreas
verdes do Município, bem como hortaliças, leguminosas, ervas e temperos para
distribuição e estímulo à multiplicação de hortas urbanas;
IV. Estimular os proprietários de áreas verdes com expressiva extensão territorial no
meio urbano, à declaração de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN),
garantindo a proteção da vegetação e restauração da fauna local;
V. Estabelecer parâmetros para o parcelamento do solo quanto às condições de
terraplanagem, proibindo a raspagem predatória do solo para evitar processos
erosivos e restringindo-a a abertura de vias; ampliar as áreas arborizadas e livres de
impermeabilização; acomodação do desenho das vias às curvas de nível evitando
cortes de topo do terreno;
VI. Submeter ao Estudo de Impacto de Vizinhança as atividades potencialmente
poluidoras e de significativo impacto ambiental, sem prejuízo do EIA/RIMA quando
aplicável;
VII. A política municipal de desenvolvimento econômico deverá priorizar a atração de
empresas e indústrias de baixo impacto ambiental;
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VIII. Definir critérios de compensação ambiental para as atividades potencialmente
poluidoras e de significativo impacto ambiental;
IX. Direcionar ações para a definição, controle e monitoramento das áreas de risco a
deslizamentos, enchentes e inundações;
X. Articular-se com o Eixo de Estratégico Saneamento, Missão Cumprida na
promoção de ações para a adequação do sistema de drenagem e controle das
cheias.
2.4. Diretrizes Específicas da Vertente Meio Rural Sustentável
São diretrizes específicas da Vertente Meio Rural Sustentável:
I.

Fomentar o desenvolvimento rural no âmbito das ações de conservação
ambiental, a partir do Programa Municipal de Reflorestamento, adotando entre
outras ações aquelas apresentadas nos incisos subsequentes;

II.

Implantar a APA Santa Fé utilizando-a como viveiro de mudas na área rural;

III. Direcionar ações de recuperação ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente (APPs);
IV. Criar áreas protegidas (Unidades
instrumentos) visando garantir a
remanescentes;

de Conservação Ambiental ou outros
conservação dos fragmentos florestais

V. Criar corredores ecológicos integrando áreas de APP, UCAs e ARLs;
VI. Delimitar e recuperar as áreas protegidas, de acordo com a legislação federal;
VII. Engajar-se ao Projeto Pró-Espécie do MMA/ICMBio/GEF, destinado ao estímulo da
conservação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, tendo em
vista o financiamento das ações municipais de reflorestamento.
2.5. Diretrizes Específicas da Vertente Gestão Ambiental
São diretrizes específicas da Vertente Gestão Ambiental:
I.

Com o objetivo de deflagrar o processo interno na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMA) de aprimoramento das bases institucionais para a gestão e o
controle ambiental pela Prefeitura, e de estimular a formação de consciência
pública, são diretrizes para a gestão ambiental:
a) atualizar a legislação ambiental do Município na lógica das propostas desta lei;
b) elaborar o Zoneamento Ambiental do Município (ZAM), à luz do Zoneamento
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Ecológico Econômico (ZEE) do Estado de Minas Gerais, com o apoio da
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEMAP);
c) estabelecer um programa para fiscalização contínua das atividades com
potencial poluidor instaladas no Município, incluindo a implantação de
estações e atividades de monitoramento da qualidade do ar e da água e da
verificação quanto ao tratamento e disposição de resíduos sólidos de origem
industrial;
d) adotar mecanismos compensatórios para recuperação do custo quanto ao
comprometimento dos recursos naturais e combate ao passivo ambiental do
Município;
e) definir formas para ressarcimento ao Município dos prejuízos ambientais e sociais
decorrentes de sinistros ecológicos ou descumprimento dos padrões previstos,
através de multas e sanções previstas em lei;
f)

estabelecer programas para a recuperação dos recursos ambientais
degradados pelas atividades urbanas e industriais, e responsabilização dos
agentes promotores;

g) direcionar ações específicas para o manejo de animais silvestres no meio
urbano, especialmente das capivaras, confinando os seus espaços e trânsito,
adotando estratégias para o controle populacional, em articulação com o
órgão responsável pelas zoonoses, a fim de evitar a ocorrência da febre
maculosa e a proliferação de carrapatos estrela.
h) Integrar o Município aos projetos ambientais geridos pelo Estado na região;
i)

II.

engajar-se na realização do Projeto Corredores Ecológicos do Instituto Estadual
de Florestas (IEF);

A política e as ações da autoridade municipal para gestão e controle ambiental
deverão incluir as seguintes competências:
a) firmar convênios e protocolos com terceiros, tendo em vista a elaboração e
execução de estudos e projetos para a implantação de políticas e ações
ambientais;
b) divulgar permanentemente para a população informações ambientais, quanto
aos níveis de poluição da água e do ar, qualidade e risco de contaminação
dos alimentos, os resultados de estudos e avaliações, bem como dar
conhecimento sobre empresas, usos e atividades responsáveis por ocorrências
de danos ao meio ambiente e sobre as providências tomadas por parte do
órgão municipal competente;
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c) restringir ou impedir a participação em concorrências públicas e ao acesso aos
benefícios fiscais e outras vantagens, aos responsáveis por atos de degradação
ambiental, promovendo as medidas administrativas ou judiciais cabíveis
previstas na legislação federal;
d) exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais, a recuperação do meio
ambiente degradado, bem como a recuperação da vegetação adequada
nas áreas protegidas, de acordo com solução técnica determinada pelo órgão
competente e na forma da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis;
e) estabelecer normas e padrões de proteção da qualidade ambiental, bem
como exigir estudo de impacto ambiental da atividade potencialmente
causadora de degradação antes de sua aprovação ou instalação no território
municipal, de acordo com o fixado em legislação federal e estadual;
f)

exigir do interessado em obter ou renovar o alvará de funcionamento de
atividade considerada de significativo potencial poluidor, que apresente o
licenciamento ambiental exarado pelo órgão competente;

g) assegurar a integridade dos recursos naturais de expressão paisagística, dos
ecossistemas, dos mananciais e demais espaços territoriais caracterizados como
de proteção ambiental, valendo-se do previsto em legislação federal e
estadual, além da declaração de unidades de conservação no âmbito
municipal;
h) promover a educação ambiental e a conscientização pública, através da
participação ativa da população na preservação do meio ambiente;
i)

garantir o acesso a instrumentos econômicos, como o ICMS Ecológico, a partir
da implantação de Unidades de Conservação Ambiental e manutenção de
serviços ambientais, através da proteção dos recursos hídricos, florestais e
recuperação dos solos;

III. Sem prejuízo das obrigações previstas em lei municipal, com base na
responsabilidade social das empresas e na legislação aplicável, o Município
poderá exigir contrapartidas do interessado, na forma de financiamento,
ressarcimento e/ou execução de benfeitorias urbanísticas que mitiguem os
potenciais impactos que o empreendimento possa acarretar, de acordo com
projeto elaborado e/ou aprovado pelos órgãos competentes da Prefeitura;
IV. Incorporar às políticas da SEMMA as orientações do Eixo Estratégico Clima Urbano,
Território e Mudanças Climáticas, no tocante às propostas de mitigação e
adaptação à ocorrência e efeitos dos eventos climáticos extremos;
V. As ações específicas de viés ambiental das Macrozonas do Município são aquelas
definidas em cada caso nesta lei.
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3. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO PATRIMÔNIO PRESERVADO, MEMÓRIA
VIVA
3.1. Diretrizes Específicas da Vertente Patrimônio Construído
São diretrizes específicas da Vertente Patrimônio Construído:
I.

Delimitar o perímetro do Centro Histórico, designando-o como Área de Proteção
do Ambiente Cultural (APAC Centro Histórico);

II.

Instituir critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo, específicos para a APAC
Centro Histórico, considerando:
a) a manutenção da multiplicidade de usos característicos de uma área central, o
estímulo ao uso residencial e às atividades relacionadas com o lazer, a
multiplicação de áreas verdes, os serviços e a infraestrutura do turismo,
afastando os usos incômodos e aqueles que não contribuam para a Paisagem
Cultural;
b) a definição de padrões edilícios para construção sobre lotes vagos, resultantes
ou não de demolições, ou realização de reformas com acréscimo de área que
salvaguardem e se integrem à volumetria do conjunto construído existente e os
ângulos de visibilidade do patrimônio preservado de maior expressão e
significado;
c) a modulação por graus diferenciados de restrição quanto à modificação de
fachadas nos bens imóveis indicados como de interesse da preservação no
Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Três Corações, considerando as
boas práticas locais já executadas;
d) o disciplinamento e a padronização para fixação de placas, letreiros e
equipamentos luminosos e quaisquer outros elementos para identificação e
proteção de ou sobre fachadas, orientados de forma a não descaracterizá-las
ou ocultá-las.

III. Definir critérios e parâmetros para a delimitação das áreas de entorno dos bens
tombados, considerando as indicações apresentadas no Quadro 3. Parâmetros e
Critérios para Delimitação das Áreas de Entorno de Bens Preservados, constante do
Anexo 1B;
IV. Organizar uma Agenda Básica de Intervenções visando realizar planos, programas,
projetos e obras para enquadramento paisagístico, adequação urbanística,
acessibilidade e sinalização dos bens tombados e respectivas áreas de entorno
correspondentes, que resultem em sua valorização e destaque, contemplando,
minimamente, as seguintes ações:
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a) elaborar plano e detalhar projeto de padronização dos elementos destinados à
sinalização viária para veículos e pedestres, com base nas orientações do Guia
Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo;
b) desenvolver e implantar projeto de curadoria educativa para a sinalização
informativa sobre o conteúdo histórico e características dos bens tombados,
bem como de bens preservados de maior significado e relevância cultural,
tanto do conjunto como individualmente;
c) instituir os critérios para afixação de placas, anúncios, letreiros, luminosos, toldos
e similares em imóveis situados nas áreas de entorno de bens tombados,
contidos ou não no perímetro do Centro Histórico;
d) definir e implantar um sistema de rotas acessíveis, segundo as orientações da
NBR 9050 e aquelas contidas no Decreto Federal n o 5.296, de 2 de dezembro de
2004 e na Instrução Normativa IPHAN n o 1, de 25 de novembro de 2003,
destinadas ao direcionamento e acesso aos bens culturais, sinalizadas, além
dos pisos táteis, por meio de pictogramas ou símbolos impressos sobre os
passeios, de forma a diferenciá-las das demais rotas acessíveis que comporão o
sistema;
e) em observância às propostas do Eixo Estratégico Mobilidade Territorial e
Urbana, planejar e implantar ciclovia para interligação e acesso aos elementos
que compõem o patrimônio cultural de Três Corações, atribuindo-lhe um nome
que caracterize a sua função, a exemplo de Ciclovia da Identidade Tricordiana
ou similar;
f)

conforme as definições estabelecidas na Vertente Paisagem Cultural, o plano
paisagístico a ser elaborado deverá assegurar as melhores condições de
conforto aos usuários das rotas acessíveis e da ciclovia destinadas ao acesso
aos bens culturais, por meio de: (i) arborização ao longo dos percursos e
implantação de caramanchões e pérgulas vegetados para ampliação das
áreas de sombreamento; (ii) instalação de aspersores de nuvens de água,
fontes, chafarizes e bebedouros, para amenização térmica em dias quentes; (iii)
áreas de descanso ajardinadas dotadas de bancos, bicicletário e banheiros
públicos; e (iv) corrimãos nos trechos mais íngremes;

g) no sistema de iluminação pública e artística dos bens tombados e ao longo dos
percursos das rotas acessíveis e ciclovia serão adotadas as premissas de
eficiência energética em seus elementos e, em todo o perímetro do Centro
Histórico, sua fiação embutida sob as vias públicas, adotando-se um design
contemporâneo para o posteamento e demais equipamentos, de forma a
diferenciá-lo;
h) Viabilizar e implantar projeto para a área do Estádio Elias Arbex com atividades
de estímulo à produção cultural por empreendedores locais, no âmbito do
Projeto Urbano Estação Ferroviária.
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3.2. Diretrizes Específicas da Vertente Patrimônio Ferroviário
São diretrizes específicas da Vertente Patrimônio Ferroviário:
I.

Determina-se a recuperação e uso do patrimônio ferroviário de Três Corações, de
forma a assegurar a sua permanência no futuro, de acordo com as indicações
constantes no conjunto de diretrizes em pauta, no âmbito do Projeto Estruturante
Trilhos da Memória, e nas interações com os demais Eixos Estratégicos
estabelecidas nesta lei, tendo em vista:
a) salvaguardar a sua integridade e valor testemunhal;
b) resgatar a sua memória e significado como elemento determinante e original
do desenvolvimento do Município;
c) firmar o senso de pertencimento e identidade da população;
d) aproveitar o potencial que possui como parte relevante das estratégias de
qualificação urbana e ambiental adotadas no PDDUA 2018;
e) como elemento chave da construção da paisagem cultural.

II.

Restaurar as estações existentes, as demais edificações e os elementos que
compõem o patrimônio ferroviário municipal, e reconstruir aquelas demolidas,
segundo sua feição original, atribuindo-lhes os usos definidos nestas diretrizes;

III. O resgate do patrimônio ferroviário do Município deverá incluir a promoção de um
processo participativo compreensivo, agregando as contribuições da sociedade
tricordiana, tendo em vista pautar a decisão sobre as ações dirigidas à sua
reinserção ativa nas comunidades locais afetadas, bem como chamada pública
nacional para concurso de projetos;
IV. Promover processo de mobilização, sensibilização e consulta junto às comunidades
diretamente afetadas na área de entorno de cada estação ferroviária, tendo em
vista o levantamento de demandas específicas para o dimensionamento do
programa de arquitetura a ser adotado e, dessa forma, os projetos deverão prever
os espaços necessários para a provisão de ações referentes às políticas de
atenção social da Prefeitura, e outras demandas pertinentes identificadas que
requeiram a inclusão ao projeto de novos espaços;
V. Novas edificações ou áreas para atividades abertas quando da necessidade de
área maior para abrigar o programa de arquitetura e atender as demandas
levantadas junto à população local, deverão ser projetadas de forma integrada
em um só projeto, além de acopladas com projeto paisagístico, integradas ao
entorno e dotadas dos equipamentos necessários ao cumprimento de seus
objetivos;
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VI. Toda a área de projeto, interna ou externa, bem como seus elementos e
equipamentos, deverá atender às condições de acessibilidade e rotas acessíveis,
conforto ambiental e eficiência energética propugnadas nesta lei e de acordo
com a legislação aplicável;
VII. Tendo em vista a perspectiva de implantação de projetos para ativação das
antigas ferrovias da região por grupos de investidores privados, tanto com fins
turísticos,
como
para
transporte
de
passageiros
entre
Lavras/Três
Corações/Varginha, a exemplo do Projeto Expresso Vale Verde, o Município
deverá avaliar a oportunidade e condições para adesão a esse tipo de iniciativa,
seja em benefício da mobilidade da população seja como estímulo às atividades
de turismo regional, uma vez que a Cidade e as localidades de Flora e Colônia
Santa Fé seriam contempladas pelo percurso a ser ativado, podendo agregar valor
ao Projeto Estruturante Trilhos da Memória nesses casos;
VIII. O Projeto Estruturante Trilhos da Memória deve ser planejado e implantado como
motor de transformações territoriais, ambientais e socioeconômicas da Cidade e
das áreas e comunidades por ele afetadas, devendo os projetos físicos, para
resgate do patrimônio ferroviário municipal ser orientados pelas indicações
apresentadas no Quadro 4. Projeto Estruturante Trilhos da Memória, constante do
Anexo 1B.
3.3. Diretrizes Específicas da Vertente Núcleos Testemunhais
São diretrizes específicas da Vertente Núcleos Testemunhais:
I.

