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RESUMO 

 

Essa dissertação procura entender a questão do Patrimônio Cultural da cidade de Entre 

Rios de Minas, Minas Gerais, bem como formas de preservação do Patrimônio Cutural, sob a 

perspectiva do fenômeno urbano e como fenômeno da própria existência humana. Para tanto, é 

utilizado um método de análise a partir de uma visão interdisciplinar entre autores das áreas da 

filosofia, literatura, urbanismo crítico, arquitetura e artes. Em relação ao que é Patrimônio 

Cultural, entende-se que o mesmo está relacionado à intangibilidade da cultura em seu caráter 

de poiesis, ou seja, no ato de sua realização social. Sua preservação, portanto, está ligada à 

continuidade de seu acontecimento a partir de uma prática social, compreendida como relação 

metafilosofica, reflexão acerca da atualidade que busca entender a sociedade como sociedade 

urbana. O Mutirão Cultural é apresentado como uma práxis urbana possível que visa dar 

continuidade ao fenômeno do Patrimônio Cultural e assim preservá-lo. 

Palavras Chave: Patrimônio Cultural, fenômeno, Entre Rios de Minas, práxis urbana, 

cultura.  

 

ABSTRACT 

This dissertation seeks to understand the issue of Cultural Heritage in the city of Entre 

Rios de Minas, Minas Gerais, as well as ways of preserving Cutural Heritage, from the 

perspective of the urban phenomenon and as a phenomenon of human existence itself. For this, 

an analysis method is used from an interdisciplinary view among authors in the areas of 

philosophy, literature, critical urbanism, architecture and the arts. In relation to what is Cultural 

Heritage, it is understood that it is related to the intangibility of culture in its character of poiesis, 

that is, in the act of its social realization. Its preservation, therefore, is linked to the continuity 

of its event based on a social practice, understood as a metaphilosophical relationship, a 

reflection on the current situation that seeks to understand society as an urban society. The 

Cultural Mutirão is presented as a possible urban praxis that aims to continue the phenomenon 

of Cultural Heritage and thus preserve it. 

 

Keywords: Cultural Heritage, phenomenon, Entre Rios de Minas, urban praxis, culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Entre Rios de Minas, com aproximadamente 15 mil habitantes e 456,796 

m² (IBGE, 2020) – 1 núcleo urbano e 26 áreas rurais – é um município do interior de Minas 

Gerais, característico pela sua cultura cujos habitantes têm características culturais próprias 

relacionadas a seu modo de viver. Possui muitos exemplos de Patrimônio Histórico Artístico e 

Cultural, desde festas tradicionais até exemplares arquitetônicos do século XVIII. Apesar disso, 

poucos esforços institucionais são realizados para sua preservação. Neste contexto, buscar um 

método possível para a preservação do Patrimônio Cultural que não dependa de tal 

institucionalidade e suas legislações específicas torna-se urgente. Aproximá-lo da sociedade 

civil para que a mesma construa caminhos para pensar sua preservação é uma maneira possível 

para lidar com o Patrimônio. Para uma ação efetiva, que o considere de forma dinâmica – que 

visa não apenas deixar casarões intocados, mas também fortalecer os vínculos da população 

com a sua própria cultura e história – é preciso buscar noções de cultura vinculadas ao meio 

urbano para se trabalhar uma problemática que contém várias interfaces.  

Nesse sentido, tratar do Patrimônio Cultural como fenômeno urbano pode ser um 

caminho. Para Henri Lefebvre (2001), em seu livro “Revolução Urbana”, o fenômeno urbano 

se realiza a partir de uma práxis urbana. Entendê-lo como um fenômeno urbano é compreender 

a sociedade atual como portadora da tendência à urbanização total, de acordo com tal autor. A 

práxis urbana é uma ação aliada a uma metafilosofia, que por sua vez é uma reflexão filosófica 

acerca do cotidiano, aspecto da vida ignorado pelas ciências parcelares, incluindo o próprio 

Urbanismo. 

Para estabelecer tal compreensão do Patrimônio Cultural, como fenômeno urbano, 

iniciemos pelo entendimento do que é Cultura. Entende-se a Cultura como a ação de se fazer, 

relacionada a poiesis, de acordo com Alfredo Bosi (1997), em seu texto “Cultura como 

Tradição”. Para o autor, a dimensão da cultura está no cotidiano, portanto todos têm acesso à 

cultura, basta realizar a poiesis. Já Johan Huizinga (2008), nos seus escritos em “Homo 

Ludens”, vê a cultura como dotada de ‘jogo’, aspecto intangível da relação entre o ser humano 

e seu mundo que se aproxima da estrutura da existência de Martin Heidegger (2017), em seu 

livro “Ser e Tempo”, autor categorizado por Lefebvre como metafilósofo. 

O Mutirão Cultural, evento acontecido em Entre Rios de Minas nos anos de 2018, 2019 

e 2020, surge como uma busca de uma forma adequada de intervenção na cidade para promoção 

e preservação do Patrimônio Cultural. A experiência do evento, acontecido nos meses de julho 
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durante os 3 anos, é descrita a partir da visão da autora que também foi participante, de maneira 

a relatar sua experiência e retomar a discussão com a população da cidade de Entre Rios de 

Minas através do planejamento e execução de um evento cultural autogestionado. 

 No primeiro capítulo é apresentada a cidade de Entre Rios de Minas e a questão acerca 

do Patrimônio Cultural, principalmente aquela relacionada à legislação da cidade. No segundo 

capítulo tem-se a reflexão sobre o fenômeno urbano, a partir de Henri Lefebvre (2001), 

colocando o Patrimônio Cultural como um desses fenômenos. No terceiro capítulo, é 

apresentada a metafilosofia a partir dos autores Martin Heidegger (2007), Alfredo Bosi (1987) 

e Johan Huizinga (2008), que colocam a cultura como estrutura fundamental da existência a 

partir do ato de se realizar (poiesis), para contribuir com a compreensão do Patrimônio Cultural 

como um fenômeno. No quarto capítulo é apresentado o Mutirão Cultural como práxis urbana, 

termo cunhado por Henri Lefebvre (2001), que significa uma ação prática realizada a partir de 

uma metafilosofia, ou seja, uma ação que possui em si um significado e uma tendência à 

continuidade, visando sempre um porvir.  

 

1.O PATRIMÔNIO CULTURAL EM ENTRE RIOS DE MINAS/MG 

1.1 ENTRE RIOS DE MINAS: ASPECTOS GERAIS 

O município de Entre Rios de Minas situa-se na região central do estado de Minas 

Gerais, na microrregião metropolitana de Belo Horizonte (figura 1). É uma cidade de pequeno 

porte, com um eixo central principal, presença de patrimônio histórico edificado, paisagem 

natural característica e atenuada expansão urbana. De acordo com o censo do IBGE, ele possui 

15380 habitantes e 456,796 m² em 1 núcleo urbano e 26 áreas rurais (figura 2) (IBGE, 2020).  

 

Figura 1- Mapa da localização da cidade de Entre Rios de Minas.  

 

 

 

 

 

A cidade está destacada em vermelho no mapa principal. Fonte: Blog Family Search, 2020. 
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Figura 2 – Distritos rurais e área urbana de Entre Rios de Minas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área urbana está destacada em vermelho. Fonte: Plano Diretor Municipal de Entre Rios de Minas, 2009.  

 

 

Figura 3 - Foto do centro da cidade de Entre Rios de Minas. 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

 

O município encontra-se na Bacia do Rio Paraopeba sendo servido pelos rios Camapuã, 

Brumado e Faleiros. Seus rios são conhecidos pela população e vários bairros e comunidades 
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rurais foram nomeados em suas homenagens. A topografia do local varia segundo as seguintes 

porcentagens: 15% plano, 60% ondulado e 25% montanhoso, ou seja, é uma terra de topografia 

acidentada (ENTRE RIOS DE MINAS, IPAC, 2007). A temperatura média anual é de 19,4ºC 

(IBGE, 2020), um clima considerado ameno. 

De acordo com o Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Entre Rios de Minas 

(ENTRE RIOS DE MINAS, IPAC, 2007) a região onde hoje se localiza Entre Rios de Minas 

era conhecida como “Sertão dos Cataguás” até meados do século XVII e posteriormente 

recebeu vários outros nomes, como Brumado, Rio Acima, dentre outros. Era habitada por 

indígenas denominados “cataguases” pelos portugueses, segundo a investigação de cartas da 

época. A ocupação realizada por europeus e seus descendentes formaram os primeiros 

assentamentos de fazendas de produtos agrícolas, principalmente milho, arroz, feijão, cana-de-

açúcar, algodão e café, possuindo também algumas fazendas de gado. Os primeiros 

assentamentos urbanos começaram no século XVII, com um conjunto de casas cujos moradores 

visitavam aos finais de semana. Algum tempo depois a infraestrutura começou a se expandir, 

proporcionando a divisão regular das ruas, um cemitério e pequenos comércios, além da Casa 

de Câmara e Cadeira e uma capela. O cultivo do café e da cana-de-açúcar eram atividades bem 

difundidas entre os fazendeiros e agricultores da região de Entre Rios de Minas até o final do 

século XIX. 

Considera-se que a evolução urbana de Entre Rios de Minas no início do século XX está 

intimamente ligada à construção do Hospital Cassiano Campolina (figura 4). A criação do 

Hospital trouxe melhorias na infraestrutura da cidade tornando-se simbólico no imaginário da 

população. Posteriormente, a construção de ferrovias e de indústrias do aço foi outro marco 

notório no crescimento da cidade (ENTRE RIOS DE MINAS, IPAC, 2007). Em 2006, o avanço 

da indústria trouxe à região o polo industrial da empresa privada Vallourec e Sumitomo Tubos 

do Brasil (VSB) com foco em metalurgia para exportação (Inaugurada oficialmente em 2011). 

Com isto, a cidade abrigou uma migração considerável de trabalhadores da construção civil e 

posteriormente da área metalúrgica, fazendo com que a demanda imobiliária da cidade 

aumentasse. Houve também o desenvolvimento do comércio e de serviços, visando atender a 

nova população. 
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Figura 4 - Hospital Cassiano Campolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IEPHA MG, 2020. 

 

As riquezas naturais de Entre Rios de Minas constituem também um atrativo turístico. 

Um dos principais atrativos naturais é a Serra do Gambá (figura 5) que, apesar de encontrar-se 

em grande parte no território de Jeceaba (cidade vizinha de Entre Rios de Minas), é amplamente 

vista a partir de Entre Rios, e constituiu um marco geográfico de grande referência na região. 

Pode-se destacar ainda a presença de quedas d’água naturais como a Cachoeira do Gordo (figura 

6), a Cachoeira dos Faleiros e outras inúmeras cachoeiras com mata ciliar preservada (ENTRE 

RIOS DE MINAS, IPAC, 2007). 
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Figura 5 - Mirante da Serra do Gambá, importante marco geográfico da cidade de Entre Rios de Minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020 

 

Figura 6 - Cachoeira do Gordo, um dos atrativos turísticos naturais da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Viaje na Dica, 2020. 

 

O bairro Centro do município constitui-se de um eixo que passa pelas três praças 

principais da cidade, a Praça Cassiano Campolina (ou Praça do Hospital) (figura 7), Praça 

Senador Ribeiro (ou Praça da Igreja) (figura 8) e Praça Coronel Joaquim Resende (ou Praça da 

Verdurela) (figura 9), marcando o centro híbrido de comércio e zona histórica da cidade (figura 

9). 
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Figura 7 - Praça Cassiano Campolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Figura 8 - Praça Senador Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
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Figura 9 - Praça Coronel Joaquim Resende. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
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Figura 10 - Foto aérea do núcleo urbano de Entre Rios de Minas.  

 

O centro da cidade está em destaque vermelho e as três praças principais estão em destaque amarelo. Fonte: 

Plano Diretor de Entre Rios de Minas, 2007, adaptado pela autora. 

