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LEI N"* 4.106, DE 16 DE OUTUBRO DE 2007.

Altera a Lei n.« 4.034, de 2006.

A Câmara Municipai de Itabira, Estado de Minas
Gerais, através de seus Vereadores, aprovou, e eu. Prefeito Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

O

Art. 1^ Fica alterada a Lei Municipal vP 4.034. de 16 de
novembro de 2006, que "institui o Piano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de
Itabira e dá outras providências":
I - ficam acrescentados, com a redação seguinte, os
§§ 1°. 2**. 3«. 4**, 5° e 6*» a seu art. 58:
"§ 1**. As obras concluídas até o dia 17 de janeiro de
2007, que não tenham projeto arquitetônico aprovado pelo Município de itabira e que
estejam em desacordo com o PDDSMI, podem ser regularizadas desde que:
I - a área da edificação esteja constando do IPTU de
2007, sendo permitida uma margem de erro de 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, emrelaçãoà área real existente;
II - o imóvel não apresente débitos municipais;
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lil - estejam implantadas em lotes regularizados e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis;
IV - não possuam aberturas a uma distância inferior a
1.50 m (um metro e cinqüenta centímetros) das divisas laterais e de fundos;
V - a ocupação e o uso estejam de acordo com o
Anexo lil desta Lei;
Vi - não estejam edificadas em áreas públicas, exceto
nos casos em que exista Pennissão de Uso em vigor;
VII - não possuam acréscimos a serem executados ou
não concluídos;
VIII - não estejam localizadas em áreas de preservação
paisagística, de proteção de mananciais e nas áreas previstas no art. 166 desta Lei;
IX - não estejam situadas em áreas destinadas à
impíant0ção de projetos de interesse da coletividade ou em áreas de valor estratégico;
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X - não ofereçam riscos a seus usuários e aos usuários
das áreas adjacentes;
Xi - não estejam sendo objeto de demanda Judicial,
mormente em face de irregularidades na sua execução;
XII - atinjam uma avaliação mínima de 60% (sessenta
por cento), em conformidade com as regras constantes nesta Lei, em especial com as
disposições do seu Anexo XVll.
§ 2°. As edificações tombadas por volumetria pelo
COMPIHAI ou que possuam tombamento em nlvei Estadual ou Federal podem ser
regularizadas, mesmo que não atinjam a pontuação mínima para aprovação.
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§ 3**. As edificações que estejam situadas em AiC e que
atingirem a nota mínima para aprovação, nos temnos do inciso X do § 1° deste artigo,
deverão ser submetidas também á aprovação do COMPHAI, a fim de avaliar se estas
edificações interferem de forma negativa nos parâmetros municipais de preservação do
Patrimônio Cultural.
§ 4°. Para que a edificação seja regularizada, além de
cumprír os requisitos dos parágrafos anteriores, o proprietário deverá protocolar o
projeto arquitetônico de regularização em consonância com os arts. 75, 76 e 79 desta
Lei.
§ 5°. As notas serão obtidas a partir do exame do projeto
arquitetônico de regularização, em função do Anexo XVll e segundo os seguintes
critérios:
I - as notas não poderão ser fraclonadas;
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II - somente os projetos que atingirem a nota mínima
de 60% (sessenta porcento) serão deferidos;
III - os projetos indeferidos serão objeto de nova
análise apenas se forem executadas obras que reduzam as desconfònnidades,
possibilitando, assim, uma pontuação maior.
§ 6°. As edificações aprovadas nos tennos previstos
nesta Lei receberão um carimbo, conforme o modelo estabelecido no Anexo XVili,
indicando que foram aprovadas sob condições especiais, sendo-ihes aplicadas as
seguintes restrições:
1 - qualquer alteração, reforma, modificação, acréscimo
ou redução de área somente será aprovada se visar enquadrar o imóvel a esta Lei;
il - fica vedada a alteração de uso do imóvel enquanto
as edificações não preencherem todos os preceitos estabelecidos no PDDSMI.";
il - a ementa da Lei passa a constar com a seguinte
redação:
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"Institui o Piano Diretor
Sustentável do Município de Itabira e dá outras providências.";

de

Desenvolvimento

lli - ficam inseridos o Anexo XVll - Quadro de Análise e
o Anexo XVili - ladeio de Carimbo,respectivamenteAnexos i e li desta Lei.
Art. 2?. As edificações ineguiares que não se
enquadrarem na exigência do inciso I do § 1** do art. 58, ora alterado, terão prazo de
até trinta dias, após a publicação desta Lei, para protocolar o pedido de regularização,
mediante pagamento das taxas e apresentação da documentação exigida no § 4** do
mesmo artigo.
Art. 3<*. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.