São declarados como Núcleos Testemunhais as localidades de Flora, Colônia Santa
Fé e o aglomerado constituído pelas Comunidades Quilombolas de Taquaral, Cota
e Portão de Cambuquira, devendo as ações para a sua preservação e
qualificação serem norteadas pelo objetivo de firmar a Paisagem Cultural de cada
uma e do Município;

II.

Constitui diretriz comum para o conjunto de Núcleos Testemunhais a implantação
do Projeto Estruturante Trilhos da Memória Estação Flora, Estação Carneiro Resende
e Estação Cota, conforme previsto nas diretrizes e indicações da Vertente
Patrimônio Ferroviário.

São diretrizes específicas para o Núcleo Testemunhal Flora:
I.

Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Verde Rio em Flora, sob o qual as ações de
preservação e qualificação previstas no Quadro 5. Projetos Âncora dos Núcleos
Testemunhais, constante do Anexo 1B, nas diretrizes subsequentes, nas diretrizes das
demais vertentes deste Eixo Estratégico ou de outros eixos que com ele guardem
relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo do
tempo.
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II.

O Segmento Melhorias destina-se à promoção de intervenções para a
qualificação ambiental urbana da localidade de Flora, de acordo com as
seguintes indicações:
a) orientar a concepção dos projetos de intervenção em Flora, segundo as
definições para a construção da Paisagem Cultural do Município e do Núcleo
Testemunhal com a manutenção de sua atmosfera bucólica;
b) instituir e delimitar o perímetro urbano de Flora e estabelecer os parâmetros
urbanísticos de parcelamento, uso e ocupação do solo, de forma a orientar e
qualificar a expansão da localidade;
c) desenvolver e implantar projeto paisagístico e de reconfiguração do desenho
urbano do núcleo com o objetivo de ampliar as condições de conforto
ambiental, a implantação do Programa de Arborização Urbana Municipal,
promover a acessibilidade em geral e a implantação de rotas acessíveis,
enquadrar e valorizar esteticamente seus atributos naturais e patrimônio
construído;
d) o projeto paisagístico considerará como uma Unidade da Paisagem o conjunto
urbano contínuo, representado pela Estação Flora e a Praça Central, cuja
interação entre os equipamentos deve ser valorizada e uma rota acessível
implantada, prevendo, além das ações já estabelecidas para a Estação, o
reforço da praça como lugar de encontro, a partir de seu redesenho urbano,
arborização e conforto ambiental, inclusão de parque infantil e manutenção
dos equipamentos da academia a céu aberto para os idosos;
e) dentre as ações de melhoria está implantação de equipamento público para
prática de esportes, cujo programa deve ser definido em conjunto com a
população local;
f)

incorporar ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana propostas específicas
para a localidade de Flora, que respondam às suas demandas em transporte,
acessibilidade e segurança, ampliando as oportunidades de transporte coletivo
de passageiros e orientando a solução de problemas como o fluxo de
caminhões desviados da Rodovia; a passagem em nível da ferrovia e o meio
para a transposição adequada e permanente do Rio Verde por pedestres e
ciclistas;

III. O Segmento Memória destina-se à preservação e valorização do patrimônio
ferroviário da localidade, de acordo com o Projeto Estruturante Trilhos da
Memória/Estação Flora;
IV. O Segmento Oportunidades destina-se ao aproveitamento e multiplicação do
potencial para o desenvolvimento sustentável local com a inauguração de
novos arranjos e cadeias produtivos, tendo em vista alavancar a
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socioeconomia da localidade e de seus moradores, de acordo com as
seguintes indicações:
a) estimular e apoiar o associativismo, as iniciativas de empreendedorismo e a
capacitação da comunidade local, tendo em vista o seu engajamento e
viabilização das finalidades das intervenções e propostas do Projeto Âncora
Verde Rio em Flora, a partir da pesquisa e identificação dos saberes e fazeres
de sua população;
b) aproveitar a infraestrutura a ser instalada pelo Projeto Âncora Controle das
Cheias em Flora - do Eixo Saneamento Básico/Vertente Drenagem -, para o
desenvolvimento socioeconômico da localidade, a partir do aproveitamento
do lago a ser formado para a atividade de piscicultura em articulação com a
EMATER;
c) explorar a vocação da localidade para o turismo náutico regional relacionado
com as potencialidades do Rio Verde para a navegação e a pesca de lazer no
rio, no lago (pesque e pague) e piscinas naturais, bem como para os esportes
aquáticos;
d) instalar infraestrutura para camping, ranchos de pesca e embarcadouro na
beira do rio;
e) promover cursos e treinamentos voltados à manutenção das atividades
náuticas como construção e manutenção de embarcações artesanais,
equipamentos de pesca, entre outros, bem como estimular as iniciativas locais
para atendimento ao turista como hospedagem familiar e prestação de
serviços em geral, em articulação com o SEBRAE e o Sistema S;
f)

estimular e apoiar a organização de horta e pomar comunitários, de forma a
viabilizar os insumos necessários para a produção artesanal orgânica de
produtos culturalmente identificados e abastecer a loja-café da Estação Flora;

g) instalar um entreposto para comercialização da produção local de peixes;
São diretrizes para o Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé:
I.

Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Colônia do Bem Estar, sob o qual as ações
de preservação e qualificação previstas no Quadro 5. Projetos Âncora dos Núcleos
Testemunhais, constante do Anexo 1B, nas diretrizes subsequentes, nas diretrizes das
demais vertentes deste Eixo Estratégico ou de outros eixos que com ele guardem
relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo do
tempo;

II.

O Segmento Melhorias destina-se à promoção de intervenções para a
qualificação ambiental urbana da Colônia Santa Fé e entorno, de acordo com as
seguintes indicações:

xix

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

a) orientar a concepção dos projetos de intervenção na Colônia Santa Fé e
entorno, segundo as definições para a construção da Paisagem Cultural do
Município e do Núcleo Testemunhal;
b) delimitar a área de entorno do campus da Colônia Santa Fé e elaborar plano
de ocupação definindo critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo,
considerando a implantação de projetos e empreendimentos voltados para o
turismo de saúde no futuro;
c) as novas intervenções no interior do campus da Colônia Santa Fé, sempre que
possível, deverão recompor o projeto urbanístico original;
d) incorporar ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana proposta específica para
a área onde se situa o campus da Colônia Santa Fé e seu entorno, que
responda às demandas em transporte, acessibilidade e segurança, ampliando
as oportunidades de transporte coletivo de passageiros e implantação de uma
rede de ciclovias - no interior do campus; na área de entorno; na ligação com
a Estação Resende Carneiro e na ligação do núcleo com a Cidade.
III. O Segmento Memória destina-se à preservação e valorização:
a) do patrimônio ferroviário da localidade, de acordo com o Projeto Estruturante
Trilhos da Memória/Estação Carneiro Resende; e
b) da história da saúde pública brasileira, para o que a Prefeitura deverá buscar a
adesão e apoio da FIOCRUZ para instalação de uma unidade, no campus da
Colônia Santa Fé, de guarda e difusão da memória das colônias de tratamento
da hanseníase no Brasil;
c) O Segmento Oportunidades destina-se ao aproveitamento e multiplicação do
potencial para o desenvolvimento sustentável do núcleo com a inauguração
de nova cadeia produtiva voltada para o turismo de saúde, tendo em vista
alavancar a socioeconomia do Município e promover seu maior engajamento
no Circuito das Águas;
d) Consideram-se três Unidades da Paisagem (UP) como frentes de atuação do
Segmento Oportunidades, conforme apresentado no Quadro 6. Finalidades das
Unidades da Paisagem do Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé, constante do
Anexo 1B:
d.1) UP1. Campus da Colônia Santa Fé - constitui indicação para a UP1 a
implantação do Projeto Âncora Colônia do Bem Estar;
d.2) UP2. Área de Entorno de Expansão do Turismo de Saúde - constituem
indicações para a UP2:
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(1) elaborar o Plano de Ocupação da área tendo como objetivo a instalação
da infraestrutura complementar ao turismo de saúde;
(2) incentivar a implantação de centro de formação e pesquisa em saúde no
nicho da reabilitação, em articulação com a rede de universidades e
centros acadêmicos regional;
(3) instalar um centro de informações do Circuito das Águas;
(4) atrair investimentos tais como: hotelaria; spas e balneários, centros de
beleza e afins, identificados com o turismo de saúde;
d. 3) UP3. Unidade de Conservação Ambiental/Área de Proteção Ambiental
(APA Santa Fé) - constituem indicações para a UP3:
(1) instalar a APA Santa Fé, a partir de um programa de reflorestamento da
área com espécies nativas do Bioma Mata Atlântica;
(2) articular-se com o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) para
engajamento ao Projeto Corredores Ecológicos, tendo como objetivo que
a APA Santa Fé cumpra o papel de banco regional de produção de
mudas para o projeto;
(3) a APA Santa Fé se constituirá em parque municipal, abrigando
infraestrutura de lazer - trilhas, áreas de picnic, entre outros usos similares -,
além de abrigar instalações para fins educativos sobre o Bioma Mata
Atlântica, de forma a representar uma opção de lazer para toda a
população de Três Corações.
São diretrizes para o Núcleo Testemunhal Comunidades Quilombolas:
I.

Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Identidade Quilombola, sob o qual as ações
de preservação e qualificação previstas no Quadro 5. Projetos Âncora dos Núcleos
Testemunhais, constante do Anexo 1B, nas diretrizes subsequentes, nas diretrizes das
demais vertentes deste Eixo Estratégico ou de outros eixos que com ele guardem
relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo do
tempo;

II.

O Segmento Melhorias destina-se à promoção de intervenções para a
qualificação ambiental e de vida nas Comunidades Quilombolas e entorno, de
acordo com as seguintes indicações:
a) orientar a concepção dos projetos de intervenção, segundo as definições para
a construção da Paisagem Cultural do Município e do Núcleo Testemunhal;
b) implantar programa de combate às situações que contribuem para a sua
vulnerabilidade, relacionadas com a infraestrutura de saneamento básico e
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sanitária, melhorias habitacionais, provimento da mobilidade e transportes,
melhorias nas condições de circulação no interior dos núcleos e acessibilidade e
qualificação paisagística, assegurando a qualidade de vida das comunidades
quilombolas;
c) construir quadra de esportes, parque infantil e academia pública para idosos;
d) promover programa de agricultura familiar, observando as tradições alimentares
das comunidades quilombolas, em articulação com a EMATER;
III. O Segmento Memória destina-se à preservação e valorização da cultura
quilombola e do patrimônio ferroviário da localidade, de acordo com o Projeto
Âncora Identidade Quilombola e o Projeto Estruturante Trilhos da Memória/Estação
Cota, respectivamente.
a) no âmbito do Projeto Âncora Identidade Quilombola, a SELTC conduzirá as
ações necessárias para a obtenção do reconhecimento e certificação das
comunidades quilombolas do Município junto à Fundação Cultural Palmares, a
partir do estabelecimento de um processo compreensivo junto a esses grupos
sociais, orientando e tomando as providências cabíveis, de forma a assegurar o
seu acesso às políticas e programas nacionais específicos;
b) a preservação do patrimônio ferroviário do Núcleo Testemunhal atenderá às
indicações descritas no âmbito do Projeto Estruturante Trilhos da
Memória/Estação Cota;
IV. O Segmento Oportunidades destina-se ao aproveitamento e multiplicação do
potencial para o desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas com
a inauguração de novos arranjos e cadeias produtivas, tendo em vista alavancar a
socioeconomia das localidades e de seus moradores, de acordo com as seguintes
indicações:
a) a partir do resgate e registro das práticas artesanais e culturais, da transmissão
oral de suas estórias, das festas e crenças, gastronomia e vestuário, a SELTC
implementará o Projeto Âncora Identidade Quilombola, com o objetivo de
potencializar a visibilidade e o incremento da riqueza cultural do Município, em
prol do desenvolvimento social e econômico dessas comunidades, como parte
integrante da política de turismo;
b) a SELTC buscará articulação com o Grupo de Pesquisas - Minas Gerais:
Diálogos/Acervos Tricordianos da UNINCOR, como meio de qualificar o
planejamento das ações do Projeto Âncora Identidade Quilombola;
c) reservar área para plantio e produção da taquara, de forma a viabilizar o
fabrico de produtos culturalmente identificados com a tradição artesanal de
utensílios para comercialização na loja-café Estação Cota;
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d) destimular e apoiar a organização de horta e pomar comunitários, de forma a
viabilizar os insumos necessários para a produção artesanal orgânica de
produtos da tradição quilombola e abastecer a loja-café da Estação Cota.
3.4. Diretrizes Específicas da Vertente Paisagem Cultural
Por se tratar de um sistema aberto integrado por diferentes componentes em uma
relação de transversalidade, a construção qualificada da Paisagem Cultural de Três
Corações resultará da efetivação do conjunto de diretrizes e propostas constantes
deste Eixo Estratégico, bem como nos demais que com ela guardam relação.
Tendo em vista que uma Paisagem Cultural resulta das transformações ao meio
ambiente natural preexistente, decorrentes do processo antrópico de ocupação, das
atividades humanas e das formas de apropriação dos espaços e do território, as
diretrizes para a construção qualificada da paisagem cultural de Três Corações estão
distribuídas nas seguintes dimensões e componentes:
I.

Dimensão natural e paisagística - caracteriza-se pela presença e/ou permanência
dos recursos naturais no território municipal:
a) os rios, em especial o Rio Verde e o Rio do Peixe;
b) as colinas ou ‘mar de morros’;
c) os fragmentos florestais;
d) os parques, praças e jardins;
e) os ipês pulverizados pelo território;

II.

Dimensão patrimonial - caracteriza-se pelo legado construído e conformação
espacial e morfológica dos assentamentos humanos do Município:
a) o Centro Histórico;
b) os bens imóveis preservados;
c) os Núcleos Testemunhais;
d) as pontes e as ladeiras;
e) o patrimônio ferroviário.