 

É no núcleo central de praças onde se encontra a maior quantidade de exemplares de 

edificações consideradas históricas, como por exemplo as apresentadas nas figuras 11, 12 e 13. 

Ao mesmo tempo, o local cresce em atividades comerciais de todos os tipos, de comércio de 

objetos pessoais até depósitos de materiais de construção. A população observa essa mudança 

como positiva, pois traz a ideia de “crescimento” e “progresso”.  
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Figura 11 - Paço Municipal, antiga Casa de Câmara e Cadeia, localizada próxima a Praça Coronel 

Joaquim Resende, um dos exemplos da arquitetura histórica de Entre Rios de Minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Viaje na Dica, 2020. 

 

Figura 12 - Igreja Nossa Senhora das Brotas, localizada no entorno da Praça Senador Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020. 
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Figura 13 - Casarão próximo à Praça Senador Ribeiro. 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

 

 

A cultura religiosa resiste fortemente na cidade, permanecendo o calendário das festas 

religiosas como guia do calendário de eventos. Os movimentos culturais de maior destaque são 

os religiosos e os ligados à criação equina, como as cavalgadas (figura 14), competições de 

marcha e passeios a cavalo. Outros exemplos de práticas culturais menos difundidas são as artes 

ligadas à dança, ao esporte e à luta, como o grupo de Capoeira do Mestre Pingo e o grupo de 

Jiu Jistu Grace Barbosa. Na música tem-se a presença de bandas marciais como a Banda Nossa 

Senhora das Brotas e bandas de músicas populares de diversos estilos, desde sertanejo até heavy 

metal. O grupo de artesãos conta com bordadeiras, escultores, costureiras, cozinheira, floristas, 

dentre outros. Nas artes visuais incluem-se pintores, fotógrafos e artistas digitais. Os eventos 

culturais são de grande importância para o entrerriano, sendo o mais famoso e o mais esperado 

a denominada “Festa da Colheita”, que mistura elementos tradicionais – desfile de carros de 

boi, competições, missas (figura 15), apresentações de artistas regionais e nacionais (figura 16). 
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Figura 14 - Foto da Cavalgada realizada em Entre Rios de Minas. O ponto de partida foi em frente à 

Igreja Nossa Senhora das Brotas, próxima à Praça Senador Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020. 

 

Figura 15 - Foto da Celebração da Missa principal da “Festa da Colheita”, em frente ao Hospital 

Cassiano Campolina e à Praça Cassiano Campolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020. 
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Figura 16 - Folder da “59° Festa da Colheita” com atração de rodeio, shows com artistas famosos e 

artistas regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020. 

 

 

1.2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM ENTRE RIOS DE 

MINAS 

 

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

Patrimônio Cultural é considerado tudo que é importante para a formação cultural brasileira. 

Sua institucionalização no Brasil foi realizada pelo antigo Serviço do Patrimônio Histórico 
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Artístico Nacional (SPHAN), que inicialmente realizou a proteção dos bens materiais referentes 

a arquitetura civil, religiosa e militar, sendo que posteriormente, no ano 2000, reconheceu a 

importância do patrimônio imaterial referente a celebrações, modos de viver e outros aspectos 

culturais (IPHAN, 2020). Se antes o Patrimônio Material representava a importância da elite 

brasileira de origem europeia (casarões, igrejas barrocas, peças de artes plásticas), o Patrimônio 

Imaterial aproxima-se mais das culturas populares, nativas e até então vistas como “erradas” ou 

até mesmo como não possuidoras de valores culturais. O reconhecimento da imaterialidade do 

saber e a noção de que sua preservação é necessária foram um grande avanço na promoção da 

cultura no Brasil. 

 Dentre as políticas de preservação, as principais instituídas pelo IPHAN são o Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial e o Tombamento de Bens de Natureza Material. O 

patrimônio material alvo de proteção é composto por um conjunto de bens culturais 

classificados segundo sua natureza, conforme os Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico 

e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Para o Patrimônio Imaterial, 

estabeleceram-se outras formas de preservação – como o Registro e o Inventário, cujo alvo de 

proteção são as celebrações, lugares, formas de expressão e saberes, ou seja, as práticas, 

representações, expressões, lugares, conhecimentos e técnicas que os grupos sociais 

reconhecem como parte integrante do seu Patrimônio Cultural. O Patrimônio pode ser 

submetido ao Tombamento ou ao Registro nos níveis municipal, estadual e federal, sendo assim 

também a sua gestão (IPHAN, 2020). Para que seja realizado um Registro ou Tombamento a 

nível municipal é necessário que o município regule a prática através de uma legislação 

específica, o mesmo sendo aplicado para o estado e a nação. 

Em Entre Rios de Minas isto se deu pela aprovação da Lei N° 1234 de 22 de Abril de 

1998 (ANEXO I), que definiu a proteção do Patrimônio Cultural e a instituição do Conselho 

Municipal do Patrimônio Cultural (também chamado de Conselho de Desenvolvimento 

Cultural de Entre Rios de Minas – CODEC). O decreto autorizou, no Art. 1°, a proteção pelo 

poder público de bens culturais móveis e imóveis, de propriedade pública ou de interesse 

público (Capelas, Igrejas, Hospitais, entre outros). No Art. 2°, autoriza o tombamento de bens 

particulares mediante solicitação do CODEC e no Art. 3° institui o Livro de Tombo. O Art. 5° 

prevê a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Art. 6° coloca sob aprovação 

do CODEC novas construções que não devem impedir a visibilidade da fachada dos casarões 

tombados e inventariados. Os artigos restantes dizem sobre as diretrizes de preservação dos 

bens tombados. A partir dessa Lei foram realizados alguns tombamentos, como o do Hospital 

Cassiano Campolina (1999), a Capela dos Olhos d’Água (1999), o Paço Municipal (1999), a 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608
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Praça Senador Ribeiro (1999), a Praça Cassiano Campolina (1999), a Praça Coronel Joaquim 

Resende (1999) e o Sítio Natural Cachoeira do Gordo (2006). Até então, havia apenas a noção 

de Patrimônio Cultural em sua dimensão material nos meios institucionais da cidade. 

Em 2007 houve a elaboração do Inventário de Proteção ao Acervo Cultural (IPAC) de 

Entre Rios de Minas. Além do Patrimônio Material, o IPAC reconheceu o Patrimônio Imaterial 

da cidade. Foram inventariadas edificações de interesse de preservação, além de objetos, festas, 

sítios naturais e outros elementos culturais. O documento traçou um entorno de proteção a partir 

das três praças tombadas (figura 10) e deu diretrizes para a ocupação dessa área, regulamentadas 

pela Decisão Normativa n°80 de 25 de maio de 2007 (ANEXO II). Suas principais diretrizes 

são: 

 

1.Qualquer intervenção no espaço do conjunto paisagístico ou qualquer 

obra a ser realizada dentro do perímetro de entorno de tombamento deverá ser 

aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Cultural que não poderá permitir 

ações que descaracterizem o conjunto. 

2. Toda e qualquer intervenção a ser realizada no conjunto deverá contar 

com o apoio de técnicos especializados. 

3. Os bens culturais componentes do conjunto paisagístico deverão ser 

valorizados e focalizados com ajuda de iluminação pública. 

4. Deverá ser garantida a proteção do conjunto contra qualquer tipo de 

depredação e vandalismo. 

5.  A ambiência da praça deverá ser preservada através de seus jardins, 

suas árvores e mobiliários urbanos. 

6. Não poderá ser permitido qualquer tipo de parcelamento do terreno do 

bem cultural tombado. 

7. A importância histórica do conjunto deverá ser valorizada, através da 

incorporação de placas informativas. A afixação dessas placas, assim como de 

outros cartazes e anúncios no espaço do conjunto e nas suas imediações, deverá 

ser criteriosa, observando a manutenção da integridade visual do mesmo. 

8. As edificações de interesse cultural, inventariadas ou indicadas para 

inventário, deverão ser preservadas evitando-se sua demolição ou 

descaracterização. 

(...) 

9.1. Da altimetria 

9.1.1. O gabarito das edificações não deve ultrapassar dois pavimentos 

(aproximadamente 6m), garantindo-se assim a preservação da ambientação do 

conjunto, nas ruas voltadas para a Praças tombadas (Praça Senador Ribeiro, Praça 

Cassiano Campolina e Praça Coronel Joaquim Resente) e para as principais vias 

da área de entorno de tombamento (Rua Dr. João Vaz, Rua Monsenhor Leão, Rua 

Maestro Benedito Lisboa, Beco do Waldemar, Rua Comendador Pena, Rua das 

Laranjeiras e Rua Suassuí). Não deve ultrapassar três pavimentos 

(aproximadamente 9m) nas vias secundárias da área de entorno de tombamento. 

9.1.2. No caso de demolição das edificações existentes no perímetro de 

entorno, as novas construções não deverão ter altura superior às que existiam 

anteriormente no mesmo lote, tão pouco serão permitidas ampliações verticais das 

já existentes. 

(...) 

9.2. Dos afastamentos laterais e frontal 

9.2.1. No caso de demolição ou reforma das edificações existentes no 

perímetro de entorno, as novas construções deverão ter seu alinhamento frontal no 

limite máximo ao alinhamento da edificação existente sendo que nenhum 
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elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em relação a este 

alinhamento. 

9.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos 

frontal e laterais deverão ser preservados. 

9.2.3. Para projetos que se encontrem há até 50m de distância de imóveis 

inventariados, e no mesmo lado da rua, o alinhamento máximo frontal permitido 

será o mesmo alinhamento do imóvel inventariado, de forma a não se prejudicar 

visualmente o bem inventariado. 

9.2.4. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas 

em janelas ou aberturas de edificações inventariadas. 

(...) 

9.3. Da ocupação dos terrenos 

9.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de 

forma a respeitar taxa de 20% de área permeável (não-construída) por lote, a fim 

de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas árvores e jardins e de garantir 

um melhor escoamento e infiltração de água das chuvas. 

(...) 

9.4. Do tamanho dos lotes 

9.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de 

novos imóveis é  

de 150 m², e testada frontal mínima de 5 metros.” (ENTRE RIOS DE 

MINAS, IPAC, 2007, p. 3-4) 

 

Figura 17 - Marcação do entorno de Tombamento das Praças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPAC, 2007, adaptado pela autora 
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As diretrizes do IPAC ressaltaram a importância da manutenção de altimetrias e 

afastamentos para a qualidade da paisagem urbana, priorizando também a manutenção das 

edificações inventariadas e prevendo futuros tombamentos. Antes do IPAC as novas 

edificações e as reformas de edificações existentes deveriam passar pelo CODEC, que não 

possuía diretrizes regulamentadas para gabaritos ou afastamentos, ficando a cargo dos 

conselheiros entrarem em um acordo se projetos seriam ou não aprovados. O IPAC visou 

regulamentar esse procedimento com suas diretrizes, porém as mesmas não foram 

transformadas em Lei e não foram incorporadas na Legislação de Uso e Ocupação do Solo que, 

posteriormente, foi homologada e diversas vezes modificada no município. 

O Plano Diretor de Entre Rios de Minas (Lei 1.546 de 13 de julho de 2009) (ANEXO 

III) foi iniciado em 2008 e decretado em 2009. Foi financiado pela empresa privada 

multinacional Vallourec e Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) como contrapartida à sua 

instalação em Jeceaba, município próximo à Entre Rios de Minas. Classificada como 

empreendimento de grande porte, a empresa ficou responsável por financiar a elaboração dos 

Planos Diretores das três cidades impactadas (Entre Rios de Minas, São Brás do Suaçuí e 

Jeceaba), de acordo com a previsão do Estatuto das Cidades. O comitê técnico contou com as 

Secretarias Municipais, o Setor de Projetos, o Gabinete Municipal, o Departamento de Obras, 

a Supervisão de Endemias, a Supervisão de Tributação, representantes da sociedade civil e a 

Fundação Israel Pinheiro, composta por uma equipe multidisciplinar contendo arquitetos e 

urbanistas, geógrafos, pedagogos, engenheiros, biólogos e demais profissionais de áreas afins. 