O
Prefeitura Municipai de itabira. 16 de outubro de 2007.
159^ Ano da Emancipação Política do Município
'Ano Municipal Maestro Silvério Faustino'
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LEI N> 4.106, DE 16 DE OUTUBRO DE 2007. :
Altera a Lei n.l 4.034, de 2006.
t
A Câmara Munldpal de KaUra, Estado da Minas Gerais, etravAs de seus
Vereadores, «provou, e eu. Prefeito Mur4d!pBl, sanciono e promulgo a
seguinte Le):
Art. IB. Fica alterada a Lei Munldpel n* 4.034, de 18 dé novembro de
2006, que 'Institui o Plano Dirstor de Desenvolvimento Sustentável de
Itabira e dá outras provM^ndss":
I - ficam acrescentados, com a redação seguinte, os
§§ 1", 2", 3", 4", 5* e 6* a seu art. 58:
f 1>. As obras oondufdas até o dia 17 de jandre de 2007. que não tenham
projeto arquitetônico aprovado psto Munlcfpto de ItaUra e que estsjsm em
desacordo com o PDDSMI, podem ser reguiBrizadas desde que:
I - a área da edificação esteje constando do IPTU de 2007, sendo
pemMda uma margem de e m de 10% (dez por cento), para mais ou
par« menos, em releção A área real existente;
II - o hnável não eprssente dábitoB mürA:lp8ls;
III - sstsjem Implantadas em lotes regularizadoa e registrados no Cartório
de Registro de Imávels;
IV - não possuam abertures a uma distância inferior e 1,50 m (um metro
e dnqDente centfmeiros] das divisas laterale e de fundos;
V - a ocupação e o uso estejam de acordo com o Anexo lli desta Lei;
VI - não estejam edUlcadas em áreaa púUlces, exceto nos casos em
que existe Permissão de Uso em vigor
VII - não poesusm ecrásdmos a serem executados ou não candufdos:
VIII - não sstejsm infwHyartss em áreas de prsservsção pelsagrstica. de
proteção de menandals e nas áreas previstas no art. 166 desta Lsl;
IX ^ não estflijsm sKuadaa em áreas destinadas A Implantação de pre4etos ds Interesse da coietfvfctode ou em áreas ds velor estratégico:
X - não oferecem riscos a seus usuários e aos usuários das áreas
adjacantea;
XI ^ não estsfam sendo obfeto de demanda judidal, mormsnto em (áoe
de irrsgularidadss na sua execução;
XII - atlrijam uma avalação mínima de 60% (sessenta por cento), em
cortforniktede com as regras constantes nesta Lei, em espedal oom as
dhposiç0e& do seu Anexo XVll.
§ 2". As edIfIcBçtes tombsdas por volumetria peto COMPHAI ou que
fxissifam tombamento em nfvel &ladual ou Federal podem ser regutari§ 3^. As sdWcaçOes que est^am situadas em AIC e que eUnglrèm a
nota mfnlma para aprovação, noa termos do Inciso X do § 1* desta]
artigo, devBiAo ser submetidas também á aprovação do COMPHAI. a rim
de avajtar Ã estas edMcaçfies Interferem de fbrma negativa nos parárhdtros municipais de preswvaçfio do Patrimfinio Cuttunl.
§ 4*. Ftare que a edMcBção seja rsgutarizada. aMm de cumprir os requl-sltos dos parágrafos anteriores, o propriettrio deverá protocolar o projeto arquHetãnlco de regutarização em consonAnda com os arts. 75.76
e 79 desta Lei.

II - s ementa da L d paesa a constar com a seguinte redação:'
"InstUul o Plano Diretor de Desenvolvlrranto Sustentável do Munidpto de
Itsbba e dá outras provldOndas.".*
III - ficam Inseridos o Anexo XVll - Quadro de Análise e o Anexo XVIil ModetodeCarirráx), rsspeiÃvamente ArwxosI e II desta Lei.
ArL 2*. As edMcaçfles Insgularas que rOo se enquadraram na axlgãnd a do Inciso I do § 1* do art. 58, òra alterado, terão prazo de até trinta
dias, ap6s a publicação desta Lsl. pera protoootar o pedido de regularizBçãa medante pegamanto das taxas e aprssantaçSo da documentação exigida no § 4* do mesmo artigo.
Art. 3>. Esta L d entra em vigor na data da sua pubHcação.
Prefeitura MupidpBl de llsblra, ie.de outubro de 2007.
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159" Ano da Emanditação PoUUca do Munidpto
'Ano Municipal Maestra Slvério FausUncr
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Prefeito Munldpal(a) Cândida babel de Cempos Moraes
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CONCLUSÃO:
CHEFEDASEÇtoOEANÁUSlEDEPRÚJEroS •
CHEFEOOOEPARTAMENTOdE URBANISMO
OBSERVAÇÕES:
«
1 - Conforme oe art8.-44 e 64 e ó f n o m VI desta L d .
2 - Conforme os Brts.'82 e 63'e o Anexo VI desta LeL
3-Conforme o arL 66 e o Anexo XIII desta L d . •
4 - Conformeo art. 67 e o Anexo Xill desta LeL
5 - Conforme os arts. 107,108,109,110,111 e I12de8ta L d .
6 - Confomneos Ahexos IV, V e X deeta L d .
7 - Serão consideradas as fiotIfIcaçOea sxpedidas entes de 17 dé
janein de 2007.