III. Dimensão simbólica - caracteriza-se, de um lado, pela atribuição de valores,
costumes e hábitos de apropriação dos espaços pela população, de outro lado,
pelas manifestações da afirmação do senso de pertencimento e identidade do
seu povo:
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a) a tradição agropecuária de abastecimento e produção de alimentos;
b) os saberes e fazeres;
c) as expressões artísticas e culturais, festas e religiosidade;
d) o espírito mineiro;
e) as relações sociais, com a modernidade e com a cidade.
São diretrizes da dimensão natural e paisagística da Paisagem Cultural, além de outras
previstas no Eixo Estratégico Meio Ambiente:
I.

Palmáceas nativas e massas arbóreas floríferas do bioma Mata Atlântica devem ser
utilizadas para o enquadramento das áreas de entorno aos bens tombados,
atribuindo-lhes valorização por meio da ambiência diferenciada e da beleza
estética;

II.

As propostas de intervenção e melhoria do sistema viário previstas no Plano
Municipal de Mobilidade Urbana serão sempre associadas à qualificação
paisagística do local onde ocorrerem.

III. As diretrizes da dimensão patrimonial da Paisagem Cultural são aquelas previstas
neste Eixo Estratégico que com ela guardem relação, em especial as Vertentes
Patrimônio Construído, Patrimônio Ferroviário e Núcleos Testemunhais.
IV. As diretrizes da dimensão simbólica da Paisagem Cultural são aquelas previstas
neste Eixo Estratégico que com ela guardem relação.
3.5. Diretrizes Específicas da Vertente Patrimônio Imaterial, Place Branding& Turismo
A SELTC deverá ampliar a identificação do acervo dos bens imateriais do Município, a
partir da elaboração e organização de um amplo Inventário dos Bens Intangíveis,
multiplicando as pesquisas, a documentação e registro junto à população, cobrindo
todo o território municipal.
As ações para refundação do place branding do Município, bem como aquelas
destinadas à exploração de atrativos turísticos, dependem da completude do
mapeamento de suas potencialidades, ainda por identificar e avaliar, dessa forma,
deverá ser efetivada ampla varredura por todo o território municipal com essa
intenção, com o apoio de consultoria especializada:
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I.

Especial atenção deve ser dada à produção de uvas Syrah e ao patrimônio
construído de antigas fazendas, pelo potencial que representam para o turismo
contemporâneo e para articulação regional, em ações conjuntas com outros
Municípios viticultores e diante das inúmeras propriedades rurais originais presentes
no Sul de Minas, favorecendo a organização de um circuito regional nos moldes
das fazendas do Vale do Café;

II.

A expansão da produção de orgânicos e o beneficiamento de produtos artesanais
culturalmente identificados constituem um potencial a ser estimulado no âmbito de
seu aproveitamento para o turismo gastronômico e cultural;

III. Um programa amplo de estímulo à expansão e qualificação de investimentos nos
serviços de turismo pelos agentes locais deve ser previsto e posto em prática, a
partir do novo Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, bem como
acionadas as fontes de financiamento disponíveis em programas federais e
estaduais do setor, além do estabelecimento de parcerias com o SEBRAE e o
Sistema S para formação de mão de obra e desenho de modelos de negócios;
IV. A profissionalização e o design de produtos para o turismo devem constar do
planejamento municipal para o setor, devendo este atuar como promotor das
ações de qualificação e capacitação dos produtores locais com consultorias
especializadas;
V. O patrimônio paisagístico deve ser aproveitado como elemento de refundação do
place branding municipal, em especial os ipês, cujo potencial deve ser
amplificado, inclusive, na construção intencional de paisagens, especialmente no
meio urbano.
3.6. Diretrizes Específicas da Vertente Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e
Paisagístico
A Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura - SELTC deve formular o seu
planejamento estratégico, na expectativa do pleno cumprimento de sua missão e na
afirmação de seu protagonismo na condução e/ou incidência em todos os
processos da Administração que afetem a preservação do PHCP do Município, e do
fortalecimento da articulação com as demais Secretarias, tendo ainda como
objetivos e metas:
I.

Firmar a efetividade de suas competências e das políticas municipais sob sua
responsabilidade;

II.

Captar novos perfis profissionais, qualificar e atualizar continuamente seus quadros
técnicos, incluindo a participação de seu corpo funcional concursado em eventos
profissionais, bem como em exposições, mostras e atividades fora do Município, de
forma a conhecer e atualizar-se com as novas tendências em seus campos de
atuação;
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III. Instituir um setor de licenciamento de obras e projetos para avaliação e
manifestação conclusiva quanto à emissão de alvará e habite-se, nos casos de
projetos localizados no Centro Histórico, APAC, Núcleos Testemunhais, áreas de
entorno de bens preservado e iniciativas da própria Prefeitura nesses locais, de
forma a se integrar ao processo de licenciamento da Secretaria responsável e de
acionar a prerrogativa decisória do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e
Cultural de Três Corações - COMPHC apenas em casos especiais ou omissos;
IV. Ampliar o uso de recursos tecnológicos na promoção e divulgação do patrimônio
histórico e cultural;
V. Explorar alternativas para o financiamento de suas ações;
VI. Alinhar-se com as novas tendências da economia criativa e reforçar a interação
com as iniciativas da sociedade;
VII. Expandir sua participação na economia local.
Para promover o aprimoramento de suas competências e capacidades, a SELTC deve
buscar apoio em consultorias especializadas, tendo em vista a sua preparação em
duas frentes: formular seu planejamento estratégico e; ampliar o place branding do
Município, além de:
I.

Adequar e aprovar a proposta para a Política Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Três Corações às diretrizes deste Plano
Diretor;

II.

Formular um novo Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável à luz
das estratégias definidas neste Plano Diretor para o setor;

III. Promover a capacitação e envolver os Conselhos Municipais sob sua
responsabilidade nos processos de formulação das respectivas políticas e planos
setoriais competentes;
IV. Retomar as atividades para execução do Inventário de Proteção do Acervo
Cultural de Três Corações, pautando-se pelos seguintes comandos:
a) firmar juridicamente a posição da Prefeitura quanto ao caráter meramente
ferramental do inventário como recurso para avaliação do patrimônio cultural
do Município e instrução posterior das medidas de proteção previstas na
legislação aplicável;
b) estabelecer um processo transparente junto à população para criar um
ambiente compreensivo, de modo a estimular a preservação do patrimônio
cultural e construído do Município, de acordo com as orientações do Manual
de Aplicação de Educação Patrimonial: Inventários Participativos do IPHAN de
2016;
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c) instituir mecanismos de incentivo à preservação dos bens imóveis privados pelos
seus proprietários, conforme a legislação tributária aplicável, demais
instrumentos de indução do desenvolvimento urbano previstos neste Plano
Diretor e na legislação de uso e ocupação do solo urbano;
d) ampliar a transferência dos recursos do ICMS Cultural.
V. Estabelecer um programa de identificação e registro do patrimônio imaterial
municipal, que envolva a população, de forma a reunir um amplo acervo
iconográfico, documental e material, testemunho dos saberes, fazeres e tradições
de seu povo e de sua história.
VI. Instituir um sistema de classificação do acervo imaterial, organizá-lo e tratá-lo para
exposição e consulta em edificação preparada para receber o Arquivo Público de
Três Corações, a ser instalado em bem tombado municipal.
VII. Fomentar programas de estímulo à formação e ativismo cultural da população, tais
como:
a) implantação de equipamentos culturais nos bairros, a exemplo de bibliotecas
comunitárias, entre outras unidades;
b) realizar investimentos em ações voltadas a incentivar as iniciativas de
empreendedorismo da população jovem do Município, espécie de plataforma
de idéias, dotadas dos recursos necessários à sua inclusão digital, buscando
parcerias junto ao SEBRAE, Sistema S e centros acadêmicos;
c) apoiar as iniciativas da sociedade e grupos culturais implicadas com o fomento
da economia criativa.
VIII. O processo participativo de reformulação do place branding de Três Corações
deve ser aproveitado para a criação das sinergias necessárias ao aproveitamento do
PHCP como vetor das transformações territoriais propostas neste Plano Diretor,
reunindo sociedade, empresários e Poder Público em torno do fortalecimento da
identidade municipal e da criação de diferenciais de atratividade, potencializando a
economia do turismo local.

4. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO ABRIGO SEGURO
4.1. Diretriz Transversal do Eixo Estratégico Abrigo Seguro
Constitui diretriz transversal deste Eixo Estratégico a interação com a Lei Municipal de
Uso e Ocupação do Solo Urbano, onde estão definidos os padrões para pautar o
planejamento e as ações de intervenção da Política de Habitação de Interesse Social
do Município (PLHIS).
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4.2. Diretrizes Específicas da Vertente Planejamento e Gestão Habitacional
São diretrizes específicas da Vertente Planejamento e Gestão Habitacional:
I.

Promover ajustes ao PLHIS 2010, de forma a atualizá-lo e suprir as eventuais lacunas
identificadas;

II.

Criar um sistema de gestão para atualização e acompanhamento sistemático do
Plano de Habitação;

III. Delimitar o perímetro das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e providenciar a
legislação necessária para a sua efetivação, considerando as diferentes situações
de interesse social, conforme definições do PDDUA.
IV. Ampliar o diálogo entre as Secretarias de Desenvolvimento Social e a de
Planejamento;
V. Prever a utilização dos instrumentos do Estatuto das Cidades aplicáveis à produção
e combate ao déficit habitacional.
4.3. Diretrizes Específicas
Urbanísticas

da

Vertente

Produção

e

Melhorias

Habitacionais

e

São diretrizes específicas da Vertente Produção e Melhorias Habitacionais e
Urbanísticas:
I.

Realizar a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos precários;

II.

Garantir infraestrutura, saneamento básico, mobilidade, lazer, equipamentos e
serviços sociais em todo o Município, incluindo as comunidades rurais e as
localidades de Amadeu Miguel e Flora;

III. Investir na produção de habitação de interesse social com prioridade para famílias
com renda até 3 SM;
IV. Promover a implantação de equipamentos urbanos nas áreas desprovidas de
infraestrutura, em especial o conjunto habitacional Nova Três Corações;
V. Criar cota para destinação de percentual da área computável de novos
loteamentos para produção de Habitação de Interesse Social;
VI. Criar mecanismos para garantir que unidades de loteamentos de interesse social
sejam efetivamente destinadas para famílias de baixa renda;
VII. Ampliar os canais de diálogo com a sociedade civil e as associações de bairro,
através da União Tricordiana de Associação de Moradores (UTAM).
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4.4. Diretrizes Específicas da Vertente Prevenção da Ocupação de Risco
São diretrizes específicas da Vertente Prevenção da Ocupação de Risco:
I.

Cadastrar a população moradora das áreas de risco de deslizamentos,inundações
e enchentes, principalmente as comunidades localizadas às margens do Rio
Verde;

II.

Fomentar o sistema de alerta de cheias previsto no Plano de Contingência de Três
Corações, para remoção temporária preventiva da população assentada em
áreas de risco;

III. Garantir o reassentamento da população moradora de áreas de risco, quando não houver
alternativa e em área próxima ao local de origem.

5. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA
5.1. Diretriz Transversal do Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida
Constitui diretriz transversal deste Eixo Estratégico, revisar e atualizar o Plano Municipal
de Saneamento Básico (PMSB) de Três Corações.
O processo de revisão do PMSB Três Corações, além de atualizar as metas
estabelecidas no plano de 2014, vigente, considerará a realização de estudos para
avaliação e indicação de ações para equação de problemas localizados, tendo em
vista alcançar a universalização e integralidade dos serviços de saneamento básico.
5.2. Diretrizes Específicas da Vertente Drenagem e Controle de Cheias
São diretrizes específicas da Vertente Drenagem e Controle de Cheias:
I.

Viabilizar e implantar o Projeto Estruturante Rio Amigo, sob o qual as ações de
combate às cheias e qualificação do sistema de drenagem, previstas no Quadro 7.
Projeto Estruturante Rio Amigo, constante do Anexo 1B, nas vertentes e diretrizes
subsequentes deste Eixo Estratégico e nas diretrizes de outros eixos que com ele
guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao
longo do tempo;

II.

O Projeto Estruturante Rio Amigo será implantado na Sede Municipal de Três
Corações, (duas unidades) e do núcleo urbano de Flora (uma unidade), com o
objetivo de promover o controle das cheias do Rio Verde e do Rio do Peixe;

III. Os lagos ou espelhos d´água de contenção, formados pelas obras de controle das
cheias terão as seguintes destinações:
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a) lago de contenção do Rio Verde na Sede - integrar o parque linear da Cidade,
com fins de lazer;
b) lago de contenção do Rio do Peixe na Sede - integrar equipamento público
destinado à promoção da cultura, aos esportes e ao lazer dos moradores da
região; e
c) lago de contenção do Rio Verde em Flora - destinado às atividades de
piscicultura, conforme indicações do eixo Estratégico Patrimônio Preservado,
Memória Viva/Projeto Âncora Verde Rio Em Flora.
IV. Instituir instância técnico-administrativa na Prefeitura responsável pelo
planejamento, gestão, fiscalização e controle dos serviços e projetos de drenagem
do Município ou de terceiros contratados para tal;
V. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana, estabelecendo normas municipais
específicas e critérios de dimensionamento, projeto e implantação de dispositivos
que assegurem o bom funcionamento da rede de drenagem urbana das águas
pluviais, os parâmetros em garantia da micro e macrodrenagem natural no
Município, além da previsão de mecanismos de planejamento e gestão, de
estímulo às boas práticas da população e empreendedores, entre outros atinentes
ao plano;
VI. Rever os parâmetros exigidos para a manutenção de áreas livres de
impermeabilização em novos empreendimentos e no interior dos lotes, ajustandoos para maior, de forma a dar maior efetividade às áreas de percolação das
águas pluviais e retardar a velocidade de deságue nos cursos d’água;
VII. Articular-se com o setor de licenciamento de obras e projetos da Prefeitura,
participando do processo de fiscalização e habite-se, como meio de assegurar o
cumprimento das exigências legais relacionadas com a drenagem;
VIII. Em garantia do bom projeto e da qualidade das obras, como exemplo
demonstrativo a Prefeitura deverá dotar os novos prédios públicos e os antigos,
quando das obras de reforma, as medidas de permeabilidade do terreno e de
captação e aproveitamento das águas pluviais;
IX. Adotar mecanismos de incentivo fiscais e urbanísticos ao aproveitamento das
águas pluviais (AAP) pela população e empreendedores da construção civil, para
usos não potáveis de rega, descarga sanitária e limpeza de pisos, estimulando a
economia no uso da água tratada, a demanda pela captação nos recursos
hídricos, aumentando a vida útil de poços e a redução da conta de água;
X. Tornar obrigatório nas indústrias e grandes equipamentos, existentes ou projetados,
as medidas de permeabilidade do solo e a adoção da captação das águas
pluviais para reuso;
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XI. Avaliar a construção de pôlderes na área urbana, a partir dos parâmetros mínimos
estabelecidos no Quadro 8. Parâmetros para Implantação de Pôlder, constante do
Anexo 1B;
XII. Na área rural, avaliar a instalação de pôlderes, açudes e outros dispositivos
previstos no PDRHRV/IGAM, rio acima de Três Corações, tendo em vista a utilização
da água armazenada para irrigação e outros usos agrícolas;
XIII. Articular-se nas instâncias regionais de gestão, tendo em vista a criação de uma
agenda microrregional com participação dos Municípios atingidos por cheias na
Bacia do Rio Verde.
5.3. Diretrizes Específicas da Vertente Água e Esgoto Sanitário
São diretrizes específicas da Vertente Água e Esgoto Sanitário:
I.