O documento mostrou-se atento às questões do Patrimônio Cultural do município, 

estabelecendo diretrizes para a sua preservação, como é apresentado a seguir. 

O capítulo I é denominado “Dos Princípios da Política Urbana” e enumera os principais 

pontos os quais devem ser pautados o restante do documento. O capítulo cita, dentre outros 

pontos, “desenvolvimento sustentável, fortalecimento da identidade, proteção ambiental e 

proteção ao patrimônio cultural.” (ENTRE RIOS DE MINAS, 2009, p.3) No capítulo II, “Dos 

objetivos do plano diretor”, novamente é citado no Art. 4° a “Preservação e conservação do 

patrimônio de interesse histórico, arquitetônico, cultural, paisagístico e arqueológico” (ENTRE 

RIOS DE MINAS, 2009, p.3) Ainda nesse capítulo, no Art. 13°, há a definição de 

sustentabilidade pautada principalmente no que é considerado patrimônio:  

 

A cultura e a história, as comunidades, o patrimônio material e 

imaterial, o meio físico, o meio natural e o meio tecnológico são o ponto 
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de partida para a construção da sustentabilidade, parâmetro condicionante 

para o desenvolvimento econômico e social do município (ENTRE RIOS 

DE MINAS, 2009, p.5) 

 

 

Para as questões diretamente relacionadas ao Patrimônio, o documento apresenta o 

capítulo VI, “Da política de proteção do Patrimônio Cultural, Histórico e Paisagístico”, que 

trata tanto do patrimônio material quanto imaterial. Dele, destacam-se os artigos: 

 

Art. 83 – As edificações de interesse de preservação deverão ser 

conservadas, individualmente ou em conjunto, por meio de instrumentos 

garantidos por lei – inventário, tombamento, registro e outras formas de 

proteção 

(...) 

Art. 85 – Os proprietários de edificação de valor histórico, cultural 

e paisagístico, bem como para aqueles que mantenham seus quintais 

preservados, terão incentivos fiscais por parte do município com recursos 

a serem buscados em outras esferas de governo ou na iniciativa privada. 

(...) 

Art. 88 – Aquele que, sem autorização do órgão competente, 

demolir ou descaracterizar bem cultural imóvel de interesse de 

preservação, inventariado ou tombado, ficará sujeito às penas previstas em 

lei. 

(...) 

Art. 90 – A imagem urbana da cidade deverá ser preservada e 

trabalhada no sentido de permitir a percepção de linhas de visada, 

conjuntos arquitetônicos e contato visual com elementos topográficos que 

rodeiam as áreas ocupadas. 

(...) 

Art. 91 – O município promoverá ações públicas destinadas à 

proteção do patrimônio cultural e paisagístico de Entre Rios de Minas, 

buscando sempre a articulação com ações do setor privado, ONG’S e 

entidades municipais, estaduais e federais ligadas à preservação do 

patrimônio cultural e paisagístico. (ENTRE RIOS DE MINAS, 2009, p.12) 

 

 

No capítulo XIII, “Da política de integração regional”, no TÍTULO III, “Do 

ordenamento territorial”, no Art. 142º, que trata da política de desenvolvimento urbano, 

destacam-se as intenções: 

 

III- Adequação do direito de construir segundo as normas 

urbanísticas e as condições do meio físico (...) 

VI – Qualificação estética da paisagem urbana (ENTRE RIOS DE 

MINAS, 2009, p.18) 

 

 

Em 2010 foi implantada a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município 

de Entre Rios de Minas (Lei Complementar nº 1.569, de 20 de agosto de 2010) (ANEXO IV), 
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que define o modo como o solo deve ser parcelado, ocupado e utilizado dentro do município de 

acordo com o Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor. Inicialmente, os parâmetros de 

ocupação para a Zona de Uso Misto da Área Central (ZMC), zona onde se encontra a área de 

entorno do tombamento das praças, buscavam atender relativamente as diretrizes do IPAC e do 

Plano Diretor quanto à preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico. Definiu altura 

máxima de 12 ou 15 metros para edificações no entorno das praças tombadas, porém limitou o 

coeficiente de aproveitamento a 1,5, o que impedia que a maioria dos terrenos alcançasse tal 

altura, ou que ocupassem uma grande massa construída no terreno sem afastamentos. O 

coeficiente de 1,5 já é considerado um pouco elevado para a área, mas aparecia como elemento 

de maior poder limitador dentre os parâmetros da Lei. No mesmo ano, 3 meses depois, a Lei 

sofreu uma alteração no coeficiente de aproveitamento (Lei Complementar Nº 1.577, de 08 de 

novembro de 2010) (ANEXO V), sendo o mesmo elevado para “3 ou 4”, o que tornou 

permissiva a verticalização e o alcance das edificações até 15 metros, além de permitir uma 

maior massa construída. As diretrizes do Plano Diretor e do IPAC foram desconsideradas na 

alteração da Lei. 

Em 2016, 6 anos depois, a Lei foi novamente alterada (Lei nº 1712, 28 de novembro de 

2016) (ANEXO VI), tornando-se altamente permissiva e complacente à verticalização e à 

ocupação quase total da área dos terrenos. O coeficiente de aproveitamento foi elevado a 5, 

parâmetro utilizado em centros de adensamento de grandes cidades. Além disso, a taxa de 

ocupação foi elevada e a taxa de permeabilidade reduzida. Com as novas alterações, permite-

se avançar nas calçadas, coloquialmente colocadas no texto da Lei como “passeios”, permitindo 

edificações particulares avançarem sobre o espaço público. Quanto à altimetria, é possível 

verticalizar até 15 metros de área ocupada, desconsiderando a altura do telhado, não sendo 

especificado seu limite. Tais alterações foram feitas em todas as Zonas definidas pelo Plano 

Diretor, igualando os parâmetros para toda a área urbana e desconsiderando completamente o 

Zoneamento e as especificidades de cada área, além de contradizerem as diretrizes de 

preservação do próprio Plano Diretor. Do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, tal 

mudança de Lei é considerada irresponsabilidade e negligência com a qualidade urbana, 

paisagística e ambiental, ameaçando os elementos de memória e de importância cultural da 

cidade. É mostrado, a seguir, os parâmetros relativos à ocupação estabelecidos por cada Lei ou 

Decisão normativa, desde o IPAC de 2007 (figura 18): 
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Figura 18 - Tabela com os parâmetros urbanísticos do IPAC e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo e suas alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Legislação do município de Entre Rios de Minas, 2007-2016. Elaborada pela autora. 

 

Os instrumentos institucionais de preservação do Patrimônio Cultural mostraram-se 

limitados e por vezes ineficazes em Entre Rios de Minas. Por se tratar de deliberações 

institucionais para propriedades públicas ou privadas, no caso do Patrimônio Material não há o 

entendimento ou a aceitação dos proprietários sobre a problemática do Patrimônio, sendo o 

mesmo considerado oneroso quando submetido aos instrumentos de preservação. Exemplo: um 

casarão tombado em âmbito municipal deve ser mantido pelo seu proprietário e suas diretrizes 

de preservação são deliberadas pelo CODEC. O município não possui leis de auxílio à 

manutenção do Patrimônio Material – além da isenção do IPTU, que possui um valor baixo, 

aquém do custo da manutenção de um bem tombado ou inventariado –, sendo todo o custo 

realocado para seu proprietário. Com a pressão do mercado imobiliário, geralmente o dono da 

edificação prefere ceder seu imóvel ao investimento ou à venda para investidores, o que causa 

muitas vezes a sua demolição para aproveitamento do terreno com outras construções mais 

lucrativas. A partir disso, nota-se um grande avanço do setor imobiliário que não prioriza a 

qualidade ambiental da cidade, refletindo na substituição dos casarões históricos por edifícios 

robustos com pouca ou nenhuma responsabilidade ambiental (figuras 19, 20 e 21), enquanto a 

infraestrutura urbana passa a ser insuficiente para atender a demanda do mercado imobiliário, 

vindo então a tornar-se precária. O trânsito torna-se um problema: o centro da cidade é tomado 
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por automóveis nas vias principais, o que dificulta a mobilidade urbana, mesmo em dias de 

celebrações culturais (figura 22). Outros problemas podem surgir com o adensamento do bairro 

Centro de Entre Rios de Minas: como a ocupação do local foi realizada inicialmente nos séculos 

XVIII e XIX (ENTRE RIOS DE MINAS, 2009), as ruas são estreitas e possuem um desenho 

orgânico, não comportando a implantação de edificações de altos gabaritos sem que a qualidade 

ambiental e arquitetônica dos mesmos seja prejudicada, trazendo a diminuição de horas de 

insolação tanto nas vias quanto nas fachadas dos edifícios. A diminuição da insolação também 

é prejudicial à vegetação das praças e principalmente das vias, pois a permissão da construção 

de marquises pode limitar o crescimento das árvores. O aumento de área impermeável é capaz 

de sobrecarregar o sistema de drenagem, que pode ser prejudicial para bairros que se localizam 

nas áreas mais baixas da cidade.  

 

Figura 19 - Exemplo do avanço do mercado imobiliário no Centro de Entre Rios de Minas. A edificação 

localiza-se na Praça Senador Ribeiro, praça principal da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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Figura 20 - Demolição de um casarão do século XVIII, localizado próximo à Praça Senador Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

 

Figura 21 - Ruínas do mesmo casarão da figura 13, após a demolição de partes da edificação 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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Figura 22 – Caminhão estacionado na via principal do Centro de Entre Rios de Minas, atrapalhando a 

circulação de pessoas na Procissão de São Sebastião 

 

Fonte: Acervo de fotos da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2018 

 

Em relação ao Patrimônio Imaterial, foi apenas em 2018 que a Lei de Registro do 

Patrimônio Imaterial (Decreto nº2032, de 26 de fevereiro de 2018 – Entre Rios de Minas) 

(ANEXO VII) foi decretada. O Art, 1° institui o Registo de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial e Intangível que constituem o Patrimônio Cultural de Entre Rios de Minas e o 

Parágrafo 1° institui os Livros de Registro (Registro dos Saberes, Registro das Celebrações, 

Registro das Formas de Expressão, Registro dos Lugares e Registo de Contos e Lendas). Os 

demais artigos da lei dizem respeito às formas de implantação desses registros, colocando sob 

a responsabilidade do CODEC a aprovação dos mesmos e das diretrizes de preservação.  Apesar 

dos esforços da atual gestão municipal, efetuar um registro de acordo com as diretrizes estaduais 

e federais demanda um corpo técnico inexistente na prefeitura municipal, sendo necessário 

terceirizar o serviço, na maior parte das vezes por profissionais de outros municípios. A 

terceirização feita dessa forma é problemática em várias instâncias, a começar pelo 

distanciamento dos profissionais da realidade da população e o desconhecimento em relação a 

vivência de suas práticas. Além disso, o tempo institucional das licitações e processos 
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administrativos faz com que o trabalho seja demorado e por vezes feito de maneira corrida, sem 

o cuidado necessário que demanda o Patrimônio Cultural. Observa-se que em Entre Rios de 

Minas houve um reconhecimento e um esforço institucional pela preservação do Patrimônio 

Cultural ainda no final dos anos 90, sendo notórias as ações de 2007 e, posteriormente, uma 

interrupção das ações por quase 10 anos, com retomada com a legislação que institui a proteção 

do Patrimônio Imaterial. 