§ S*. As noiBS serão obtUas a parilr do exame do projeto erquhettnico de
ANEXOU
regdarização, em função do Anexo XVll e segundo os segukitos oftárioe:
ANEXO XVUI
I - es notas não poderão ser ftadonadas;
MODELO DE CARIMBO
II - somonte os projetos que atingirem a nota mfnlma de 60% (sessenta
por cento) serão deferidos;
ESTE PROJETO FOI REGI
POR FORÇA
III - os projetos indeferidos serão oh|eto de -nom analisa apenas se
DA LEI N." XXX, OE XX DE
DE 2007.
forem executadas obras que reduzam aa desconfOrmidades, poasitiinEM_DE
OE.
tsrxto, esslm. uma pontuação mabr.
§ 6". As edIfIcaçfleB apronutas nos lennae prevlslos neste Lei recebe1) Qualquer elleraçáo, reforma, modificação, ecréscfcno ou rsdução ds
rão um cerlmbo, conlomw o moddo estabsiecido no Anexo XVIII, Indi- área somente será eprovada se estiverem visando enquedrar o bnével
cando que furam aprovadas sob concflçOBs espedais, aendo-lhes apll- totalmente á L d n." 4.034, de 2006.
csdas ss s^julntes raetriçfies:
2} BcB vedada a aHsração de uso do imdvel enquanto as sdincaçOas
I - qualquer ahefação, retonna. modlflcação. acréscimo ou redução de .nds existentes não se enquadrarem aos pre&eHos estsbdeddos no
áraa sonnanta será epravsda se visar enquadrar o Imdvel a esta Lei;
Ptano Diretor de Desenvdvimento Sustentavel do Munidpto de Itabira.
II - fica vedada a alteração de uso do kndvel enquanto ae edifIcBçDÍBe
não preencherem todos os preceitos sstabeleddos no PDDSMI.": '

O

ANEXO 1

ANEXO XVll
QUADRO DE ANÁLISE

O

PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENDEREÇO DO IMÓVEL:
M.* DO PROTOCOLO:
KRÊÃDÕIPnJÕÕÕT:
M E A DO LEVANTAJHENTÒ:
TÜSÕT
ZONA:
IKREA DE INTERESSE:
DATA DA ANAUSE:
TEM:
LEI
ItfASTAMENTO FRONTAL (1)
EXISTENTE
fcFASTAMENTO LATERAL OU POSTERIOR (2)
rAXA DE OCUPAÇÃO O)
DEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (4^
rAXA DE ILUMINAÇÃO (5)

ID:
CREA:

ATENDIDO

1.50

2,0C
1.5C

1.M
0.5C

WGAS DE ESTACIONAMENTO (6)

MonncAÇAdm

NAO ATENDIDO! CZEHCraE

«OnnCADOEM:

rOTAL

2.O0
1.0(1
10,0(1

CONCLUSÃO:

CHEFE DA SEÇAO DE A N A U S E DE PROJETOS

O

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

OBSERVAÇÕES:
1 - Conforme os arts. 44 e 64 e o Anexo VI desta Lei.
2 - Conforme os arts. 62 e 63 e o Anexo VI desta Lei.
3 - Conforme o art 66 e o Anexo Xlll desta LeL
4 - Confonne o arL 67 e o Anexo Xlll desta Lei.
5-Conforme os arts. 107.106,109,110,111 e 112 desta Lei.
6 - Conforme os Anexos IV, V e X desta Lei.
7 - Serfio consideradas aa nodficsçOes expedidas antas de 17 de Janeiro de 2007.
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ANEXO II

ANEXO XVIII
MODELO DE CARIMBO

ESTE PROJETO FOI REGULARIZADO POR FORÇA
DA LEI N." XXX. DE XX DE XXXXXXXXXXX DE 2007,
EM_DE
DE
.

o

1) Qualquer alteração, rafòmia. modiflcaçflo. acréscimo
ou reduçflo de área somente será aprovada se
estiverem visando enquadrar o Imóvel totalmente ft Lei
n.o 4.034. de 2006.
2) Fica vedada a alteraçSo de uso do Imóvel enquanto
as edificações nele exietentes nSo se enquadrarem
aos praceltoB estatwlecidos no Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável do Município de Itabira.

fm^
o

OFlCIOI

Assinado de forma digital por STOQUE
SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA:05388674000129
DN: c=BR, st=MG, l=Belo Horizonte,
o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal-SRF, ou=SRF e-CNPJ,
cn=STOQUE SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA:05388674000129
Dados: 2008.06.21 09:54:52 -03'00'

Digitally signed by RAINEY
BARBOSA ALVES
MARINHO:56415451472
Date: 2008.07.09 17:14:09 03:00
Reason: REGISTRO DIGITAL
Location: 2º RTDPJ DE
MACEIO