Distribuir os investimentos em saneamento de acordo com o zoneamento urbano,
observando as tendências de expansão, garantindo ainda a implantação
equitativa pelo território da Cidade;

II.

Criar um circuito de comunicação com a população que contemple:
a) a conscientização da população quanto às interações do saneamento com as
demais políticas municipais, como, por exemplo, cada R$1,00 (um real)
investido em saneamento representa economia de R$4,00 (quatro reais) em
gastos com saúde e afastamento laboral;
b) o uso racional da água;
c) a transparência sobre o consumo e grandes usuários de água;
d) as vantagens da captação e reuso das águas pluviais;
e) a criação de canal de denúncias para identificação de ligações irregulares
entre esgoto e drenagem, ou lançamento nos rios, em articulação com a
COPASA.

III. Em áreas de pequenos produtores rurais, pequenas comunidades isoladas ou
quilombolas, assumir a responsabilidade pela adoção de medidas de captação
de água (poços, açudes, etc.) e tratamento de esgotos de forma racional,
adotando as indicações do Manual de Saneamento da FUNASA;
IV. Cobrar a implementação efetiva de interceptores e elevatórias de esgoto (EE)em
ambas as margens do Rio Verde, para captar todos os esgotos que hoje são
lançados no rio (de acordo com o cadastro atualizado da COPASA);
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V. Celebrar cooperação técnica com a UNINCOR, tendo em vista o estabelecimento
de um circuito de medições e manutenção da qualidade dos corpos hídricos do
Município;
VI. Integrar-se ao Plano de Ação Novo Rural da SEMAP;
VII. Promover ações específicas de boas
comunidades quilombolas do Município;

práticas

de

saneamento

para

as

VIII. Integrar o saneamento básico no núcleo urbano de Flora;
IX. Promover melhorias e preparar resposta à demanda futura em saneamento básico
na Colônia Santa Fé e área de entorno;
X. Implantar infraestrutura de saneamento básico em Amadeu Miguel.
5.4. Diretrizes Específicas da Vertente Resíduos Sólidos
São diretrizes específicas da Vertente Resíduos Sólidos:
I.

Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Três Corações;

II.

Quanto aos resíduos sólidos na área rural:
a) aprimorar a sensibilização da população rural, orientando sobre os
procedimentos para disciplinamento da coleta seletiva e compostagem
doméstica;
b) realizar estudo para identificação de pontos estratégicos para entrega
voluntária de materiais recicláveis nas comunidades rurais e para a
regionalização desses núcleos populacionais, com o objetivo de viabilizar a
coleta seletiva;
c) difundir a prática doméstica de compostagem e incentivar a incorporação do
composto orgânico produzido nas atividades agrícolas;
d) disciplinar o gerenciamento de resíduos agrossilvopasatoris;
e) instituir mecanismos para controle e regulação dos quantitativos
comercializados e descartados de embalagens de defensivos agrícolas;

III. Quanto ao manejo dos resíduos sólidos urbanos:
a) rever a participação do setor empresarial nas ações de logística reversa,
sobretudo dos resíduos definidos pela PNRS (art. 33), considerando:
(1) o aprimoramento das iniciativas existentes no Município;
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(2) a integração da associação de catadores atuante no Município;
(3) os custos operacionais do recolhimento e recuperação dos materiais.
b) instituir e fortalecer a coleta seletiva da fração seca (materiais recicláveis) dos
resíduos sólidos urbanos, conforme as seguintes indicações:
(1) sensibilização da população, de modo a ampliar o alcance da coleta
seletiva e a recuperação de recicláveis;
(2) definição da modalidade de coleta seletiva que poderá ser porta-a-porta
em dias diferentes da coleta convencional, complementada com pontos
de entrega voluntária (PEV);
(3) fomentar a inclusão social dos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis em programas de coleta seletiva;
(4) recuperação e ampliação das infraestruturas existentes voltadas para a
coleta seletiva e triagem de material reciclável (PEV e galpões de triagem);
IV. Instituir a recuperação e o tratamento diferenciado da parcela orgânica dos
resíduos sólidos, de modo a reduzir a quantidade encaminhada ao aterro sanitário,
ampliando a sua vida útil;
V. Disciplinar o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS), resíduos de
construção civil (RCC), resíduos industriais (RI) e de grandes geradores, incluindo
exigência dos Planos de Gerenciamento (art. 20, da PNRS);
VI. Instituir a cobrança pela prestação de serviços a terceiros referentes a coleta,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos;
VII. São diretrizes para a disposição final dos resíduos sólidos:
a) delimitar a área de influência do aterro sanitário, a fim de impedir o uso
residencial do entorno para segurança sanitária da população, atendendo ao
disposto na NBR 13.896/1997 que recomenda que a distância do limite da área
útil do aterro a núcleos populacionais seja superior a 500m (quinhentos metros),
e que seja mantida baixa densidade populacional nas áreas próximas;
b) promover a reabilitação do antigo lixão, cujas atividades foram encerradas em
2001, elaborando um plano de encerramento e monitoramento, conforme
disposto nas NBR 13896/1997, atendendo aos seguintes requisitos mínimos:
(1) usos programados para a área após seu fechamento;
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(2) delimitação, cercamento e plantação de cerca viva arbustiva, de modo a
isolar o local, impedir o acesso de pessoas estranhas e animais e melhorar
os aspectos quanto à vizinhança;
(3) monitoramento das águas subterrâneas após o término das operações, por
um período mínimo de 20 (vinte) anos;
(4) monitoramento da estabilidade do maciço e manutenção da cobertura, a
fim de corrigir rachaduras e erosão;
(5) instalação de sistemas de drenagem e de detecção de vazamento de
líquido percolado até o término da sua geração;
(6) tratamento do líquido percolado, até o término da geração desse líquido,
ou até que esse líquido (influente no sistema) atenda aos padrões legais de
emissão;
(7) instalação de sistema de coleta de gases até que seja comprovado o
término de sua geração;
VIII. Disciplinar a disposição final dos resíduos de construção civil (RCC), buscando
impedir a proliferação de áreas de bota-fora irregulares, em conformidade com as
diretrizes de manejo de resíduos sólidos - áreas urbanas;
IX. Articular-se com o Governo Estadual para realização de estudo de viabilidade
econômica para regionalização e consorciamento, com vistas à redução de
custos da disposição final.

6. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO ROTAS E CAMINHOS
6.1. Diretriz Transversal do Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
Constitui diretriz transversal deste Eixo Estratégico, elaborar o Plano de Mobilidade
Territorial e Urbana - PlanMob Três Corações.
A Prefeitura elaborará o PlanMob Três Corações de acordo com as determinações e
prazo estabelecidos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como com os
objetivos e diretrizes deste Eixo Estratégico.
O PlanMob Três Corações, cuja elaboração é uma ação prioritária do Sistema de
Mobilidade Territorial e Urbana do Município, deverá ser elaborado de forma
participativa e conter, no mínimo:
I.

Análise sobre as condições de acessibilidade e mobilidade existentes no Município
e suas conexões entre bairros, a fim de identificar os diferentes tipos de demandas
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urbanas, sociais, demográficas, econômicas e ambientais que deverão nortear a
formulação das propostas;
II.

Ações para a ampliação e aprimoramento do sistema de transporte público
coletivo no Município;

III. Programa para o gerenciamento dos estacionamentos no Município com controle
da atividade nas vias públicas e limitação de estacionamentos no Centro;
IV. Estratégias tarifárias para melhorar as condições de mobilidade da população, em
especial de baixa renda;
V. Ações para garantir a acessibilidade universal aos serviços, equipamentos e
infraestruturas de transporte público coletivo e à Cidade, com adequações das
calçadas, travessias e acessos às edificações;
VI. Estratégias para a circulação de veículos de carga dentro do Município;
VII. criação de um sistema cicloviário e de rotas acessíveis;
VIII. Indicações quanto à malha de estradas vicinais;
IX. Lista de prioridades para ações e implantação de projetos;
X. Estimativas de custo, prazos de implementação e meios de financiamento para
todos os projetos propostos;
XI. A consideração dos demais Eixos Estratégicos desta Lei na configuração do
Sistema de Mobilidade Territorial e Urbana do Município de Três Corações.
6.2. Diretrizes Específicas da Vertente Sistema Viário
São diretrizes específicas da Vertente Sistema Viário:
I.

À luz do PlanMob, elaborar estudos de tráfego para analisar e propor alternativas
para o fluxo de veículos automotores no Centro e para analisar o impacto de
novos polos geradores de viagem e tráfego nas principais vias de acesso ao
Município;

II.

Reduzir a quantidade de vagas de estacionamento no Centro e em seu entorno;

III. Requalificar a sinalização horizontal e vertical;
IV. Requalificar as interseções nas vias principais do Centro para diminuir a
convergência de fluxos e melhorar a fluidez nas mesmas;
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V. Realizar estudos de impacto de vizinhança para os novos empreendimentos de
médio/grande porte a serem instalados no Município;
VI. Realocar os pontos de táxi na região central para vias locais, diminuindo o impacto
no tráfego das vias principais.
6.3. Diretrizes Específicas da Vertente Transporte Público
São diretrizes específicas da Vertente Transporte Público:
I.

Reformar os pontos de ônibus em regiões de maior movimento, provendo proteção
aos usuários contra as intempéries e informações sobre o sistema;

II.

Atualizar a frota para micro-ônibus nas linhas que trafegam pela área central;

III. Expandir o serviço de transporte público em termos de área de cobertura e
frequência para regiões afastadas e de baixa renda;
IV. Adequar a oferta à demanda por meio de incremento na capacidade de
transporte;
V. Priorizar o tráfego de veículos do transporte público em vias de maior movimento
por meio de faixas exclusivas;
VI. Prover toda a frota de ônibus com mecanismo de embarque para cadeirantes e
ar-condicionado.
6.4. Diretrizes Específicas da Vertente Transporte Não Motorizado
São diretrizes específicas da Vertente Transporte Não Motorizado:
I.

Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modos de transporte,
especialmente em vias não estruturais;

II.

Adaptar as interseções com grande fluxo de pedestres para que o cruzamento
seja feito em nível;

III. Requalificar e reformar as calçadas do Centro, alargando-as com a supressão de
vagas de estacionamento e pontos de táxi;
IV. Desenvolver uma rede cicloviária estrutural dotando-a de mobiliário adequado
para fomentar os deslocamentos não motorizados entre bairros vizinhos;
V. Transformar ruas estreitas no Centro em ruas compartilhadas (conceito de
sharedstreets, onde a prioridade é dos pedestres e ciclistas, e não dos automóveis),
com sinalização viária adequada e com mecanismos para redução de
velocidade (trafficcalming).
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6.5. Diretrizes Específicas da Vertente Políticas de Restrição ao Uso do Automóvel
São diretrizes específicas da Vertente Políticas de Restrição ao Uso do Automóvel:
I.

Reduzir a quantidade de vagas de estacionamento na região central da Cidade;

II.

Elaborar uma política de estacionamento no Centro e seu entorno com áreas
distintas de cobrança;

III. Acionar equipe de agentes para fiscalizar os estacionamentos públicos;
IV. Destinar estritamente os recursos advindos da cobrança do estacionamento
público para financiar a reforma das calçadas no Centro.
6.6. Diretrizes Específicas da Vertente Acessibilidade Universal
São diretrizes específicas da Vertente Acessibilidade Universal:
I.

Implementar o Programa Municipal de Construção de Calçadas e Enquadramento
de Vias;

II.

Adaptar as calçadas no Centro e próximas aos principais polos geradores de
viagens para permitir o deslocamento de forma segura de pessoas com
mobilidade reduzida, de acordo com a NBR 9050 e Decreto Federal no 5.296/2004;

III. Garantir o acesso das pessoas com mobilidade reduzida ao transporte público;
IV. Calçadas, faixas de pedestres, transposições e passarelas deverão ser
gradualmente adequadas para atender às pessoas com mobilidade reduzida,
visando a sua autonomia, conforme a legislação federal e as normas técnicas
regulamentares pertinentes, em especial a NBR 9050 da ABNT;
V. O Executivo deverá elaborar um plano de ação para a reforma e manutenção
das calçadas de toda a cidade, priorizando inicialmente as áreas mais críticas área central, vias de grande fluxo de pedestres, terminais e pontos de transbordo
de passageiros -, depois expandindo para as demais áreas, prevendo os recursos
necessários e seu enquadramento como investimento continuado em cada
orçamento anual.
VI. As intervenções para promoção da acessibilidade universal deverão inscrever-se
em um sistema de rotas acessíveis por toda a cidade.
6.7. Diretrizes Específicas da Vertente Equidade e Transparência no Transporte Público
São diretrizes específicas da Vertente Equidade e Transparência no Transporte Público:
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I.

Realizar estudo por instituição independente para calcular a tarifa e os custos do
sistema de ônibus, com o intuito de garantir modicidade tarifária e o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos;

II.

Criar um Observatório da Mobilidade para divulgar dados operacionais do sistema
e estimular a participação social no seu planejamento;

III. Elaborar sistema de bilhetagem eletrônica, com divulgação periódica dos dados
no Observatório da Mobilidade.
6.8. Diretrizes Específicas da Vertente Logística Urbana
São diretrizes específicas da Vertente Logística Urbana:
I.

Regulamentar e monitorar a circulação de veículos de carga, incluindo as cargas
perigosas e/ou de grande porte;

II.

Planejar soluções de inserção urbana do sistema de abastecimento e logística que
minimizem os conflitos de convivência e as interferências entre este sistema e os
demais fluxos, principalmente na região central;

III. Definir horários e locais específicos para carga e descarga de mercadorias no
Centro;
IV. Definir horários específicos para a circulação de veículos de grande porte nas vias
principais;
V. Estabelecer uma política de tráfego de veículos de carga pelos principais polos
industriais.