Entendendo essas limitações, aproximar a questão do Patrimônio Cultural da entidade 

civil pode ser uma ação mais adequada para garantir uma preservação a longo prazo. Se o 

Patrimônio Cultural faz parte do cotidiano da vida de seus participantes é nele que sua 

preservação deve ser realizada.Para isso, a população precisa estar ciente de suas riquezas 

culturais, bem como ter condições de promover sua continuidade. O Patrimônio Cultural, 

entendido como fenômeno urbano, está no cotidiano das pessoas, na sua realidade. Para 

preservá-lo enquanto fenômeno urbano é necessário uma práxis urbana. Como realizar essa 

práxis urbana? Primeiro é necessário entender a dimensão da cultura no cotidiano e como ela é 

praticada no meio urbano. Depois, é necessário entender os instrumentos de preservação 

institucionais como auxiliares no processo e não como ferramentas exclusivas. Os próprios 

instrumentos de preservação seccionam o Patrimônio Material do Patrimônio Imaterial, 

trabalhando-os de forma separada, o que deve ser superado no tratamento de um fenômeno 

urbano, trabalhando com a noção de Patrimônio Cultural. 

 

2. PATRIMÔNIO CULTURAL COMO FENÔMENO 

 

2.1. O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO FENÔMENO URBANO 

 

O fenômeno urbano, termo cunhado por Henri Lefebvre (2002) refere-se ao 

acontecimento que ocorre na sociedade urbana. Para entender os conceitos relativos ao urbano 

é necessário retomar a linha de pensamento do autor. Para ele, a sociedade tende para uma 

urbanização completa, ou seja, ela não é completamente urbana, mas tende a ser. Segundo o 

autor, anteriormente a sociedade passou por uma etapa rural e uma industrial. A época “rural”, 

compreende o período entre as primeiras aglomerações humanas até o surgimento da revolução 

industrial. Sob o predomínio do rural havia a sociedade mítica, camponesa, próxima às 

atividades da terra, de uma economia de trocas diretas de mercadorias. Enquanto a cidade 

acomodava as questões políticas, os campos produziam as riquezas e formavam a maior parte 

da sociedade. Com a distinção trabalho-campo foi realizada a divisão entre trabalho material e 
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trabalho intelectual, produção e comércio, agricultura e indústria. As formas de propriedade 

dominantes eram as fundiárias tribais e mais tarde feudais (LEFEBVRE, 2002, p.41 e 42). 

A época “industrial” foi iniciada pela revolução industrial na Inglaterra do século XVIII 

e foi marcada pelo grande êxodo rural e pelo rápido crescimento das cidades, que passaram a 

abrigar a mão de obra demandas pelas novas fábricas. A cidade modificou-se e trouxe à tona as 

ideias de planificação e planejamento, com os planos urbanísticos de cidades voltados à 

produção industrial, habitações planejadas, horários de trabalho etc. O campo tornou-se 

submisso à administração da cidade, perdendo sua autonomia. A época industrial impôs uma 

homogeneidade metódica em nome da razão industrial atrelada à lógica da mercadoria. Porém, 

tal lógica não é aplicável diretamente no mundo material, que é composto de contradições e 

conflitos. Desta maneira, a sociedade tornou-se um choque de lógicas: da mercadoria, a do 

governo e da lei, a da organização espacial (planejamento do território e urbanismo), a da vida 

cotidiana etc (LEFEBVRE, 2002, p.42 e 43). A racionalidade industrial devastou a natureza e 

rejeitou as particularidades das vidas locais, impondo-se sobre elas Tudo se tornou calculável 

e previsível, quantificável e determinado (LEFEBVRE, 2002, p.43, 44). 

Para Lefebvre, a era do “urbano” era um novo campo ainda desconhecido, como afirma 

em 1970 em "A Revolução Urbana". A urbanização completa ainda não havia ocorrido, mas se 

estava a caminho dela. Sabe-se que nesse novo período relativiza-se o que passava por absoluto: 

a razão, a história, os poderes governamentais etc. Para ser possível vislumbrar o que é o urbano 

é necessário abandonar a ótica e a perspectiva industrial. No urbano as diferenças passam a ter 

papel principal, são finalmente conhecidas e reconhecidas, diferente da homogeneidade 

imposta pelo período industrial. Constitui-se um espaço-tempo renovado, distinto do espaço-

tempo agrário (cíclico, cujo cotidiano está nas particularidades locais), e do espaço-tempo 

industrial (que tende para a homogeneidade, para a unidade racional e planificada). Por outro 

lado, o espaço urbano acumula conhecimentos e problemas dos períodos anteriores, além de 

possuir os próprios. Todo espaço urbano é concentrado e poli(multi)cêntrico e a sua forma 

provoca essa concentração e dispersão de pessoas, saberes, etnias, modos de vida etc. 

(LEFEBVRE, 2002, p.47)i. 

Cada época tem em si uma linguagem própria e uma “forma” própria. Os assentamentos 

humanos da época rural foram completamente diferentes dos assentamentos da época industrial, 

assim como a habitação, as relações de trabalho e a cultura. Esse é um processo histórico: as 

paisagens, as expectativas e o pensamento de cada época sofreram influência das relações 

sociais que, de maneira dialética, interagiam com as formas de abrigo criadas pelo ser humano, 

impondo suas necessidades. 
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Lefebvre afirma que há uma espécie de “sobreposição de épocas” ou um “campo cego”, 

que se encontra nos períodos entre o marco das épocas, uma espécie de transição entre campos. 

É possível encontrar locais com o processo de urbanização avançado e locais 

predominantemente rurais. Entende-se aqui que tal fenômeno ocorreu em Entre Rios de Minas 

em relação a suas características rurais que foram absorvidas pelo processo de urbanização, 

principalmente com a vinda de uma indústria em Jeceaba, mas que permanecem marcantes, 

demonstrando uma ampla variedade de urbanidades. A essa extensa variedade de culturas 

conectadas em tempo rápido e suas modificações no espaço dá-se o nome de “urbano”, ou 

“fenômeno urbano” (LEFEBVRE, 2002, p. 16). 

As particularidades locais e regionais dos tempos camponeses não desapareceram 

completamente. Mesmo as menores cidades são absorvidas pela ordem industrial, 

transformando as suas relações com o território e com a sociedade. A racionalidade industrial 

acompanhada das descobertas científicas substituiu com rapidez os saberes locais 

(LEFEBVRE, 2002, p. 21). Para além disso, há a problemática ambiental: os elementos naturais 

(água, terra, ar, luz, biodiversidade, solo) estão ameaçados de destruição, enquanto há uma 

abundância de bens de consumo que não chega a todas as regiões do planeta (LEFEBVRE, 

2002, p.36). Em Entre Rios de Minas é possível notar a presença da herança dos modos de vida 

rurais em meio ao rápido processo de urbanização, como por exemplo as próprias manifestações 

culturais relacionadas à vida rural, como as cavalgadas, as manifestações religiosas etc. 

O urbano, ao ser entendido como fenômeno, não pertence a nenhuma ciência 

especializada. É necessária uma abordagem interdisciplinar ou até mesmo transdisciplinar na 

observação, proposição e resolução da realidade que está por vir. O urbanismo, baseado nas 

noções da racionalidade industrial, demonstra-se ineficaz para tratar de um fenômeno urbano, 

pois essa racionalidade tende a uma homogeneização dos espaços e das relações sociais. A 

preservação do Patrimônio Cultural visa preservar as particularidades locais, portanto, não cabe 

a homogeneização. 

Lefebvre sugere o método da fenomenologia para tratar a problemática urbana. A 

descrição fenomenológica ocupa-se dos laços entre os cidadãos e o espaço habitado, ela estuda 

o ambiente, as disparidades do espaço, os monumentos, os fluxos e os horizontes da vida urbana 

(LEFEBVRE, 2012, p.52). Henri Lefebvre aponta as ideias de Heidegger ao chamá-lo de 

metafilósofo, indicando sua importância para a compreensão do fenômeno, pois considera que 

o autor vai além da racionalidade industrial na compreensão da realidade. Lefebvre entende que 

Heidegger sugere, em seus escritos, um modo de viver que não empobreça as relações humanas 
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e sociais, baseado na junção de conhecimentos científicos aplicados e reflexões filosóficas 

(LEFEBVRE, 2012, p.84). 

 

2.2.O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO FENÔMENO A PARTIR DA 

METAFILOSOFIA  

A reflexão metafilosófica de Martin Heidegger (2017) traz uma outra maneira de 

entender os fenômenos, dessa vez por meio da própria existência. Para demonstrar o 

pensamento do filósofo, serão utilizados mais dois autores que discutem a questão da cultura 

como fenômeno a partir da poiesis: Alfredo Bosi e Johan Huizinga (2008). 

O questionamento sobre o “ser” é mais antigo do que as pesquisas científicas exatas, a 

lógica e a filosofia como disciplina. Para Martin Heidegger (2017) tais ciências não conseguem 

abarcar tudo que o conceito de “ser” consegue abranger, sendo apenas uma das inúmeras 

possibilidades de entender seu significado. Os sistemas de categorias criados pelas chamadas 

ciências ônticas é vastamente rico e estruturado, mas não é capaz de alcançar a Ontologia 

Fundamental (pretendida por Heidegger), fazendo com que ela permaneça distorcida e 

encoberta. Os diversos modos possíveis de ser não são facilmente deduzíveis e exigem uma 

compreensão prévia do significado de existência. A pesquisa científica não é o único modo de 

ser possível e, para o filósofo, nem sequer o mais próximo. 

Heidegger (2017), em sua obra “Ser e Tempo”, escrita em 1927, fornece uma análise da 

existência em sua estrutura fundamental em contraposto à teoria do cogito de Descartes, que 

compreende o mundo a partir dos cálculos matemáticos. Heidegger entende que existir é “ser-

no-mundo” ou seja: é estar lançado nas suas possibilidades de ser (com os outros, com as coisas 

e em função de si mesmo) porque tais possibilidades, para ele, constituiriam o próprio fenômeno 

de mundo.  

O método que o autor sugere para explorar essa questão é o método fenomenológico. É 

na discussão das coisas desde elas mesmas, desde o seu próprio acontecimento, que se torna 

possível um afastamento do artifício técnico que é utilizado pelas ciências ônticas que são 

baseadas na lógica e na proposta cartesiana, também criticadas por Lefebvre (2001). A 

fenomenologia é, portanto, a ciência dos fenômenos; o fenômeno é aquilo que “se mostra, que 

se revela” (HEIDEGGER, 2017, p.67); é também o meio em que uma coisa se mostra em si 

mesmo. 

A investigação fenomenológica tem sua importância como via de acesso porque, “na 

maioria das vezes, os fenômenos não estão dados” (HEIDEGGER, 2017, p.75). Eles podem 
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estar encobertos por nunca terem sido descobertos ou por estarem obstruídos de forma a causar 

uma distorção e aumentarem as possibilidades de engano. O autor dá a toda essa definição 

fenomenológica da ontologia o nome de Hermenêutica da Presença, que significa “o ofício de 

interpretar algo e elaborar as suas condições de investigação” (HEIDEGGER, 2017, p.77). O 

processo é uma interpretação ontológica de si mesmo que significa também uma “analítica da 

existencialidade da existência” (HEIDEGGER, 2017, p.78). 

Johan Huizinga (2008), em seu livro “Homo Ludens”, introduz o conceito de “jogo” 

que significa qualquer atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de limites de tempo e 

de espaço, de acordo com determinadas regras, despertando uma infinidade de sentimentos, que 

possui um fim em si mesmo. O jogo está presente entre humanos e animais e dele deriva a 

cultura. Aquele que participa do jogo encontra-se numa posição diferente daquela da vida 

cotidiana, sofrendo uma "transformação" e manipulando imagens. Para entender o 

acontecimento do jogo é necessário captar o valor e o significado dessas imagens e dessa 

transformação. 

A teoria de Huizinga (2008) encontra-se em acordo com a de Heidegger (2017), porque 

o método das ciências analíticas não é adequado para o estudo de um acontecimento e que, para 

isso, é necessário usar os métodos da fenomenologia. Isso pode ser observado no pensamento 

de Huizinga porque para ele o jogo é um acontecimento, no qual não se pode estar de fora: jogar 

é estar no jogo, viver o jogo ou até mesmo ser em função do jogo. O jogo é um acontecimento 

a partir do qual tanto o homem (o jogador), os outros (os outros jogadores) e as coisas (o campo 

de futebol, o tabuleiro de xadrez etc.) se determinam em suas funções. Dessa forma, para 

Huizinga não existem jogadores fora do jogo, mas, é o jogo que os determinam como tais. Da 

mesma forma, observa-se que para Heidegger o existente humano não é uma coisa apartada das 

relações com os outros, junto às coisas e de si mesmo. Para este autor, a existência dá-se no 

âmbito das relações que o ser humano estabelece com essas possibilidades. Dessa forma, a 

existência se revela, também ela, como um jogo que deve ser jogado – no caso, um jogo 

histórico. 

Para Huizinga (2008) no jogo é preciso organização mental e física, capacidade de 

improviso e aplicação das regras em situações diversas, convencionais e não convencionais. 

Por ser uma atividade de movimento, possui alta dose de imprevisibilidade do ir e vir dos 

jogadores. O jogo fascina, pois, excita o corpo e a mente do ser humano, em seu indivíduo e no 

coletivo. Pode ser puramente lúdico, competitivo, sagrado etc. Apesar de elementos materiais 

também participarem, ele permanece intangível. Trata-se de uma evasão da vida "real" para 

uma esfera temporária com orientação própria, o que faz possuir um lugar reservado para si que 
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pode ser material ou imaterial. Esse lugar não está num ponto geográfico específico, mas ele 

acontece em determinado tempo, em determinado contexto e em determinado ambiente. Da 

mesma forma, pode-se dizer o mesmo sobre a existência: ela acontece, se configura em épocas 

históricas nas quais o mundo se organiza a partir de uma visão/compreensão (que se abre a 

partir do passado que vige e vigora no presente/ na atualidade da existência), que permite que 

o existente humano se posicione (dentro das suas possibilidades de ser que lhe são próprias e 

porvindouras, realizando-as); deste modo, lhe é dado conceber o que ele é e o que são os demais 

seres com os quais ele lida. Essa visão, posição e concepção se mostram como fenômenos 

inerentes ao existente humano e, nesse sentido, Heidegger (2017) as denomina de: visão prévia, 

posição prévia e concepção prévia porque esse “prévio” indica exatamente que se tratam de 

fenômenos inerentes, constitutivos da existência humana, não se tratando de faculdades ou 

propriedades da razão. Trata-se, antes, da própria temporalização do tempo em sua unidade 

extática porque é o passado que, ao se manter vigorando no presente/ na atualidade disso que 

se é, irá permitir que o existente se aproprie e realize isso que está por vir.  Visão, posição e 

concepção prévias são os elementos constitutivos do fenômeno da hermenêutica. Sendo assim, 

para esse autor, existir é continuamente interpretar-se, apropriar-se disso que se é 

temporalmente, historicamente.  

Huizinga (2008) fala sobre o tempo no jogo como uma questão fundamental: o jogo se 

mostra como fenômeno devido ao seu caráter temporal. O tempo do fenômeno é uma unidade 

extática, ou seja, o passado e o futuro estão coexistindo com o presente. O passado é 

compreensão prévia do jogador que o possibilita “ver” o jogo dessa ou daquela forma. Esse 

passado coexiste ao presente, que permite que o jogo aconteça e seja atualizado. O que 

acontecerá nos próximos jogos partirá dessa atualização, algo que está por vir. Esse por vir não 

é o mesmo que futuro, pois para Heidegger (2017) ele está junto com o presente e o passado: é 

uma nova abertura do passado no presente. Essa temporalidade abre o processo hermenêutico 

no qual o homem realiza e interpreta a si mesmo. O que determina o modo de ser do homem no 

jogo para Huizinga - sua ação e decisão - é a tensão entre as dimensões temporais do passado, 

presente e futuro. Heidegger e Huizinga veem esse processo existencial do fenômeno, que é o 

próprio homem como linguagem. 

A linguagem aqui não se confunde com a concepção tradicional de linguagem, ou seja, 

como uma propriedade humana que estaria ligada aos processos de comunicação e de 

pensamento (lógico). A linguagem de que os autores falam é a linguagem poética, da poesia 

como poiesis, ou seja, produção. Para Huizinga (2008), a estrutura da linguagem é a mesma 

estrutura do jogo. Ao dar expressão à vida, o ser humano é capaz de criar um outro mundo que 
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se constituiria como poesia. O conceito tradicional de linguagem é insuficiente, pois não é capaz 

de abarcar tal essência. Em Heidegger (2017) a linguagem como poesia (poiesis) é aquela que 

ilumina a existência. 

Jogar não pode ser confundido como ausentar de seriedade, pois o jogo está uma ordem 

mais elevada. Enquanto a seriedade procura excluir o jogo, o jogo pode muito bem incluir a 

seriedade. A civilização fez gradualmente surgir uma certa divisão entre dois modos da vida, o 

"lúdico" e a "seriedade" (HUIZINGA, 2008, p.92), fazendo com que o elemento lúdico fosse 

ocultado. Nas formas mais complexas da vida social, como por exemplo o direito e a política, 

o contato com o jogo aparenta perder-se gradualmente; porém, a função poética permanece, 

pois, a atividade é exercida num mundo próprio para ela criada, no qual as coisas possuem uma 

fisionomia inteiramente diferente da que apresentam na sua vida particular. Por mais que se 

negue o jogo a sua estrutura está ali, apenas está encoberta. 

Huizinga (2008) vê o pensamento tradicional popular, principalmente aquele ligado ao 

sagrado, como dotado de potência, pois ele é capaz de equilibrar o lúdico com a seriedade, 

porém as culturas que mostram o lúdico perdem espaço no mundo contemporâneo. As grandes 

correntes de pensamento foram adversas ao fator lúdico na vida social, assim como a ciência 

analítica e experimental, a filosofia, o reformismo, a igreja, o estado e a economia, de maneira 

que a associação com o jogo passou a ser considerada maléfica. 

 Outro autor que identifica a cultura como dotada de poiesis é Alfredo Bosi (1997). 

Segundo ele, a cultura, por muito tempo, foi atrelada à erudição e à boa condição financeira, de 

maneira que era considerada um bem de consumo. Ou seja, era vendida como mercadoria ou 

adquirida como herança numa categoria de bens de luxo. Por ser um objeto de consumo, seu 

consumidor muitas vezes estava alienado de sua criação e concepção. Na sociedade de massa, 

as pessoas não participam da construção de objetos de arte e não acompanham o seu processo. 

Assim, Alfredo Bosi (1972) entende a cultura como trabalho a ser produzido, assim como 

Huizinga (2008). 

Bosi (1972) aponta que a palavra cultura, em latim, deriva de colo, que significa 

“cultivar a terra”, “trabalhar a terra”. Se a cultura é um “trabalho” (produção, fazer poético, 

poiesis), todos podem ter acesso à cultura, basta realizar trabalho. A produção enquanto arte de 

se fazer é que dá a formação da cultura, por isso ela não pode significar o consumo de símbolos 

afastados de seu processo de produção. 

A cultura popular (diferente da cultura de massas) é o melhor exemplo de uma cultura 

que mostra o jogo e a seriedade. A festa é lúdica, o sagrado é sério. Há trabalho produzido, 

acumulado, aprimorado e refeito pela história que compõe uma espécie de documento vivo. Ela 
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é heterogênea, dinâmica, repleta de contradições e de reversibilidade. Cultura popular é a 

cultura que o povo faz no seu dia-a-dia e nos seus cultos, nas condições que ele pode fazer. Ela 

é um fenômeno existencial, não podendo ser apartado dele; nesse sentido, ela não pode ser 

considerada um bem de consumo. 

Na cultura popular, o Patrimônio Cultural é transmitido de geração a geração, 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 

interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 

contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Essa 

noção é muito semelhante às noções de cultura, jogo e fenômeno anteriormente apresentadas, 

assim como permite a inclusão de existências esquecidas ou consideradas menos importantes 

da sociedade brasileira. 

Deslocar a importância do objeto material para o modo de produção é necessário quando 

se considera a natureza intangível do que é o Patrimônio Cultural vindo da cultura popular. O 

Patrimônio Cultural, visto pelos meios tradicionais de preservação e promoção ainda é tratado 

como exterior à existência dos participantes e não como o fenômeno que dá o caráter de 

intangibilidade. Colocar os atores como coadjuvante e não como protagonistas do Patrimônio 

Cultural não revela o que de fato é esse patrimônio, pois ele é um acontecimento – ou seja, ele 

é a expressão do acontecimento, da existência de um povo. O Patrimônio como processo de 

produção pode até resistir à destruição do seu lugar e acontecer em um novo tempo (no sentido 

de iniciar um novo jogo) mas sem o ser humano como seu realizador (sua existência que revela 

o patrimônio) ele não acontece, ou seja, para de existir. 

Os artefatos produzidos e utilizados, assim como o espaço de acontecimento são 

importantes para a cultura popular à medida que existem com ela. Por exemplo: uma igreja só 

pode ser de fato participante de um ritual sagrado se ela estiver no fenômeno, ou seja, se ela 

naquele momento de acontecer do ritual cumprir sua função de igreja, despertar a fé, servir 

como abrigo ao êxtase dos fiéis durante o acontecimento/experiência do sagrado. Caso ela seja 

esvaziada para a criação de um museu, não há mais o jogo do ritual, portanto ela para de ser 

espaço para o culto. Os fiéis podem sentir um forte apego à edificação, porém, podem encontrar 

outra igreja se mantendo no exercício da sua existência religiosa ao criar novas relações e novos 

vínculos – junto a essa outra edificação. Outro exemplo é a água benta: ela não possui diferenças 

químicas em relação à água da torneira, mas são tratadas de forma diferentes, pois a primeira 

foi beatificada através do jogo do sagrado, que abriu a possibilidade de ela existir como 

elemento sagrado junto aos fiéis. Não é o suporte físico por si só que justifica um bem ser visto 
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como Patrimônio Cultural, ou mesmo apenas a celebração em si, mas a sua relação dentro do 

jogo da existência humana. 

Assegurar a preservação por meio de registros e tombamentos é uma boa maneira de 

auxiliar um acontecimento pertencente à cultura popular. Um ritual sagrado, por exemplo, tem 

determinadas regras que podem ser melhor comunicadas através da sua documentação. Porém, 

a documentação por si só isola e congela o que seria uma ação dinâmica, fluida, que precisa 

acontecer para se adaptar, modificar e atualizar. Ou seja, sua existência acontece na sua 

demonstração, no seu jogo, no seu fenômeno. O mesmo pode acontecer caso alguma pessoa 

que não existe junto àquela determinada cultura popular, que dela não participa, que venha a 

decidir suas diretrizes de preservação. A cultura popular está no fenômeno, portanto deve ser 

tratada de uma forma fenomenológica em sua própria existência, de acordo com o método 

heideggeriano da hermenêutica da presença. 

Olhando dessa maneira não faz sentido uma separação entre patrimônio tangível e 

intangível. O patrimônio, aquilo que deve ser preservado (enquanto um bem material) aparece 

somente a partir de uma vivência, de uma relação (bem imaterial) que o homem estabelece com 

isso que deve ser preservado. É necessário ir além de qualquer documentação e da descrição 

dos objetos e garantir que uma vivência aconteça. Como anteriormente dito por Bosi (1997), as 

pessoas devem ser preservadas para que elas possam fazer seus jogos culturais, ou seja, 

acontecer com eles. Para entender como deve ser feita essa preservação é necessário ouvir os 

próprios praticantes sobre como continuar sua existência como celebradores, organizadores, 

participantes e jogadores. A partir desse esclarecimento o poder público pode subsidiar de 

diversas maneiras o culto popular, seja cedendo espaços, objetos, auxiliando seus organizadores 

em diversos aspectos de sua vida para que os mesmos possam dedicar-se a produzir sua cultura 

etc. Em resumo, é necessário preservar a vida em sua cultura para que o intangível possa existir.  