7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO EIXO ESTRATÉGICO VALORIZA RURAL
7.1. Diretriz Transversal do Eixo Estratégico Valoriza Rural
Constitui diretriz transversal deste Eixo Estratégico, viabilizar e implantar o Projeto
Estruturante Novo Rural, sob o qual as ações de preservação e qualificação previstas
no Quadro 9. Projeto Estruturante Novo Rural, constante do Anexo 1B, nas Vertentes e
diretrizes subsequentes e nas diretrizes de outros Eixos Estratégicos que com ele
guardem relação serão planejadas, bem como as que vierem a ser definidas ao longo
do tempo.
7.2. Diretrizes Específicas da Vertente Pluriatividade Rural
São diretrizes específicas da Vertente Pluriatividade Rural:

xxxviii

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

I.

Promover a diversidade econômica no meio rural apoiando as atividades do setor
primário voltadas à produção familiar; estimulando as condições de
desenvolvimento no campo do setor secundário, com o beneficiamento e
agregação de valor à produção por meio da manufatura artesanal de produtos
locais; tendo em vista a inauguração de novas cadeias produtivas combinadas ao
setor terciário, em especial às atividades e serviços de turismo, na interação com o
patrimônio cultural do Município;

II.

Estimular e apoiar a organização socioprodutiva nas comunidades rurais, a partir
de capacitação e campanhas de incentivo à criação de cooperativas e
associações, visando propiciar o fortalecimento da economia solidária, da
produção familiar e sua inserção nas políticas de compras públicas, a exemplo da
provisão de merenda escolar, fornecimento de matéria prima para alimentação
da ESA, do Presídio e hospitais, entre outras oportunidades;

III. Buscar orientação e parcerias com a EMATER, a EPAMIG e o SEBRAE, para
identificação das potencialidades da diversificação de culturas, a inserção de
outros segmentos agro-pastoris e o aprimoramento da vocação produtiva das
famílias, tendo em vista a aptidão das terras e a produção dos insumos e
beneficiamento artesanal de produtos culturalmente identificados e de interesse
do mercado turístico, entre outros:
a) para a produção e processamento de alimentos:
(1) frutas, ervas e temperos;
(2) cogumelos, cafés, chás e outros relacionados com a produção gourmet;
(3) vinhos, licores e cachaça;
(4) geléias, compotas, molhos e shutneys;
(5) criação de pequenos animais, laticínios e derivados;
(6) piscicultura, ranicultura e derivados;
(7) hortigranjeiros;
(8) féculas e farinhas;
(9) óleos, extratos e insumos naturais para cosméticos e produtos artesanais
de higiene.
b) para a produção de utensílios e produtos de decoração:
(1) fios, couros e lãs;
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(2) taquara, bambu, sisal e outras fibras;
(3) tecelagem e cerâmica;
(4) produção de artesanato e similares;
(5) produção de flores e plantas ornamentais.
IV. Reorganizar e qualificar os espaços de comercialização da produção familiar local
através de ações dirigidas:
a) à orientação dos produtores e feirantes quanto às condições de
acondicionamento e manipulação dos produtos e de atendimento ao público;
b) ao reordenamento do calendário e da organização das feiras livres nos bairros,
com padronização de barracas e das condições de higiene e manipulação
dos produtos;
c) à melhoria das condições sanitárias, de circulação, distribuição, diversidade e
layout de exposição das mercadorias no Mercado Municipal, de forma a
integrá-lo à cadeia produtiva do turismo, tornando-o um espaço confortável,
de arquitetura qualificada e atrativo aos seus usuários e ao turista;
d) à articulação da SEMAP com a SELTC na produção, seleção e exposição dos
produtos a serem comercializados nas lojas café das Estações integradas ao
Projeto Estruturante Trilhos da Memória, bem como no Projeto Âncora Verde Rio
em Flora, no tocante às atividades de piscicultura;
V. Articular-se com a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais - ABI
ROCHAS, tendo em vista engajar-se na efetivação do plano estratégico para o
setor que prevê a criação de um Centro Tecnológico do Quartzito em Três
Corações;
VI. Avaliar as condições de uma parceria com o Município de São Tomé das Letras e a
AMIST, associação empresarial local do setor, no intuito de se associar ao arranjo
produtivo de quartzitos e contribuir para a solução de destinação final dos rejeitos,
a partir de estudo de viabilidade para a implantação em Três Corações de uma
unidade municipal de processamento de britas, tendo em vista a manutenção das
estradas vicinais do Município, a maior economicidade das obras públicas e a
geração de empregos;
VII. Participar do planejamento e efetivação da nova Política de Desenvolvimento do
Turismo Sustentável de Três Corações, apoiando a criação das condições
favoráveis para:
a) incorporação das comunidades quilombolas a roteiros turísticos históricoculturais;

xl

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

b) incentivo à produção e atividades típicas regionais orientadas à visitação,
experimentação e experiências de vivência rural;
c) aproveitamento das características da paisagem para o turismo esportivo, de
aventura e ecológico;
d) fomento às iniciativas comunitárias de exploração da atividade hoteleira e
oferta de lazer nas localidades rurais;
e) implantação do Projeto Estruturante Trilhos da Memória e dos Projetos Âncora
Verde Rio em Flora, Colônia do Bem Estar e Identidade Quilombola.
7.3. Diretrizes Específicas da Vertente Provisão de Infraestrutura e Serviços
São diretrizes específicas da Vertente Provisão de Infraestrutura e Serviços:
I.

Incrementar a infraestrutura do meio rural e garantir pleno acesso da população
das comunidades campesinas do Município aos serviços públicos;

II.

Ampliar a oferta de áreas de lazer e para a prática de esportes no meio rural;

III. Articular-se às ações no meio rural dos Eixos Estratégicos Abrigo Seguro,
Saneamento: Missão Cumprida e Rotas e Caminhos, no âmbito de suas
competências;
IV. Propor e integrar-se às ações de outras Secretarias em prol da garantia do acesso
da população rural e atendimento de suas demandas aos serviços públicos;
V. Engajar-se ao processo de elaboração do Plano de Mobilidade Territorial e Urbana,
no sentido de avaliar as condições da malha de circulação e de transporte rural,
propondo alternativas para a sua adequação.
7.4. Diretrizes Específicas da Vertente Bens e Serviços Ambientais
São diretrizes específicas da Vertente Bens e Serviços Ambientais:
I.

Engajar-se ao Projeto Estruturante Presença Verde do Eixo Estratégico Três
Corações Saudável;

II.

Apoiar a delimitação e as ações de recuperação ambiental de APPs, bem como a
criação de áreas protegidas e UCAs, visando garantir a conservação dos
fragmentos florestais remanescentes, em estágio relevante ou propício à
recuperação;

III. Participar da análise e planejamento das ações de intervenção para criação de
corredores ecológicos municipais, aproveitando áreas de APP, UCs e RLs,
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engajando-se às iniciativas do ‘Projeto Corredor Ecológico - Unindo Florestas e
Articulando Forças’, do Instituto Estadual de Florestas (IEF);
IV. Em conjunto com a SEMMA, expandir a produção de mudas, já realizada pela
Prefeitura, incorporando espécies nativas pioneiras e intermediárias, visando
orientar a produção às demandas de proteção e recuperação ambiental.
7.5. Diretrizes Específicas da Vertente Gestão Rural
São diretrizes específicas da Vertente Gestão Rural:
I.

Em articulação com as demais Secretarias Municipais, a serem acionadas em
função da natureza das iniciativas a serem promovidas, a Secretaria Municipal de
Agricultura e Pecuária - SEMAP atuará, prioritariamente, em prol do
desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais, pequenos e médios
produtores, tendo em vista o resgate da tradição de Três Corações na produção
de alimentos;

II.

Para alcançar os objetivos deste Eixo Estratégico e efetivar o Projeto Estruturante
Novo Rural, a SEMAP organizará o Plano de Ação Novo Rural, com 4 (quatro)
frentes de atuação, de forma a atender, entre outras, as indicações constantes do
Quadro 10. Indicações do Plano de Ação Novo Rural, constante do Anexo 1B;

III. Estimular a geração de capital social, apoiando o associativismo, as iniciativas de
empreendedorismo e a capacitação das comunidades rurais, tendo em vista a
multiplicação de iniciativas de produção familiar, orgânica e artesanal de
alimentos, seu beneficiamento e comercialização;
IV. Fomentar a capacitação dos produtores familiares, buscando a parceria da
EMATER para a promoção do apoio à extensão rural, entre outros programas que
possam contribuir para o aprimoramento de suas práticas e diversificação da
produção;
V. Tendo em vista viabilizar as transformações propostas neste Eixo Estratégico, o
Município promoverá parceria com o SEBRAE, de forma a orientar os produtores na
formulação de uma carteira de novos negócios voltada ao beneficiamento da
produção, e instituirá mecanismos para acesso ao microcrédito e outras formas de
financiamento ao seu alcance;
VI. Promover ações para melhoria dos meios de comunicação usuais e digital no meio
rural junto aos prestadores de serviços de telefonia móvel e acesso à internet;
VII. Participar do planejamento e dos levantamentos para identificação do patrimônio
imaterial do Município a ser promovido pela SELTC e, em articulação com a
SEDESO, pesquisar as práticas da população rural, em especial suas formas
tradicionais de produção e uso da moraria, plantio e hábitos alimentares, relações
de exploração dos recursos naturais, atividades artesanais e de lazer, demandas
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por infraestrutura e serviços, práticas e meios de sobrevivência, de forma a instruir
as determinações do Plano de Ação Novo Rural quanto às medidas de
provimento, correção ou estímulo à sustentabilidade e promoção da qualidade de
vida no campo;
VIII. Compartilhar com a SEMMA a efetivação dos Programas Municipais de
Arborização Urbana e de Reflorestamento e das ações de fiscalização ambiental
no meio rural, em especial quanto ao uso de agrotóxicos e destinação final de
vasilhames;
IX. Articular-se ao Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva, para a
promoção de ações conjuntas com a SELTC na implantação das propostas para os
Núcleos Testemunhais, a Paisagem Cultural, o Inventário do Patrimônio Imaterial do
Município e de fomento às atividades de turismo relacionadas com suas
competências;
X. Articular-se com os Eixos Estratégicos Abrigo Seguro, Saneamento: Missão Cumprida
e Rotas e Caminhos para o planejamento das ações de provimento de
infraestrutura e serviços às populações das localidades rurais;
XI. Incorporar às políticas da SEMAP as orientações do Eixo Estratégico Três Corações
Resiliente, no tocante às propostas de mitigação e adaptação à ocorrência e
efeitos dos eventos climáticos extremos no campo, bem como para ampliação
das ações em eficiência energética e desempenho sustentável das edificações,
pela adoção da produção de energia fotovoltaica e aquecimento solar, coleta e
utilização das águas pluviais para irrigação de lavouras, regas e usos de
manutenção no meio rural;
XII. Em conjunto com a SEDUC, avaliar a necessidade de adequação do papel das
unidades escolares municipais do meio rural à sua realidade específica:
a) como veículo de difusão da educação ambiental e patrimonial junto aos
alunos e seus familiares;
b) promovendo a inclusão ao currículo escolar de matérias relacionadas às
técnicas de produção rural familiar e de atividades práticas;
c) revendo e adequando às necessidades das famílias a grade curricular e seus
horários de funcionamento e duração;
d) avaliando eventuais necessidades de nova distribuição e funcionamento da
malha de unidades escolares no campo, como meio de estímulo à valorização
pelos jovens da cultura rural e das oportunidades que representa;
e) participação ativa dos técnicos da SEMAP na efetivação do novo currículo.
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XIII. Ampliar as condições para a obtenção e sistematização de informações sobre a
área rural, aprimorando sua capacidade de gestão, incorporando às atividades
de planejamento da SEMAP o uso do novo Sistema de Informações Geográficas SIG da Prefeitura e instando para a inclusão na base de dados das informações do
CAR e outras de seu interesse;
XIV.

Apoiar a SEMMA na elaboração do Zoneamento Ambiental do Município;

XV. Apoiar o Município nas ações e moções junto à COPASA para o planejamento da
expansão dos serviços de provisão de água potável e esgotamento sanitário,
tendo em vista a preservação dos recursos naturais e manutenção de sua
capacidade de prestação de serviços ambientais;
XVI.
Engajar-se ao Programa Pró-Mananciais da COPASA, incorporando as ações
nele propostas sob sua competência ao Plano de Ação Novo Rural.

xliv

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PRODUTO 5

ANEXO 1B
QUADROS COMPLEMENTARES
Quadro 1
Projeto Estruturante VETOR RESILIÊNCIA

Eixo Estratégico TRÊS CORAÇÕES RESILIENTE

Projeto Estruturante VETOR RESILIÊNCIA

Localização
▪

▪

▪

Finalidades
Qualificar o ambiente urbano de Três
Corações, em consideração às características
do microclima local.
Consolidar as ações de mitigação, adaptação
e de redução de riscos aos eventos climáticos
de maior frequência de ocorrência no território
do Município - alagamentos, enchentes e
deslizamentos.
Alavancar ações de Gestão Energética
Municipal.

Fonte: CPRM, 2013.

▪
▪
▪

Componentes
Vertente Território e Mudanças Climáticas
Vertente Clima Urbano
Vertente Energia e Eficiência Energética

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vinculações
Eixo Estratégico Ordenamento do Território
Municipal
Eixo Estratégico Três Corações Saudável
Eixo Estratégico Abrigo Seguro
Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida
Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
Eixo Estratégico Patrimônio Preservado,
Memória Viva
Eixo Estratégico Valoriza Rural
Lei do Perímetro Urbano
Leis de Parcelamento do Solo Urbano
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
Código de Obras
Plano de Contingência de Três Corações
Defesa Civil
PMRR
PLAMGE
PDIP
CEMIG
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde GD4
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Quadro 2
Projeto Estruturante PRESENÇA VERDE

Eixo Estratégico TRÊS CORAÇÕES SAUDÁVEL

Projeto Estruturante PRESENÇA VERDE

Localização
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Finalidades
Firmar a Paisagem Cultural do Município
Recuperar a qualidade ambiental do território
Combater os passivos ambientais
Assegurar a manutenção dos serviços ambientais
Cumprir as responsabilidades municipais quanto à
proteção do meio ambiente
Efetivar o desenvolvimento local sustentável
Ampliar o bem estar da população e visitantes

Fonte: IBAM, 2017.

▪
▪
▪
▪

Componentes
Vertente Reconstrução da Paisagem
Vertente Qualidade Ambiental Urbana
Meio Rural Sustentável
Gestão Ambiental

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vinculações
Programa Municipal de Reflorestamento
Programa Municipal de Arborização Urbana
Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória
Viva
Eixo Estratégico Saneamento: Missão Cumprida
Eixo Estratégico Valoriza Rural
Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
Macrozoneamento
Lei de Perímetro Urbano
Lei de Parcelamento do Solo Urbano
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
Programas Ambientais Estaduais
Projeto Pró-Espécie do MMA/ICMBio/GEF
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Quadro 3
Parâmetros e Critérios para Delimitação das Áreas de Entorno de Bens Preservados
CRITÉRIOS

MÉTODOS

PARÂMETROS

CRITÉRIOS E PARÂMETROS COMPLEMENTARES PDDUA 2018
Critérios
Bens Tombados:
(i) Marco - protagonismo do
bem na paisagem.