 

3.O MUTIRÃO CULTURAL COMO PRÁXIS URBANA 

 

Práxis urbana: ação que visa o acontecimento do urbano, prática aliada a uma reflexão 

metafilosófica (LEFEBVRE, 2001). Até aqui observou-se o problema: o Patrimônio Cultural 

de Entre Rios de Minas e sua preservação. A metafilosofia foi apresentada e aplicada à 

problemática: o Patrimônio cultural tratado como um fenômeno, uma arte de se fazer, onde a 

cultura popular é o melhor exemplo dessa poiesis. A partir destes introduzimos a construção de 

uma práxis: o Mutirão Cultural de Entre Rios de Minas/MG. Para propor uma “práxis urbana”, 
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o Patrimônio Cultural é considerado como formas de trabalho produzidas pelo povo entrerriano 

em seu meio cultural, ou seja, aquelas práticas que contém saberes acumulados relacionados ao 

seu modo de viver e que precisam de meios para continuarem acontecendo. 

 Entende-se que preservar o Patrimônio Cultural é preservar o ser humano em sua 

prática, no fenômeno ou mesmo no ‘jogo’. Preservar um fenômeno é permitir que ele aconteça, 

portanto é necessário dar lugar para que esses saberes acumulados continuem sendo passados 

para frente, experimentados, atualizados e modificados, visando sempre uma continuidade dos 

acontecimentos. 

O Mutirão Cultural surgiu como proposta de abertura artística para os habitantes de 

Entre Rios de Minas, de maneira que a diversidade cultural pudesse ser demonstrada, conhecida 

e apropriada. Não se trata de “levar cultura” à cidade e sim apresentar essa diversidade aos 

próprios moradores e frequentadores do lugar, de maneira que os mesmos possam participar 

ativamente. O Mutirão Cultural trabalhou com a ideia de que é preciso plantar a semente para 

colher os frutos mais tarde, pois é na dimensão do acontecimento que se abre possibilidades 

para outros, abrindo assim a possibilidade de continuidade das atividades. 

A própria proposta do Mutirão Cultural foi um fruto de uma semente plantada por outra 

intervenção artística acontecida na cidade em 4 edições, nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

no mês de julho, chamada “Festival de Inverno de Entre Rios de Minas”. O evento, realizado 

pelo Instituto de Cultura Maria Helena Andrés (IMHA), trouxe consigo a mesma premissa. De 

acordo com o site do IMHA, os festivais foram realizados por meio das Leis Federal e Estadual 

de Incentivo à Cultura, cujos patrocinadores foram a Gerdau Açominas e a Cemig e contou com 

o apoio da Prefeitura Municipal. Diversas atividades foram realizadas, dentre elas 

apresentações de música erudita e popular, palestras, mesas-redondas, lançamentos de livros e 

oficinas de formação cultural e artística (tendo temas variados como pintura, desenho, música, 

literatura, história, teatro, circo, arte e educação, ecologia, dança, arquitetura, contos, vídeo, 

arte no computador, capoeira, gastronomia, cerâmica, artesanato, entre outras). A terceira e 

quarta edição do Festival destacaram-se pela participação de moradores de comunidades rurais 

como ministrantes de oficinas, visando à preservação das tradições históricas, culturais e 

artísticas de apresentações folclóricas. Estima-se que 12 mil pessoas tenham participado de 

todos os eventos e oficinas das quatro edições do Festival (IMHA, 2021) 

Em 2018, 10 anos depois da última edição do Festival de Inverno, realizou-se um evento 

de menor porte, tendo o festival como inspiração. O modelo de oficinas, apresentações, visitas 

guiadas e lançamento de obras concentradas no mês de julho foi a principal semelhança entre 

os 2 eventos. Nota-se que a principal diferença do Festival de Inverno para o Mutirão Cultural 



44 
 

foi a presença de financiadores no primeiro, sendo o segundo realizado apenas pela Prefeitura 

Municipal de Entre Rios de Minas e o grupo de apoiadores Amigos da Cultura, além de um 

patrocínio menor das empresas Gerdau e Vero Internet. Além disso, a maioria dos envolvidos, 

tanto nas questões administrativas quanto nas apresentações artísticas, foram pessoas 

moradoras da própria cidade, o que não ocorreu nas edições do Festival de Inverno. 

A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas foi o órgão 

responsável da Prefeitura Municipal por realizar o Mutirão Cultural. A iniciativa partiu do 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Felipe Resende, e contou com o 

apoio do corpo técnico da Secretaria. O processo de elaboração e execução do evento 

posteriormente foi passado ao grupo “Amigos da Cultura”. Esse grupo é composto por artistas 

e demais interessados na área de cultura popular da cidade, cuja principal forma de articulação 

dá-se por meio do aplicativo whatsapp, contando com diversos grupos.  

 Após a decisão do formato baseado no Festival de Inverno, foi realizado o levantamento 

de artistas ativos na cidade. Foi feito um convite para que os interessados participassem de uma 

reunião com a Secretaria de Cultura. Após isso, contatos foram recolhidos para que houvesse a 

elaboração de um grupo no aplicativo whatsapp para divulgação de outras informações acerca 

da gestão do evento, além da possibilidade de intervenção dos mesmos nas decisões 

operacionais. Tarefas foram divididas e um plano de ação foi montado. Durante o evento, 

diretrizes e normas foram seguidas para sua execução, bem como horários de trabalho, funções 

de gestão e suporte, levantamento fotográfico e divulgação. Houve a gestão realizada pelos 

próprios cidadãos do município, que nela convivem diariamente, o que é um exemplo da poiesis 

da cultura, ou seja, um cultivo realizado pelas pessoas para elas mesmas. A arte está próxima 

da produção, por isso torna-se mais legítima, um exemplo do fenômeno da cultura popular. 

A população artística de Entre Rios de Minas mostrou-se entusiasmada com a retomada 

de eventos culturais desse tipo na cidade e a participação excedeu a quantidade esperada. Os 

principais recursos de infraestrutura foram cedidos pela Prefeitura Municipal, incluindo salas 

de aula, auditório e pátios nas escolas municipais – as mesmas estavam vazias devido ao período 

de férias -, e praças públicas, além de espaço particular cedido pela Paróquia Nossa Senhora 

das Brotas de Entre Rios de Minas e por demais cidadãos. O Mutirão Cultural mostrou-se como 

um motor de ação conjunta em prol da cultura popular da cidade, demonstrando a potência de 

participação dos cidadãos. 

A previsão da duração do evento foi de aproximadamente 1 semana, mas foi estendida 

para adaptar-se aos horários dos participantes. Contou com atividades simultâneas de oficinas, 
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visitas guiadas, intervenções artísticas, seminários e palestras, apresentações artísticas, rodas de 

conversas e outras. No final de semana de encerramento aconteceu a mostra de resultados das 

atividades dos dias anteriores juntamente com outras intervenções artísticas em pontos 

próximos da cidade. 

 

Figuras 23 e 24 - Cartazes de divulgação do Mutirão Cultural de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2018 

O primeiro Mutirão Cultural aconteceu nos dias 08 a 22 em Julho de 2018. Contou com 

dezesseis oficinas, incluindo musicalização (produção musical, percussão e violão popular), 

artes visuais (desenho realista, fotos com celular e ilustração infantil), artes e ofícios (bordados 

e filtro dos sonhos), literatura (Literatura Aldravista) e danças, lutas e esportes (Capoeira, Jiu-

Jistu, Ginástica Localizada, Muay Thai, Dança Solta, Jazz Contemporâneo e Yoga). Além 

disso, contou com duas palestras: “Dentro e fora do estúdio” sobre produção musical e 

“Abordagem filosófica da arte”; duas rodas de conversa: “Café com Maestro” e “Guia de 

Turismo”; seis visitas guiadas: Cachoeira do Gordo, Aras Campolina (realizada duas vezes), 

Serrá do Gambá, Capela dos Olhos d’Água e Ruínas da Casa de Pedra; dois workshops: 

“Cuidados com animais domésticos” e “Permita-se ir além”, quatro apresentações musicais, 

duas apresentações teatrais, um lançamento de livro, concurso culinário “Petiscos da Terra”, 

duas exposições de filmes com debate: “Maria Helena Andrés – Arte e Transcendência” e 

“Pequeno Grão de Areia”; e dois dias de apresentações dos resultados do Mutirão Cultural, 

incluindo shows musicais planejados nas oficinas, apresentações de esportes, lutas e danças 
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aprendidas também nas oficinas e intervenção urbana com pintura de muro. Tudo isso dividiu 

o espaço com a Feira de Agricultura Familiar que ocorre periodicamente aos sábados, 

movimentando toda a praça Senador Ribeiro – Praça principal da cidade. A duração dos eventos 

foi do período da manhã ao final da tarde, com exceção de algumas apresentações no período 

noturno. 

 

Figura 25 - Flyer com a programação do Mutirão Cultural de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2018. 

A diversidade de atrações refletiu a diversidade cultural da cidade. O encontro entre 

saberes é uma abertura para novos conhecimentos e novas criações. É essa a estrutura histórica 

do fenômeno: traz consigo um amontoado de saberes, organiza-se no saber do presente e é 

atualizado para que as possibilidades futuras possam existir. A presença da população ocupando 

os espaços da cidade dá a ela um significado, tornando-se palco de diversos ‘jogos’ ou diversos 

fenômenos, possibilitando acontecimentos, choques de realidades e fusão de conhecimentos. A 

cidade torna-se lugar de vivência, experiência e aprendizado, atualizando a sua historicidade e 

possibilitando acontecimentos futuros.  
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Figura 26 - Foto da exposição dos resultados das oficinas “Desenho realista” e “Literatura Aldravista” 

na praça Senador Ribeiro, no dia 21 de Julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

Figura 27 - Público na apresentação do resultado da oficina “Jiu-Jistu” na praça Senador Ribeiro, no dia 

21 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020. 
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Figura 28 - Apresentação do resultado da oficina “Capoeira” na praça Senador Ribeiro, no dia 21 de 

julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

Figura 29 - Pintura do muro “Coleta Seletiva Solidária”, realizada durante as apresentações do dia 21 de 

julho de 2018, na praça Senador Ribeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 
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Figura 30 - Apresentação musical de Tuca Boelsums na praça Senador Ribeiro, dia 28 de julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

As visitas guiadas, por exemplo, tiveram a função de demonstrar um local de um 

acontecimento importante, preservado fisicamente por uma ruína ou por uma edificação. No 

momento da visita, a história do local foi contada por um morador, que descreveu a sua 

existência com aquele lugar a fim de gerar uma transmissão do seu saber. A partir do novo 

conhecimento, os visitantes puderam entender sua importância para sua própria história e para 

a história da cidade, tendo contato com a vivência do outro e produzindo sua própria vivência, 

que é uma atualização do saber. A partir daí abrem-se novas possibilidades de transmissão desse 

saber, que garante sua existência para um futuro. 
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Figura 31 - Flyer de divulgação da visita guiada “Coleta de Microlixos na Cachoeira do Gordo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Figura 32 - Foto do interior da capela Olhos D’água durante a visita guiada no dia 16 de julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 

2020. 

A atração teatral Três Ruas, apresentada pela companhia Teatro da Pedra na Praça 

Senador Ribeiro no dia 20 de julho, contou a história de três personagens que moram em uma 

cidade do interior de apenas três ruas. O trabalho do Teatro da Pedra em Entre Rios de Minas 

tem sido aliado ao mesmo pensamento sobre o Patrimônio Cultural, de que ele parte da 

valorização da própria cultura e desenvolve-se de acordo com o passar do tempo. Dessa 

maneira, demonstrar em uma peça teatral as belezas da cidade do interior e suas relações 

espaciais e sociais faz com que o entrerriano sinta-se representado e valorizado. A ocupação do 

espaço da praça para os cenários da própria cidade de Entre Rios faz com que a identificação 

dos moradores com a cidade aumente, ao mesmo tempo que faz com que os cidadãos observem 

seu local de cotidiano de uma outra maneira, com mais possibilidades de acontecimentos. 

 

 

 

 



52 
 

Figura 33 - Foto do espetáculo teatral Três Ruas na noite do dia 20 de julho de 2018, na praça Senador Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de imagens da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, 2020. 

A apropriação do evento pelas pessoas superou as expectativas. Todas as atrações 

tiveram ampla participação, tendo destaque o dia 21 de julho, dia das apresentações dos 

resultados das oficinas e outras intervenções artísticas. A praça principal da cidade foi tomada 

pela ação da cultura, pela poiesis dos artistas cidadãos. A ocupação cultural gerou bons frutos 

e abriu a possibilidade para a realização de mais eventos como esse, assim como disseminou 

artes de se fazer, informação, saberes e técnicas na cidade de Entre Rios de Minas. 

O segundo Mutirão Cultural aconteceu entre os dias 12 e 23 de Julho de 2019 e contou 

com uma programação variada de atividades culturais assim como no ano anterior, modificando 

alguns temas de oficinas e apresentações. Foram oferecidas 18 oficinas, cujos temas foram 

Artesanato em Palha, Bolinhas de Sabão, Capoeira, Dançando Meu Corpo, Grafite, Jiu-jitsu, 

Oficina de Brincar – Jogos Teatrais, Tinta de Terra, Viola Caipira para iniciantes, Ballet, 

Bordado, Dança da Manguara, Desenho de Cenário e Paisagem, Innovathon Entre Rios, Muay-

Thai, Oficina de Papel, Tricô – pontos básicos e Violão em Grupo. Além disso, foram realizadas 

6 visitas guiadas (Caminho da Luz na Serra do Gambá, visita à fazenda histórica de Entre Rios 

de Minas, visita guiada às Ruínas da Casa de Pedra do Gambá e almoço na comunidade, visita 
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ao Haras do Cavalo Campolina, visita à Capela dos Olhos d’água e Coleta de micro lixos na 

Cachoeira do Gordo), 2 seminários (Seminário de Patrimônio Cultural e Seminário de 

Turismo), 2 palestras (“Patrimônio Cultural: conceitos, políticas e diretrizes” e “O violão 

brasileiro e a cultura do choro”), apresentações musicais e folclóricas (apresentações dos grupos 

de Folia de Reis, show com o grupo de seresta Rios ao Luar e demais apresentações de artistas 

da cidade), abertura da exposição “Obra do Hospital Cassiano Campolina”, peça teatral Quase 

Sem Querer (do Teatro da Pedra), apresentação dos resultados das atividades e oficinas, 

exposição do pintor Francisco Tamietti e várias outras atividades, como é possível nas figuras 

a seguir: 

Figura 34 - Flyer de divulgação do Mutirão Cultural de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2019. 
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Figura 35 - Flyer de divulgação das oficinas do Mutirão Cultural de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2019. 
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Figura 36 - Programação do Mutirão Cultural de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2019. 

Destacou-se nessa edição a presença de seminários temáticos sobre Patrimônio Cultural 

e Turismo, além da palestra “Patrimônio Cultural: conceitos, políticas e diretrizes”. O 

Patrimônio Cultural enquanto fenômeno sobrevive a partir do seu acontecimento, não sendo 

necessário falar sobre si ou sistematizar qualquer informação. Porém, para salientar sua 

importância, o tema foi discutido nessas e em várias outras atividades, como rodas de conversa, 

visitas guiadas, apresentações artísticas e até mesmo nas oficinas. Dessa maneira, auxilia-se o 

entendimento formal do assunto para além da experiência de participação.  
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Figura 37 e 38 - Flyer de divulgação do Seminário de Patrimônio Cultural e Seminário de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2019. 

Figura 39 - Flyer de divulgação da “Palestra Patrimônio Cultural: conceitos, políticas e diretrizes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2019. 
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Falar diretamente sobre a importância do Patrimônio Cultural em seus vários aspectos, 

inclusive sobre o patrimônio arquitetônico, é mostrar de maneira mais pragmática a importância 

de sua preservação. O tema, para além dos seminários e palestras, também foi abordado nas 

visitas guiadas e oficinas, de maneira a alertar a população sobre o seu risco de 

desaparecimento.  Desta maneira, espera-se que a partir do conhecimento de sua importância 

os próprios participantes passem a entender e exigir sua preservação para com o poder público, 

seja em assembleias municipais ou mesmo no próprio ato de votar em seus representantes. 

Outro exemplo, além dos seminários e palestras apresentados, é da oficina Bordadeiras de 

Quinta, que realizou o ensinamento e aprimoramento de técnicas de bordado junto à narrativa 

de histórias dos casarões antigos da cidade, contadas pelas próprias bordadeiras. O trabalho das 

bordadeiras também inspirou a identidade visual do Mutirão Cultural de 2019.  

Figura 40 - Exposição dos resultados da oficina de Bordadeiras de Quinta do Mutirão Cultural de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2019. 

O segundo Mutirão Cultural também teve grande apropriação das pessoas em suas 

atividades. O sucesso da primeira edição foi repetido nesta segunda e expectativas foram criadas 
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para a terceira. O formato seria mantido, assim como a gestão e a organização. Porém, a 

pandemia do novo coronavírus impossibilitou que ocorressem as atividades presenciais, 

trazendo um novo desafio: realizar o Mutirão Cultural em formato on-line para que a segurança 

sanitária fosse possível através do isolamento social.   

O terceiro Mutirão Cultural aconteceu entre os dias 12 a 18 de julho em 2020 e foi 

adaptado para o contexto de isolamento social, utilizando as plataformas on-line, 

principalmente Facebook e Youtube. O tema desse ano, “Arte e comunidade”, pretendeu 

despertar iniciativas coletivas a fim de amenizar alguns dos inúmeros prejuízos do isolamento. 

Assim como nos outros anos, a programação contou com oficinas, rodas de conversa, palestras, 

apresentações e visitas em formato completamente remoto. Os temas das 6 oficinas ofertadas 

foram Pinturas Com Cores Primárias, Performance Para Fotografia, Tinta de Terra, Fotos 

Incríveis Com Celular, Oficina de Forró e Oficina de Ritmos. Dentre os eventos online, foram 

realizados os passeios virtuais Olhar para o Território “Ruínas da Casa de Pedra do Gambá”, 

“Fazenda do Tanque”, “Trilha das caixas d’água da Serra do Gambá”, “Torre dos Sinos da 

Igreja Matriz”, “Fazenda Criadora do Cavalo Campolina” e “A tradição da Folia de Reis”. Nas 

chamadas lives, tivemos apresentações de “Causos de Entre Rios de Minas” e “Saúde Mental 

em Tempos de Pandemia”. As rodas de conversa virtuais foram “Conecta Cultura, Coletivo de 

Artistas”, “História dos Casarões de Entre Rios de Minas”, “Cases Arte e Comunidade – 

Experiências de Resende Costa, Bichinho/Prados e Brumadinho”, “Memórias Negras 

Importam: entre a representação e o silenciamento”, “Uma abordagem do Patrimônio Cultural” 

e “Elas – Uma conversa sobre a voz feminina na arte”. Foram realizadas também Lives Show 

com Estevão Lobo, Ralph Lima, Pedriraty e Forrozão do Farra, além da Live de lançamento do 

livro “A Água Fala”, dentre outras atividades. 

Os principais desafios do formato on-line foram justamente a ausência da presença 

física, que é muito importante nos eventos relacionados a cultura, e assim o formato mostrou-

se como menos atrativo ao público, tendo menor participação da população da cidade. A 

principal vantagem é que o formato digital permite a gravação dos eventos, sendo os mesmos 

disponibilizados gratuitamente na plataforma Youtube, no canal da Secretaria de Cultura, 

Esporte e Lazer de Entre Rios de Minas, além de permitir a segurança sanitária necessária para 

o período de isolamento social. Pretende-se manter o formato para a próxima edição a ser 

realizada em 2021, considerando que a cidade ainda estará sob as normas de isolamento. Nos 

próximos anos, caso seja novamente seguro realizar eventos presenciais, pode-se pensar em um 

formato híbrido, realizando a apropriação do espaço físico e lançando mão das vantagens da 

modalidade remota. 



59 
 

Figura 41 - Flyer de divulgação do Mutirão Cultural de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2020. 

Figura 42 - Programação do Mutirão Cultural de 2020 – primeira parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2020. 
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Figura 43 - Programação do Mutirão Cultural de 2020 – segunda parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2020. 

Figura 44 - Programação do Mutirão Cultural de 2020 – terceira parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, 2020. 
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O Patrimônio Cultural Arquitetônico que está sendo demolido devido à dinâmica urbana 

apropriada pelos interesses imobiliários desconsidera a dinâmica de apropriação do espaço 

pelas manifestações culturais. A valorização desta apropriação por meio do Mutirão Cultural e 

a análise de sua realização mostra a potência da contraposição desta dinâmica imobiliária, que 

se dá por meio da cultura como poiesis. Isto porque é resultado de uma práxis urbana que surge 

da percepção e necessidade de valorização da riqueza cultural presente em Entre Rios de Minas, 

a qual implica em apropriação do território, não simplesmente porque recebe fisicamente tais 

manifestações, mas porque tal cultura manifesta-se intrinsecamente relacionada aos espaços 

apropriados, seja nas praças, na memória afetiva de alguns lugares marcados por casas 

tombadas/demolidas, na riqueza natural da área rural e no espaço de encontro das festas de 

tradição agrária e religiosa de seus moradores (como é o exemplo da Festa da Colheita). Essas 

festas, eventos de grande importância para os moradores e para a identidade da cidade, surge 

como potência do encontro entre o rural e o urbano, mostrando a relevância das praças já 

tombadas, que precisam ser preservadas em sua ambiência, não somente por lei e em seus 

limites físicos, mas por ser confluência do patrimônio material e imaterial da cultura entrerriana. 

O Mutirão Cultural demonstra a sua importância ao permitir o acontecimento da cultura na 

ocupação dos espaços da cidade, demonstrando que a mesma não deve só ser utilizada para 

gerar lucros para o mercado imobiliário, e sim para abrigar relações entre as pessoas e seus 

diferentes modos de vida, permitindo a poiesis. Daí a importância do Mutirão Cultural, que 

merece ser aprimorado e atualizado ao longo de suas edições. 

 

6. CONCLUSÃO 

O município de Entre Rios de Minas apresenta uma preocupação com o Patrimônio 

Cultural já antiga, mas os esforços institucionais pela sua preservação foram por vezes 

interrompidos. Portanto, para que uma ação seja contínua, ela não deve partir apenas dos 

poderes políticos, mas sim da própria população da cidade. Para que isso aconteça, é necessário 

que as pessoas tenham conhecimento de seu Patrimônio Cultural e participem ativamente na 

sua manifestação e promoção.  

A preservação do Patrimônio Cultural deve passar pela noção fenomenológica descrita 

pelos autores estudados. Por ser um fenômeno, a cultura popular tem de estar viva, acontecendo 

junto às pessoas que dela participam. Assim, não se trata de preservar uma cultura, mas 

preservar as pessoas que existem naquela cultura, dar condições para elas construírem sua 
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história, de acordo com Bosi (1987). Cada cultura é única e existe por ela mesma, portanto, só 

com o entendimento de seu fenômeno é possível entender quais pontos o subsídio de 

preservação deve tocar. Só assim é possível vislumbrar um porvir das culturas. Para ter 

jogadores, é preciso ter jogo, seja ele o jogo presente nas diversas manifestações culturais ou o 

próprio jogo político entre população e prefeitura. 