Parâmetros
(a)+(b)+(c)+...
(e) volumetria das áreas de
entorno

Ex.: Igrejas sobre colinas.

Visibilidade
+

Método das visuais

(a) Gabarito

(ii) Destacado - bem tombado
cujas proporções, situação no
sítio ou estilo arquitetônico o
destaca em meio aos
vizinhos.

(b) Restrição afixação
de placas e letreiros

Ex.: Estádio Elias Arbex.

(c) Preservação e
tratamento das
fachadas

Ambiência

(e) volumetria das áreas de
entorno

(iii) Inserido - bem tombado
que se confunde morfológica
e estilisticamente com os
vizinhos.
Ex.: Edificações antigas do
Centro.

(e) volumetria das áreas de
entorno

Sítio Urbano:

(a)+(b)+(d)+...

(i) Edificado - conjunto
integrado pelos componentes
do meio urbano (paisagem,
edificações, ruas, mobiliário e
demais elementos).

(e) volumetria das áreas de
entorno
(f) afastamentos
(g) usos

Ex.: Centro Histórico.

(h) paisagem cultural
(i) clima urbano

(a) Gabarito
Visibilidade
+
Morfologia

Análise da
morfologia urbana

(b) Restrição afixação
de placas e letreiros
(d) Taxa de ocupação

(ii) Área Livre - área verde
cujo efeito é o de
descompressão no meio
urbano; ou gleba vaga, cujas
dimensões e efeito acarretam
a descontinuidade do
compasso urbano.
Ex.: Beira-rio; ou
estacionamentos a céu
aberto no Centro.

(g) usos
(h) paisagem cultural
(i) clima urbano

Fonte: IBAM, 2018.
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Quadro 4
Projeto Estruturante TRILHOS DA MEMÓRIA

PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
TRÊS CORAÇÕES
▪ Recuperação do prédio, plataforma e demais
▪ DNIT/RFFSA
instalações da Estação com restauração das fachadas
▪ EE Ordenamento
Destinação:
e coberturas
do Território
▪ Terminal Ferroviário
▪ Recomposição dos elementos passíveis de
Municipal
▪ Valorização e difusão
aproveitamento e restauro ou substituição por cópia de
▪ Centro Histórico
da Memória de Três
reposição
▪ EE Saneamento:
Corações
▪ Retrofit do complexo arquitetônico para as funções de
Missão Cumprida
▪ Instalação da
terminal ferroviário e instalação da Estação Museu
▪ EE Rotas e
Estação Museu
Tricordiano
Caminhos
Tricordiano
▪ Projeto paisagístico abrangendo toda a área do Projeto
▪ EE Três Corações
▪ Construção da
Urbano Estação Ferroviária, no qual deverá se inserir,
Saudável
paisagem cultural
incluindo:
▪ EE Três Corações
▪ Qualificação
- Complexo da Estação
Resiliente
ambiental urbana da
- Locomotiva a vapor
▪ EE Valoriza Rural
Cidade
- Área de entorno
▪ Projeto Urbano
- Boulevard dos Ipês
Estação
- Praça do Triângulo
Ferroviária
- Beira-rio
▪ PHCP - Vertente
- Ponte de Ferro
Paisagem
- Passarela de pedestres e ciclovia de ligação com o
Cultural
Estádio Elias Arbex
▪ PHCP - Vertente
▪ Adoção de rotas e sinalização acessíveis em todos os
Patrimônio
espaços externa e internamente, de acordo com a
Cultural, Place
legislação aplicável
Branding &
▪ A partir da execução do Projeto Específico de
Turismo
Contenção de Enchentes do Rio Verde e do Rio do
▪ Projeto Expresso
Peixe - Cidade de Três Corações do Eixo Estratégico
Vale Verde
Saneamento Básico/Vertente Drenagem, avaliar o
potencial de utilização dos rios para a prática da
canoagem e demais esportes náuticos
▪ Após a conclusão do projeto, avaliar as condições de
navegabilidade e adoção das ações necessárias para
explorar o potencial de implantação do transporte
fluvial de passageiros intra-urbano no Rio Verde
Indicações para o
Complexo arquitetônico da Estação:
programa de
▪ Museu Tricordiano nas dependências do prédio principal da estação,
arquitetura e usos:
plataforma e eventuais anexos
▪ Plataforma de embarque acessível coberta e dotada com bancos,
bebedouro, bilhetagem eletrônica e equipamento informativo sobre destinos
e horários, além da exposição de peças e acessórios relacionados com a
história ferroviária do Município e da região
▪ Centro de Informações Turísticas de Três Corações e do Circuito das Águas
▪ Loja do Museu - para comercialização de lembranças relacionadas com o
acervo exposto, tais como: livros, documentos e posters, réplicas, produtos e
miniaturas da produção tradicional e artesanal do Município e da memória
ferroviária, fotos e postais, cds e dvds, obras de arte de artistas locais, artigos e
souvenirs ferroviários, entre outros
▪ Nosso Bistrô - cafeteria gourmet dotada de atendimento interno e ao ar livre,
voltada para a comercialização de alimentos artesanais, orgânicos e da
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▪
▪
▪

▪

agricultura familiar pelos produtores locais e para degustação de pequenas
refeições elaboradas com esses produtos e da culinária mineira e tradicional
de Três Corações, além dos serviços de uma cafeteria
Espaço para recepção do turista
Atelier para realização de atividades de educação patrimonial e pequeno
auditório para apresentações culturais e educacionais
Apoio ao visitante e aos funcionários: administração, banheiros (banheiros
separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família), vestiários,
copa, etc.
Espaço destinado à manutenção dos serviços do terminal de passageiros

Projetos complementares:
▪ Projeto para o conjunto paisagístico da Praça do Triângulo e Parque Beira-Rio
▪ Projeto conjunto Boulevard dos Ipês e passarela para pedestres e ciclovia de
ligação com o área do Estádio Elias Arbex

PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
FLORA
▪ Reconstrução do prédio da Estação Flora
▪ DNIT/RFFSA
segundo sua feição original e restauro da caixa
▪ EE Ordenamento do
Destinação:
d’água
Território Municipal
▪ Terminal Ferroviário
▪ Recomposição dos elementos passíveis de
▪ EE Saneamento:
▪ Valorização e difusão
aproveitamento e restauro ou substituição por
Missão Cumprida
da memória, saberes e
cópia de reposição
▪ EE Rotas e Caminhos
fazeres de Flora
▪ Projetoarquitetônico para o desempenho das
▪ EE Três Corações
▪ Instalação da Estação
funções de terminal ferroviário e instalação da
Saudável
Memória de Flora
Estação Memória de Flora
▪ EE Três Corações
▪ Construção da
▪ Adoção de rotas e sinalização acessíveis em
Resiliente
paisagem cultural da
todos os espaços externa e internamente, de
▪ EE Valoriza Rural
localidade
acordo com a legislação aplicável
▪ PHCP- Vertente
▪ Qualificação
▪ A partir da execução do Projeto Âncora de
Núcleos Testemunhais
ambiental urbana de
Contenção de Enchentes do Rio Verde ▪ PHCP - Vertente
Flora
Localidade de Flora do Eixo Estratégico
Paisagem Cultural
Saneamento Básico/Vertente Drenagem,
▪ PHCP - Vertente
implantar as demais ações do Projeto Âncora
Patrimônio Cultural,
Verde Rio em Flora previsto na Vertente Núcleos
Place Branding &
Testemunhais
Turismo
▪ Projeto Âncora Verde
Rio em Flora
▪ Projeto Expresso Vale
Verde
Indicações para o
▪ Plataforma de embarque acessível coberta e dotada com bancos,
programa de
bilhetagem eletrônica, bebedouro e equipamento informativo turístico e
arquitetura e usos:
sobre destinos e horários
▪ Agência de Informações Turísticas
▪ Espaço-Memória Estação Flora
▪ Sala Multiuso dotada de copa completa
▪ Vestiários e banheiros completos separados por sexo
▪ Loja-café para comercialização de produtos locais
▪ Banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
▪ Área coberta ao ar livre com mesinhas e cadeiras
▪ Espaço para as atividades da Oficina Saberes e Fazeres, dotada dos usos e
equipamentos necessários ao seu funcionamento
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PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
CARNEIRO RESENDE
▪ Reconstrução do prédio da Estação Carneiro
▪ DNIT/RFFSA
Resende segundo sua feição original
▪ EE Rotas e Caminhos
Destinação:
▪ Recomposição dos elementos passíveis de
▪ PHCP- Vertente
▪ Terminal Ferroviário
aproveitamento e restauro ou substituição por
Núcleos Testemunhais
▪ Preservação,
cópia de reposição
▪ PHCP - Vertente
valorização e difusão
▪ Projetoarquitetônico para o desempenho das
Paisagem Cultural
da memória da
funções de terminal ferroviário e instalação da
▪ PHCP - Vertente Place
Colônia Santa Fé/Três
Estação Memória de Carneiro Resende
Branding & Turismo
Corações
▪ Adoção de rotas e sinalização acessíveis em
▪ Projeto Âncora
▪ Instalação da Estação
todos os espaços externa e internamente, de
Colônia do Bem Estar
Memória de Carneiro
acordo com a legislação aplicável
▪ Circuíito das
Resende
▪ Caminho de ligação da Estação com a Colônia
Águas/Turismo de
▪ Construção da
dotada dos elementos de acessibilidade e
Saúde
paisagem cultural da
ciclovia
▪ Projeto Expresso Vale
localidade
Verde
▪ Qualificação
▪ Articulação com Casa
ambiental urbana da
de Osvaldo
Colônia Santa Fé
Cruz/Memória da
Saúde Pública do
Brasil/FIOCRUZ e
Morhan: Movimento
reintegração das
pessoas atingidas pela
Hanseníase
Indicações para o
programa de
arquitetura e usos:

▪ Plataforma de embarque acessível coberta e dotada com bancos,
bilhetagem eletrônica, bebedouro e equipamento informativo turístico e
sobre destinos e horários
▪ Espaço-Memória Estação Carneiro Resende
▪ Agência de Informações Turísticas
▪ Loja-café para comercialização de produtos locais
▪ Banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
▪ Área coberta com mesinhas e cadeiras
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PHCP VERTENTE PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO
PROJETO ESTRUTURANTE TRILHOS DA MEMÓRIA
INDICAÇÕES PARA A ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
Estação
Recomendações
Vinculações
COTA
▪ Recuperação do prédio, plataforma e demais
▪ DNIT/RFFSA
Destinação:
instalações da Estação com restauração das
▪ EE Valoriza Rural
▪ Preservação,
fachadas e coberturas
▪ PHCP- Vertente
valorização e difusão
▪ Recomposição dos elementos passíveis de
Núcleos Testemunhais
da cultura quilombola
aproveitamento e restauro ou substituição por
▪ PHCP - Vertente
local
cópia de reposição
Paisagem Cultural
▪ Instalação da Estação
▪ Retrofit do prédio para instalação da Estação
▪ PHCP - Vertente
Memória de Cota
Memória de Cota
Patrimônio Cultural,
▪ Construção da
Place Branding &
paisagem cultural da
Turismo
localidade
▪ Qualificação
ambiental da
localidade
Indicações para o
programa de
arquitetura e usos:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Espaço-Memória Estação Cota
Agência de Informações Turísticas
Loja-café para comercialização de produtos locais
Banheiros separados por sexo, banheiro acessível e banheiro da família
Área coberta com mesinhas e cadeiras
Sala Multiuso dotada de copa completa
Terreiro das Manifestações Quilombolas
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Quadro 5
Projetos Âncora dos Núcleos Testemunhais

Eixo Estratégico PHCP VERTENTE NÚCLEOS TESTEMUNHAIS

5.1. Projeto Âncora VERDE RIO EM FLORA

Localização

Finalidades
▪ Preservar e valorizar a memória de Flora
▪ Revelar e potencializar os saberes e fazeres de seus
moradores como incremento do desenvolvimento
socioeconômico e do potencial turístico do lugar
▪ Identificar novos arranjos produtivos no âmbito da
economia solidária
▪ Estabelecer cadeia produtiva ligada à economia do
turismo em benefício da população local
▪ Associar atividades de produção familiar à
infraestrutura de combate às enchentes
▪ Explorar o potencial turístico do Rio Verde em Flora
▪ Promover intervenções para qualificação ambiental
urbana
▪ Ampliar as condições de mobilidade e acessibilidade

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017.

Segmentos do Projeto
1. Segmento Melhorias
2. Segmento Memória
3. Segmento Oportunidades

Meios e Articulações
▪ Articulação entre a SEDESO/SEDECO/SEMAP para
planejamento das ações de desenvolvimento
econômico local
▪ Articulação SEPLAN/SEMOSP para o planejamento e
execução das obras
▪ Sistema S
▪ SEBRAE
▪ EMATER
▪ PAC Saneamento
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Eixo Estratégico PHCP VERTENTE NÚCLEOS TESTEMUNHAIS

5.2. Projeto Âncora COLÔNIA DO BEM ESTAR

Localização

Finalidades
▪ Preservar e valorizar a memória da Colônia Santa Fé
▪ Estabelecer cadeia produtiva ligada à economia do
turismo de saúde, aproveitando a vocação
existente as ações da Prefeitura para instalação de
Unidade Regional de Reabilitação
▪ Promover intervenções para qualificação ambiental
urbana da Colônia e área de entorno
▪ Ampliar as condições de mobilidade e
acessibilidade
▪ Reforçar a participação do Município junto ao
Circuito das Águas

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017.

Segmentos do Projeto
1. Segmento Melhorias
2. Segmento Memória
3. Segmento Oportunidades
- Unidade da Paisagem 1
- Unidade da paisagem 2
- Unidade da Paisagem 3

Meios e Articulações
▪ Articulação entre a SELTC e SEDECO para
planejamento das ações de turismo
▪ Articulação entre SELTC/SEMMA e SEMAP para a
instalação da APA Santa Fé
▪ Sistema S e SEBRAE
▪ SELTC/SEMS para a instalação do centro de
treinamento e pesquisa em saúde da reabilitação
▪ Universidades regionais
▪ FIOCRUZ
▪ Associação dos Municípios do Circuito das Águas
▪ SETUR MG
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Eixo Estratégico PHCP VERTENTE NÚCLEOS TESTEMUNHAIS

5.3. Projeto Âncora IDENTIDADE QUILOMBOLA

Localização

Finalidades
▪ Preservar e valorizar a memória das Comunidades
Quilombola
▪ Conduzir o processo de reconhecimento da
identidade quilombola das comunidades junto à
Fundação Palmares
▪ Apoiar os trâmites para acesso às políticas
nacionais e direitos das comunidades
▪ Revelar e potencializar os saberes e fazeres de seus
moradores como incremento do desenvolvimento
socioeconômico e do potencial turístico do lugar
▪ Identificar novos arranjos produtivos no âmbito da
economia solidária
▪ Estabelecer cadeia produtiva ligada à economia
do turismo em benefício da população local
▪ Fomentar as atividades de produção familiar
▪ Promover intervenções para qualificação
ambiental urbana e ampliar as condições de
mobilidade e acessibilidade das comunidades
Meios e Articulações
▪ Fundação Cultural Palmares
▪ UNINCOR
▪ EMATER
▪ Articulação entre a SEDESO/SEDECO e SEMAP para
planejamento das ações de desenvolvimento
econômico local
▪ Articulação SEPLAN/SEMOSP para o planejamento
e execução das obras

Fonte: GOOGLE EARTH, 2017.

Segmentos do Projeto
1. Segmento Melhorias
2. Segmento Memória
3. Segmento Oportunidades
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Quadro 6
Finalidades das Unidades da Paisagem do Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé

Quadro de Finalidades das Unidades da Paisagem do Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé
Unidades da Paisagem
UP 1. Campus da Colônia Santa Fé.

▪
▪

▪
▪
UP 2. Área de Entorno de Expansão do Turismo de
Saúde.

▪
▪
▪

UP 3. Unidade de Conservação Ambiental/Área
de Proteção Ambiental - APA Santa Fé.

▪
▪
▪

Finalidades
Preservação da memória da saúde pública do
Brasil
Preservação e qualificação das instalações da
Colônia Santa Fé como parte da memória de Três
Corações
Manutenção de sua finalidade de tratamento da
hanseníase
Instalação de atendimento regional em
reabilitação
Reservar área para a expansão da infraestrutura
do turismo de saúde
Atrair investimentos em turismo de saúde
Fortalecer o papel de Três Corações como porta
de entrada do Circuito das Águas
Instituir a APA Santa Fé/Base legal: Lei Federal no
9.985, de 18 de julho de 2000
Ampliar o sistema de áreas verdes do Município
Promover condições favoráveis para candidatura
do Município aos repasses do ICMS Ecológico

Do regime de urbanificação da Unidade da Paisagem 2 (UP2) - Área de entorno de expansão do turismo de
saúde da Colônia Santa Fé
A Unidade da Paisagem 2 (UP2) - Área de Entorno de Expansão do Turismo de Saúde da Colônia Santa Fé,
conforme prevista no PDDUA, fica declarada como Zona de Urbanização Específica para fins de
parcelamento do solo destinado ao fomento da vocação da área para as atividades de apoio ao turismo
de saúde, que incluem:
I. Hotelaria e afins;
II. Serviços de apoio e atendimento ao turista;
III. Unidades de formação de mão de obra para o setor do turismo;
IV. Infraestrutura e atrativos voltados para a permanência do turista do Circuito das Águas e da Estrada Real;
V. Confecção e comercialização de artefatos e beneficiamento de produtos artesanais locais e da
produção familiar;
VI. Centros de tratamento de beleza e regeneração tais como spas e balneários;
VII. Centros de pesquisa e atendimento de saúde em reabilitação e estética;
VIII. Equipamentos de esportes e lazer de pequeno e médio porte;
IX. Equipamentos culturais e de entretenimento.
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A Prefeitura Municipal deverá elaborar plano de ocupação para a Zona de Urbanização Específica da
Unidade da Paisagem 2 da área de entorno da Colônia Santa Fé que considere as seguintes indicações
gerais:
I. Viabilizar e implantar o Projeto Âncora Colônia do Bem Estar;
II. Orientar a concepção dos projetos de intervenção segundo as definições para a construção da
Paisagem Cultural do Município e do Núcleo Testemunhal Colônia Santa Fé;
III. Atender as demandas em transporte, acessibilidade e segurança, ampliando as oportunidades de
transporte coletivo de passageiros e implantação de uma rede de ciclovias - no interior da zona, na ligação
com a Estação Resende Carneiro e na ligação com a Cidade;
IV. Tratar o sistema de circulação da UP2 como Vias Paisagísticas, instituindo rotas acessíveis de ligação
interna e entre esta e as demais unidades da paisagem e a Cidade;
V. Instituir requisitos e parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, adequados às condições
geoclimáticas locais com vistas à promoção do conforto térmico e à qualificação paisagística e ambiental
da área;
VI. Prever a destinação e as formas para parcelamento do solo com fins habitacionais na UP2.
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Quadro 7
Projeto Estruturante RIO AMIGO

Eixo Estratégico SANEAMENTO: MISSÃO CUMPRIDA

Projeto Estruturante RIO AMIGO

Localização
▪
▪
▪

▪

Fonte: IBAM, 2018.

Componentes
Vertente Drenagem e Controle de Cheias

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Finalidades
Mitigar a ocorrência das cheias do Rio Verde e Rio
do Peixe na Sede de Três Corações e em Flora
Contribuir para a redução dos riscos ambientais nas
áreas urbanas
Atender ao Plano de Contingência de Três
Corações e ao Eixo Estratégico Três Corações
Resiliente
Compor as estratégias de desenvolvimento local
previstas nos Projetos Âncora Trilhos da
Memória/Estação Três Corações e Estação Flora e o
Projeto Âncora Rio Verde em Flora, do Eixo
Estratégico Patrimônio Preservado, Memória Viva
Firmar a Paisagem Cultural do Município
Recuperar a qualidade ambiental do território
Combater os passivos ambientais
Ampliar o bem estar da população e visitantes
Vinculações
PlanSAB
PlanRESOL
PD de Drenagem Urbana
Lei de Parcelamento do Solo Urbano
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano
Código Municipal de Obras e Edificações
Programa Municipal de Reflorestamento
Programa Municipal de Arborização Urbana
Eixo Estratégico Patrimônio Preservado, Memória
Viva
Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde
Municípios vizinhos integrantes da mesma bacia
hidrográfica
COPASA
PAC Saneamento
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Quadro 8
Parâmetros para Implantação de Pôlder

VOLUME (m3)
PÔLDER

ÁREA/PÔLDER
(m2)
Dique h = 2m

Dique h = 4m

Dique h = 6m

Dique h = 8m

Peixe 1

50

100

180

-

-

Peixe 2

80

160

288

-

-

Verde 1

214

-

770

1220

1712

Verde 2

110

-

396

627

880

Verde 3

228

-

821

1300

1824

Verde 4

138

-

497

787

1104

Fonte: IBAM, 2017.
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Quadro 9
Projeto Estruturante NOVO RURAL

Eixo Estratégico Área Rural VALORIZA RURAL

Projeto Estruturante NOVO RURAL

Localização

Finalidades
Orientar, a partir das principais demandas
identificadas, a ação efetiva do
planejamento territorial municipal sobre a
área rural.
Sustar o processo de descaracterização da
identidade sociocultural da população rural.
Direcionar as políticas setoriais para
atendimento de demandas das
comunidades rurais.
Direcionar esforços de recuperação e
conservação ambiental na área rural e
contribuir para a redução das emissões de
gases de efeito estufa (GEE) e ampliação do
seqüestro de carbono.
Propiciar a valorização e o incentivo à
produção familiar, fomentando a geração
de renda e a segurança alimentar da
população campesina.
Propor alternativas para a diversificação do
dinamismo econômico da área rural, tendo
em vista o benefício de possuir um extenso
território e as oportunidades pela presença
de fatores de diferenciação positivos.
Resgatar a tradição local de produção de
alimentos, aproveitando as vantagens
locacionais e culturais do Município.
Firmar a Paisagem Cultural do Município.

▪

▪
▪

▪

▪

Fonte: IBAM, 2018.

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Componentes
Vertente Pluriatividade Rural
Vertente Provisão de Infraestrutura e
Serviços
Vertente Bens e Serviços Ambientais
Vertente Gestão Rural

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vinculações
Macrozoneamento
Programa Municipal de Reflorestamento
Eixo Estratégico Três Corações Saudável
Eixo Estratégico Patrimônio Preservado,
Memória Viva
Eixo Estratégico Abrigo Seguro
Eixo Estratégico Saneamento: Missão
Cumprida
Eixo Estratégico Rotas e Caminhos
Eixo Estratégico Três Corações Resiliente
Programas Ambientais Estaduais
Parcerias EMATER, EPAMIG, SEBRAE e
Sistema S
Articulação Intermunicipal
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Quadro 10
Indicações do Plano de Ação NOVO RURAL

INDICAÇÕES PARA O PLANO DE AÇÃO NOVO RURAL
Frentes de Atuação
1. Provisão de
Infraestrutura e Serviços

▪

▪

▪

Finalidades
Ampliar a oferta, a cobertura e
atender às demandas da
população rural.
Mitigar os impactos ambientais
decorrentes dos serviços de
provisão.
Adotar tecnologias de baixo
impacto no meio rural.

▪

▪

▪
▪

2. Criação de
Oportunidades

▪
▪

▪

▪

▪

3. Capacitação e
Extensão Rural

▪
▪
▪

4. Proteção e
Manutenção de
Serviços Ambientais

▪

▪

Promover a diversidade das
atividades econômicas.
Multiplicar as iniciativas coletivas e
de empreendedorismo
comunitário.
Elevar as condições
socioeconômicas da população e
de geração de renda.
Contribuir para a formação de
novos arranjos e cadeias
produtivas.
Resgatar a tradição de produção
de alimentos e fortalecer a
agricultura familiar.
Impulsionar iniciativas dos
pequenos e médios produtores.
Assegurar a qualidade e a
sustentabilidade da produção.
Multiplicar a diversidade da
produção rural.

▪

Assegurar as condições
ambientais de uso sustentável dos
recursos naturais.
Reconstruir a paisagem rural.

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

Indicações
Engajamento aos Eixos Estratégicos
Abrigo Seguro, Saneamento:
Missão Cumprida, Três Corações
Saudável e Três Corações
Resiliente.
Adoção de fontes de energia de
baixo impacto como geração de
energia fotovoltaica e
aquecimento solar.
Ampliar as formas digitais de
comunicação no meio rural.
Articular-se com a SEDESO, SEDUC,
SEMS e SESP para o planejamento
e promoção de ações de
atendimento social dirigidas à
população rural.
Engajamento ao Eixo Estratégico
Patrimônio Preservado, Memória
Viva.
Participar do planejamento e
implantação da nova política
municipal de desenvolvimento do
turismo sustentável.
Articular-se com a SEDECO para a
efetivação da nova agenda de
diversificação da produção.
Fomentar a parceria com EMATER,
EPAMIG, SEBRAE e Sistema S.

Ampliar a capacitação dos
técnicos da SEMAP.
Fomentar a parceria com EMATER
e a EPAMIG, tendo em vista o
aprimoramento da produção e a
prospecção de novas
oportunidades.
Engajamento ao Eixo Estratégico
Três Corações Saudável.
Aprimorar as ferramentas de
gestão da SEMAP.
Engajar-se aos programas e
projetos ambientais estaduais.
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ANEXO 2.
MAPAS E PLANTAS

Prancha 1. Mapa do Macrozoneamento de Três Corações;
Prancha 2. Planta do Zoneamento Urbano e Hierarquia Viária de Três Corações;
Prancha 3. Planta da APAC Centro Histórico;
Prancha 4. Planta das Áreas de Aplicação do Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsórios
Prancha 5. Mapa do Sistema Municipal de Mobilidade Territorial e Urbana de
Três Corações;
Prancha 6. Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos (Escala
Municipal)
Prancha 7. Sistema Municipal de Áreas Verdes e Espaços Públicos (Escala
Urbana)
Prancha 8. Planta das Áreas Sujeitas à Inundação e Deslizamento na Cidade
de Três Corações;
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ANEXO 3.
QUADRO DOS COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO POR ZONA URBANA

Zonas Urbanas

CA Máximo
Via
Via
CA Básico Via Arterial Via Arterial
Coletora
Coletora
Primária Secundária
Primária Secundária

Via Local

Zona Central

1

3

3

2

2

-

Zona de Qualificação da Estrutura
Urbana

1

3

2

2

-

-

Zona de Adensamento 1

1

4

3

3

2

-

Zona de Adensamento 2

1

4

4

3

3

2

Zona de Baixa de Densidade

0,2

-

-

-

-

-

Zona de Expansão Urbana

1

-

-

-

-

-

Zona de Especial Interesse
Institucional 1

1

-

-

-

-

-

Zona de Especial Interesse
Institucional 2

1

-

-

-

-

-

Zona de Especial Interesse Social

A ser definido no projeto de ocupação e/ou regularização urbanística
e/ou fundiária

Zona Industrial

1

-

-

-

-

-

APAC Centro Histórico

1

2

2

2

2

2

Obs. A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelecerá outros parâmetros urbanístico que condicionarão o direito
de construir.
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ANEXO 4.
ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS DE PROJETO
1. Parâmetros Climáticos para Uso e Ocupação do Solo
Para a definição de critérios e de parâmetros para o uso e ocupação do solo do
Município de Três Corações/MG, localizado em região de clima tropical de altitude, os
princípios para o desenho urbano devem tender para o controle; (i) no verão, do calor
e radiação solar diurna excessiva; e, (ii) no inverno, para proteção contra o frio.
Esses princípios, aparentemente contraditórios, indicam que a forma e o desempenho
das edificações são fundamentais, uma vez que o traçado urbano não pode suprir
todas as exigências climáticas da região. Assim, devem-se privilegiar as orientações
para as edificações, a serem previstas, em especial, no Código Municipal de Obras e
Edificações, a ser revisto.
De modo geral, as ações de controle aos elementos característicos do clima tropical
de altitude, indicam:
Tipo Climático / Ações de Controle

Elementos
Climáticos
Característicos

Estações

Radiação

Umidade do Ar
Ventos

Tropical de Altitude
Apresenta duas estações bem definidas:
uma quente e úmida, que se inicia no
verão, e outra, seca no inverno. A
temperatura média varia entre 19o e 26o C
durante o dia, caindo à noite.
Radiação difusa intensa no verão e menor
no inverno; radiação direta acentuada no
verão, mais forte do que a latitude ao nível
do mar.
Aproximadamente 70% de umidade
relativa do ar.
Ventos sudeste e leste no inverno seco e
noroeste no verão chuvoso.

Ações de Controle aos Elementos
Característicos
No período da seca: (i) durante o dia devese evitar o calor excessivo; e (ii) à noite
prever a necessidade de proteção contra
o frio.
No período úmido: reduzir a produção de
calor.
Reduzir a absorção de radiação no meio
urbano, permitindo-a nos edifícios durante
a estação seca (outono/inverno).
Aumentar a umidade na época seca
diurna e noturna.
Incrementar o movimento do ar no período
úmido e, no período seco, evitar a
circulação de pó.

Fonte: Adaptado de ROMERO (1988).

2. A Morfologia do Tecido Urbano e a Forma
A morfologia é extremamente importante quando se trabalha com o desenho urbano,
como forma de controle dos elementos do clima.
Nas regiões de clima tropical de altitude ou ameno dos planaltos, um tecido
compacto é recomendável para proteção contra a excessiva radiação diurna, assim
como para atenuar as perdas noturnas.

i
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Por outro lado, tal configuração fornece, também, a proteção para os ventos frios,
mas eliminaria a ventilação necessária para o verão úmido, pois os espaços
construídos bloqueiam as massas de ar, a exemplo em que os prédios formam uma
barreira, que impede as brisas frescas de esfriarem as superfícies excessivamente
aquecidas do tecido urbano.
Para atender as contradições eventuais entre princípios, à forma ideal seria a criação
do “efeito pátio”, com espelhos d’água, para aumentar a umidade do ar através da
introdução do ar umedecido no interior do tecido urbano e permitir que este devolva
ao exterior o ar já aquecido pela cidade.
A partir dos estudos desenvolvidos por ROMERO (1988), para o clima tropical de
altitude podem-se estabelecer algumas considerações microclimáticas urbanas
bastante úteis, por exemplo, para os espaços públicos, traçados de ruas e tamanho e
forma de lotes.
Elemento

Considerações Microclimáticas

Parâmetros para Uso e Ocupação do Solo
Estratégias de aproveitamento da ventilação natural
no interior das estruturas urbanas.

Numa rua perpendicular à direção dos
ventos, deve-se tomar cuidado especial
com a distância entre as edificações dos
dois lados da rua e com a porosidade dos
obstáculos a barlavento, de forma a evitar
que as edificações a sotavento fiquem
sem ventilação.

Mecanismos
para o uso da
ventilação

O vento quando propicia a ventilação
urbana se introduz no interior dos arranjos
espaciais e produz uma série de fluxos
ascendentes e descendentes, rotacionais
ou não rotacionais, que, se corretamente
utilizados, podem melhorar as condições
de conforto através de ventilação das
edificações.
Também deve ser evitada a canalização
excessiva dos ventos, já que, ao contrário
de introduzir uma amenização do
ambiente, o tornam desconfortável.
O efeito de canalização fenômeno de
corrente de ar que flui por um canal a céu
aberto formado pelas construções.

Fonte: Gonzalo et al (2001).

Para se evitar o efeito canalização deve-se adotar:
(i) traçado urbano com ruas sob uma incidência
compreendida entre 90º e 45º; (ii) espaçamento
(porosidades) definindo ligações com o tecido
urbano; (iii) afastamento das construções para
introduzir as perdas de carga; e (iv) espaçamento
de largura superior a duas vezes a altura das
edificações.

Fonte: Adaptado de Gandemer.

Fonte: Adaptado de Gandemer.

ii
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Fonte: Olgyay (1968).

Tamanho e
forma dos lotes

Espaços
Públicos

O tamanho e a forma dos lotes nas regiões
de clima ameno (tropical de altura) não
exigem princípios rigorosos. Permite-se uma
grande liberdade para atender aos
controles necessários nestas regiões.

Padrões de lotes médios.

Em geral deve-se permitir uma adequada
ventilação e impedir uma excessiva
radiação. A exigência para o controle
situa-se mais no alinhamento das
edificações, quando, por exemplo, uma
determinada rua canaliza os ventos
predominantes. Um alinhamento que
permita reentrâncias e saliências é
aconselhável.

Incluir a arborização das vias como exigência ao
loteador. Indicar espécies vegetais adequadas às
características da região.

Os espaços públicos não devem ser
excessivamente grandes; se assim fossem,
a grande massa de ar que se encontra
neles absorveria a umidade contida no ar,
produzindo um alto nível de secura.
Convém lembrar que as superfícies secas
de alto albedo têm alta refletividade, o
que, aliado aos altos índices de
luminosidade, produz desconforto visual
nas pessoas.

Controlar as possibilidades de adensamento da
ocupação do solo por meio dos coeficientes de
aproveitamento.

Indicar espécies adequadas na definição de
diretrizes urbanísticas para novos parcelamentos.
Considerar parâmetros indicados para ventilação.

A presença de água é necessária; as ruas
arborizadas e orientadas de forma que sempre
ofereçam um lado sombreado não devem ser muito
estreitas nem muito largas; e a ventilação deve ser
favorecida por meio dos anteparos necessários aos
ventos das épocas secas (quentes e carregados de
pó).
Os espaços públicos devem ser razoavelmente
abertos e densamente arborizados, as superfícies
gramadas devem substituir, no possível, as
pavimentadas, para reduzir a absorção da radiação
solar e a reflexão sobre as superfícies construídas.
Nos parques e jardins públicos devem ser criados
anteparos para a proteção do vento carregado de
pó em suspensão e sempre com a presença da
vegetação para a fixação do pó.

iii
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Uso de vegetação para sombreamento, através de
espécies que permitam, ao mesmo tempo, sol no
inverno e sombreamento no verão.

Estas devem ser arborizadas e orientadas
num sentido que permite obter sempre
uma face sombreada e auxiliar a
edificação e o pedestre. Não devem ser
muito estreitas nem muito largas, assim
como o tecido compacto não deve
atingir as proporções das regiões quentesecas, uma vez que é interessante
acelerar o resfriamento das edificações
aumentando as perdas do calor ganho
durante o dia.

Traçado das
ruas

Para a orientação da rua com relação
aos ventos, o bom ou mau
aproveitamento da ventilação depende
também das edificações que a
margeiam. Por exemplo, numa rua
orientada a favor dos ventos dominantes,
o vento pode alcançar todas as casas e
retirar o excessivo aquecimento produzido
pela edificação.

Fonte: ROMERO, 1988.

Nas ruas com orientação desfavorável, onde exista
uma face da rua fria no inverno (não recebe
insolação direta) e extremamente ensolarada no
verão, a utilização de elementos arquitetônicos,
como marquises, beirais amplas, galerias, se fazem
imprescindíveis uma vez que a vegetação não
resolveria a situação do ambiente quanto ao
sombreamento.
A orientação para as ruas que permitem sombrear
um lado é aconselhável, favorecendo assim os
deslocamentos de pedestres.

Mas se as edificações são uniformes,
contíguas e estritamente alinhadas à rua,
esta pode se tornar incômoda para a
permanência das pessoas, uma vez que os
ventos são canalizados, e, por não
encontrarem obstáculos, correm
desimpedidos, aumentando sua
velocidade (efeito de canalização) e não
penetrando nas edificações.

Fonte: ROMERO, 1988.

3. Estratégias Bioclimáticas de Projeto para Três Corações/MG
Devido à contradição dos princípios para atendimento das características das
estações verão/inverno, a forma e o desempenho das edificações são fundamentais
tornando, assim, importante instrumento de medição das condições climáticas
externas; devendo ser “fechado” o edifício durante a estação seca, e “aberto” na
estação úmida.

iv
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De modo geral, os critérios para a escolha do sítio devem levar em conta a
localização, a ventilação e a insolação. Entretanto, nas regiões de clima tropical de
altitude, as necessidades de localização não são tão restritas; devem apenas ser
consideradas as necessidades de ganho de calor nas estações frias e de proteção da
radiação no verão.
De acordo com as informações disponibilizadas na plataforma Projetando Edificações
Energeticamente Eficientes - Projeteee1 - para o conhecimento das condições de
conforto atuantes em Três Corações/MG, foram considerados os dados climáticos das
cidades vizinhas da região. A média das condições de conforto e desconforto térmico
ao longo do ano para as estações verão, primavera, inverno, outono, aponta:
Conforto
Desconforto

Calor
Frio

32%
11%
57%

Fonte: Projeteee - Projeto 3E/MME.

Assim, para as horas de desconforto (calor e frio) recomendam-se as seguintes
estratégias bioclimáticas de projeto:
▪
▪
▪
▪
▪

Inércia térmica para aquecimento
Ventilação natural
Aquecimento solar passivo
Sombreamento (7% de aplicabilidade)
Resfriamento evaporativo (7% de aplicabilidade)

Inércia térmica para aquecimento: Fechamentos opacos mais espessos e redução da
área de aberturas. A adoção de paredes internas pesadas pode contribuir para
manter aquecido o interior da edificação.

O Projeteee desenvolvido no âmbito do Projeto 3E (Eficiência Energética em Edificações) do Ministério de
Minas e Energia, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
agrupa por meio de uma plataforma digital, suporte didático a alunos dos cursos de arquitetura, além de
oferecer aos profissionais da construção civil soluções de integração de projetos de edifícios a variável da
eficiência energética, por meio de elementos bioclimáticos. O Projeteee apresenta dados de
caracterização climática de mais de 400 cidades brasileiras, com indicação das estratégias de projeto mais
apropriadas a cada região e detalhamentos da aplicação prática destas estratégias - que englobam
aquecimento solar passivo; inércia térmica (para aquecimento e resfriamento); resfriamento evaporativo;
sombreamento e ventilação natural.
1

v
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Ventilação natural: No caso do Município de Três Corações recomenda-se: (i) a
ventilação controlada, obtida através da circulação de ar pelos ambientes da
edificação, desde que o usuário tenha a possibilidade de dosá-la por meio dos
dispositivos de controle (abertura e fechamento), conforme sua necessidade; e (ii) a
ventilação higiênica, necessária à manutenção da qualidade do ar e à exaustão dos
gases e odores, principalmente os produzidos na cozinha e banheiros. É obtida por
meio de aberturas superiores nos ambientes, acima do corpo do usuário, para
permitirem somente a ventilação necessária à renovação mínima do ar interno.
Aquecimento solar passivo: Obtido pelo ganho direto de calor, principalmente por
meio de fechamentos transparentes, janelas com grandes panos de vidro e paredes
transparentes, ou de aberturas zenitais (clarabóia, telhas translúcidas).
Sombreamento: utilização de elementos de proteção externa nas aberturas das
fachadas mais ensolaradas, para impedir a entrada da radiação solar direta. Em
climas mistos, quando se alternam períodos quentes e frios ao longo do ano, o ideal é
optar por árvores com folhas caducas (que caem no outono/inverno). No verão, elas
irão proteger a edificação da insolação por meio do sombreamento, e no inverno,
quando as folhas caírem, permitirão a incidência direta do sol, desejável nos períodos
mais frios (LAMBERTS et al, 1997).

Fonte: LAMBERTS, et al, 1997.

Resfriamento evaporativo: obtido por meio do uso de fontes de água ou de
vegetação que permitam a evaporação da água (ou a evapotranspiração das
plantas) diretamente no ambiente que se deseja resfriar.
Tais estratégias bioclimáticas refletem as recomendações da NBR 15220-3:
Desempenho Térmico de Edificações Parte 3: Zoneamento Bioclimático Brasileiro, que
estabelece diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social
(aplicáveis na fase de projeto), além de estratégias de condicionamento térmico
passivo para as edificações.
Para a cidade de Três Corações/MG, localizada na Zona Bioclimática 2, são
recomendadas as seguintes estratégias bioclimáticas para o favorecimento do
conforto térmico nas edificações:
vi
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Zona Bioclimática

2

Estratégias de Condicionamento Térmico das Edificações
Verão
Necessidade de ventilação cruzada.

Inverno
Exposição ao aquecimento solar.
Inércia térmica das vedações internas
reforçada.

As soluções arquitetônicas para o aproveitamento da iluminação natural nas
edificações são recomendadas para todos os tipos de clima, pois além de
promoverem o conforto luminoso e a salubridade, são bastante eficazes na busca da
eficiência energética. A iluminação natural deve ser explorada de forma integrada
com os sistemas de iluminação artificial, a serem utilizados somente na ausência ou
insuficiência da luz natural.
Para a validação das estratégias bioclimáticas recomendadas, a Prefeitura Municipal
deverá identificar os dados climáticos do Município de Três Corações, a saber:
- Temperaturas
- Chuvas
- Umidade relativa
- Radiação
- Carta Solar
- Ventos dominantes (gráfico: Rosa dos Ventos)

vii
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ANEXO 5.
GLOSSÁRIO
AFASTAMENTO DE FUNDOS
Distância mínima e obrigatória a manter entre a edificação e as divisas de fundo do lote.
AFASTAMENTO FRONTAL
Distância mínima e obrigatória a manter entre a edificação e as divisas de frente do lote.
AFASTAMENTO LATERAL
Distância mínima e obrigatória a manter entre a edificação e as divisas laterais do lote.
ÁREA DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE CULTURAL (APAC)
Destina-se à preservação de áreas com relevante interesse cultural e características
paisagísticas notáveis, cuja ocupação deve ser compatível com a valorização e proteção da
sua paisagem, do seu ambiente e com a recuperação de seus conjuntos urbanos. A sigla APAC
significa que o olhar do Patrimônio Cultural não está focado apenas nos prédios e monumentos
notáveis da história do lugar, mas também na preservação de conjuntos urbanos
representativos das diversas fases de ocupação da Cidade, significativos para a comunidade.
BENS TOMBADOS
O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo de
preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico,
cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que
venham a ser destruídos ou descaracterizados.
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
Coeficiente que, multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros
quadrados que podem ser construídos sobre este ou seu potencial edificável, somando-se as
áreas de todos os pavimentos e de outras edificações nele presentes.
GABARITO
Geralmente dimensionado pela soma dos pés direitos (alturas internas) dos pavimentos,
incluindo a espessura das lajes ou pelo arbítrio de uma altura máxima altura máxima da
edificação, o gabarito é a distância entre o piso do pavimento térreo e a laje de teto da
edificação, excluídos o telhado, as casas de máquinas, a caixa d'água, entre outros elementos
destinados ao funcionamento da edificação, constantes da cobertura.
LOTE MÍNIMO
Área mínima que um lote pode possuir.
PAISAGEM CULTURAL
Categoria de bem cultural estabelecida pela UNESCO em 1992. O conceito é definido pela
interação entre o ambiente natural e as atividades humanas, onde se criam tradições, folclore,
arte e outras expressões da cultura, resultando em uma paisagem natural modificada.
RECUO
Faixa non aedificandi localizada junto à testada interna do lote. Difere do afastamento frontal,
uma vez que sobre o recuo não é permitida a projeção de partes da edificação. O recuo, em
geral, destina-se à reserva de área para projetos de alargamento de vias e passeios. Os
parâmetros urbanísticos na forma de recuo e de afastamento frontal, podem ser exigidos
simultaneamente.
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SANEAMENTO BÁSICO
Entende-se por saneamento básico o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
TAXA DE OCUPAÇÃO

Relação percentual entre a projeção da edificação sobre o lote e a área do mesmo.
TAXA DE PERMEABILIDADE
Relação percentual entre a parcela do lote livre de impermeabilização, destinada à
percolação das águas pluviais, e a área total do terreno.

A missão do IBAM é promover – com base na ética,
transparência e independência partidária – o desenvolvimento
institucional do Município como esfera autônoma de Governo,
fortalecer sua capacidade de formular políticas, prestar serviços
e fomentar o desenvolvimento local, objetivando uma sociedade
democrática e a valorização da cidadania.
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