O Mutirão Cultural não visou tratar o Patrimônio Cultural da maneira tradicional, a 

partir de instrumentos de preservação institucionais como Tombamento e Registro. Além de 

permitir a exposição da arte e da cultura da cidade, ele promoveu a aproximação das pessoas 

em prol de atividades culturais, ensinando e aprendendo, e assim garantindo que as tradições 

dos saberes tivessem espaço para se desenvolver, acrescentarem novas experiências e se 

atualizarem. De acordo com os conceitos apresentados, trata-se de uma práxis urbana, atuação 

aliada a uma reflexão que visa continuidade, fluidez de saberes e informações, que reúne as 

diferentes manifestações culturais de seus moradores em uma centralidade urbana, os espaços 

públicos das praças reconhecidas como parte da memória de seus moradores, que assim 

caracterizam a sociedade urbana nos termos de Henri Lefebvre (2001). 

Todo o evento foi pensado, desde o início da sua concepção até a tentativa de prever os 

possíveis segmentos, em valorizar a cultura local. Para isso, as próprias pessoas dessa cultura 

foram as responsáveis por gerenciar a atividade correspondente à sua participação cultural na 

comunidade. Exemplo: o professor de desenho realista teve total liberdade de escolher todas as 

nuances da sua oficina, desde a data, o local, os materiais e toda a maneira de funcionamento. 

Os artistas que fizeram apresentações também puderam escolher o seu formato, local e data, 

mesmo que estivesse fora da semana prevista. Isso fez com que houvesse a liberdade do ensinar 

e aprender, encaixando-se na rotina do detentor do saber cultural. Os ensinamentos foram 

passados da maneira que o detentor do saber pode ensinar, proporcionando um método de 

aprendizado próprio daquele saber cultural. As atividades adaptaram-se ao responsável por elas, 

e não o contrário. Mesmo tendo uma época do ano certa para acontecer, o Mutirão Cultural 

conseguiu adaptar-se para incluir essas diversas atividades e dar apoio a elas. Assim, ele 

trabalhou com o Patrimônio Cultural em sua dinamicidade, possibilitando a preservação e a 

promoção do saber cultural. A cultura não foi tratada como bem de consumo - um objeto cuja 

produção está afastada dos seus participantes - mas sim como fenômeno, ou seja, como um 

acontecimento, como uma vivência que se direcionou a um futuro e abriu possibilidades para 

que ele possa acontecer. 
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i No século XXI, principalmente com a crise econômica mundial de 2018, consolida-se a compreensão da 
financeirização como forma dominante de acumulação capitalista por meio da produção do espaço, o que 
ratifica a tendência à urbanização total trazida por Lefebvre. Esta abordagem, no entanto, não é  escopo deste 
trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo revisar e complementar alguns pontos do dossiê de tombamento da Praça 

Senador Ribeiro, definidos pelo Conselho de Desenvolvimento Cultural – CODEC como omissos e incompletos. 

Procura-se dessa forma dar um melhor suporte técnico e legal ao CODEC, em suas atuações quando referentes a 

intervenções e garantir maior proteção ao espaço público tombado. 
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2. DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO 

PRAÇA SENADOR RIBEIRO 

 

O perímetro de tombamento da Praça Senador Ribeiro é definido pelo polígono de 4 vértices que engloba os jardins 

da Praça juntamente com os jardins que circundam a Igreja Matriz, excluindo-se dele a construção da Igreja Matriz que 

é considerada como estando no perímetro de entorno de tombamento. O ponto A, que dá início ao polígono, 

localiza-se no ponto de encontro entre o eixo da via que passa paralela à fachada norte da Igreja Matriz e o eixo da via 

que passa paralela à fachada posterior (leste) da mesma.  A linha do polígono segue reta em sentido horário até atingir 

o ponto B que constitui o encontro entre o eixo da via que passa paralela à fachada posterior (leste) da Igreja e a 

continuação do eixo da via que passa paralela à testada sul da Praça. A partir daí continua em sentido horário 

percorrendo o eixo da via que passa paralela à testada sul da Praça até atingir o ponto C que constitui o encontro 

entre o eixo da via que passa paralela à testada sul da Praça e a linha perpendicular a este eixo que passa a 5 metros do 

ponto mais extremo da Praça. Continuando em sentido horário segue até encontrar o ponto D que constitui o 

encontro entre a linha perpendicular citada e o eixo da via que passa paralela à testada norte da Praça e à fachada 

norte da Igreja. Continua em sentido horário até atingir o ponto A fechando assim o polígono. 

 

 

Per ímetro de tombamento 
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3. DELIMITAÇÃO DO ENTORNO DO BEM TOMBADO 

PRAÇA SENADOR RIBEIRO 

 

A área do entorno de tombamento da Praça Senador Ribeiro é delimitada pelo polígono de 5 vértices que engloba 

seus quarteirões vizinhos. As construções encontradas nestes quarteirões foram consideradas como influentes para a 

ambiência e imagem urbana do bem tombado e dessa forma necessitam de atenção especial. O polígono se inicia no 

ponto 1 que constitui o encontro entre o eixo da Rua Nossa Senhora das Brotas e a linha localizada a 60 metros a leste 

do eixo da Rua Comendador Pena. Segue em sentido horário em linha reta até atingir o ponto 2 localizado no 

encontro entre a linha localizada a 60 metros a leste do eixo da Rua Comendador Pena e o eixo da Avenida Doutor 

José Gonçalves da Cunha. Continua em sentido horário percorrendo o eixo da Avenida Doutor José Gonçalves da 

Cunha até chegar ao ponto 3, ponto de encontro entre o eixo da Avenida Doutor José Gonçalves da Cunha e a linha 

que passa paralela ao eixo da Rua Maestro Benedito Lisboa a 80 metros a oeste. Segue em linha reta em sentido 

horário até atingir o ponto 4 que constitui o encontro entre a linha paralela a 80 metros a oeste do eixo da Rua 

Maestro Benedito Lisboa e o prolongamento do eixo da Rua Dr. Geraldo Baeta. Em seguida continua no sentido 

horário atingindo o ponto 5, encontro entre o eixo da Rua Dr. Geraldo Baeta e o eixo da Rua Hélio Ribeiro. Continua 

seguindo o eixo da Rua Hélio Ribeiro que se torna a Rua Nossa Senhora das Brotas até retornar ao ponto 1, fechando 

assim o polígono.  

 

Perímetro de entorno de tombamento 
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4. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 

PRESERVAÇÃO NA ÁREA TOMBADA E ÁREA DE ENTORNO – PRAÇA SENADOR RIBEIRO 

 

 

Para que a preservação do bem cultural em questão seja mesmo efetiva torna-se fundamental a atuação do Conselho 
de Desenvolvimento Cultural de Entre Rios de Minas e do poder público, levando à população as informações 
necessárias com intuito de que ela própria comece a agir na proteção do patrimônio cultural local. A valorização e 
conservação do espaço serão então conseqüências naturais. Algumas diretrizes de intervenção serão aqui 
estabelecidas, apenas com intuito de direcionar as possíveis modificações, possibilitando a manutenção do espaço e 
de seus bens culturais integrantes, assim como do o entorno de tombamento estabelecido. Tais diretrizes são 
regulamentadas pela Decisão Normativa nº 80, de 25 de maio de 2007. 

 
1. Qualquer intervenção no espaço do conjunto paisagístico ou qualquer obra a ser realizada dentro do 

perímetro de entorno de tombamento deverá ser aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Cultural que 
não poderá permitir ações que descaracterizem o conjunto. 

 
2. Toda e qualquer intervenção a ser realizada no conjunto deverá contar com o apoio de técnicos 

especializados. 
 

3. Os bens culturais componentes do conjunto paisagístico deverão ser valorizados e focalizados com ajuda de 
iluminação pública. 

 
4. Deverá ser garantida a proteção do conjunto contra qualquer tipo de depredação e vandalismo. 

 
5. A ambiência da praça deverá ser preservada através de seus jardins, suas árvores e mobiliários urbanos. 

 
6. Não poderá ser permitido qualquer tipo de parcelamento do terreno do bem cultural tombado. 

 
7. A importância histórica do conjunto deverá ser valorizada, através da incorporação de placas informativas. A 

afixação dessas placas, assim como de outros cartazes e anúncios no espaço do conjunto e nas suas 
imediações, deverá ser criteriosa, observando a manutenção da integridade visual do mesmo. 

 
8. As edificações de interesse cultural, inventariadas ou indicadas para inventário, deverão ser preservadas 

evitando-se sua demolição ou descaracterização. 
 

9. Para a construção de novas edificações e reforma de edificações voltadas para a Praça Senador Ribeiro e para 
as principais vias da área de entorno de tombamento (Rua Dr. João Vaz, Rua Monsenhor Leão, Rua Maestro 
Benedito Lisboa, Beco do Waldemar, Rua Comendador Pena, Rua das Laranjeiras e Rua Suassuí), devem ser 
adotadas as seguintes normas: 

 
 

9.1. Da altimetria 
 

9.1.1. O gabarito das edificações não deve ultrapassar dois pavimentos (aproximadamente 6m), 
garantindo-se assim a preservação da ambientação do conjunto. 

9.1.2. No caso de demolição das edificações existentes no perímetro de entorno, as novas construções não 
deverão ter altura superior às que existiam anteriormente no mesmo lote, tão pouco serão 
permitidas ampliações verticais das já existentes. 

 
 

9.2. Dos afastamentos laterais e frontal 
 

9.2.1. No caso de demolição ou reforma das edificações existentes no perímetro de entorno, as novas 
construções deverão ter seu alinhamento frontal no limite máximo ao alinhamento da edificação 
existente sendo que nenhum elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em 
relação a este alinhamento. 
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9.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos frontal e laterais deverão ser 

preservados. 
9.2.3. Para projetos que se encontrem há até 50m de distância de imóveis inventariados, e no mesmo lado 

da rua, o alinhamento máximo frontal permitido será o mesmo alinhamento do imóvel inventariado, 
de forma a não se prejudicar visualmente o bem inventariado. 

9.2.4. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas em janelas ou aberturas de 
edificações inventariadas. 

 
 

9.3. Da ocupação dos terrenos 
 

9.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de forma a respeitar taxa de 20% de 
área permeável (não-construída) por lote, a fim de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas 
árvores e jardins e de garantir um melhor escoamento e infiltração de água das chuvas. 

 
 

9.4. Do tamanho dos lotes 
 

9.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de novos imóveis é de 150 m², e 
testada frontal mínima de 5 metros. 

 
 

9.5. Da sinalização 
 

9.5.1. As placas de sinalização dos comércios terão sua dimensão maior limitada a 1,5 metros, seja em 
largura ou altura, e sua área não deve ultrapassar 1m². Um projeto de desenho das novas placas 
deverá ser apresentado para o conselho. 

9.5.2. Não serão permitidas placas luminosas no perímetro do entorno de tombamento. 
9.5.3. Não será permitida a fixação de outdoor no perímetro de entorno de tombamento. 
9.5.4. Não será permitida a fixação de faixas no perímetro de tombamento do bem cultural. As faixas a 

serem fixadas no perímetro de entorno de tombamento deverão ser de conteúdo exclusivamente 
de interesse público e não poderão permanecer fixadas por mais de 1 (uma) semana. 

 
 

10. Para a construção de novas edificações e reforma de edificações situadas nas vias secundárias da área de 
entorno de tombamento (Avenida Dr. José Gonçalves da Cunha, Rua Expedicionário Geraldo Baeta, Rua Hélio 
Ribeiro, Rua Nossa Senhora das Brotas), devem ser adotadas as seguintes normas: 

 
 

10.1. Da altimetria 
 

10.1.1.  O gabarito das edificações não deve ultrapassar três pavimentos (aproximadamente 9m), 
garantindo-se assim a preservação da ambientação do conjunto. 

10.1.2.  No caso de edificações inventariadas, as novas construções previstas para o lote não deverão ter 
altura superior às que existiam anteriormente, tão pouco serão permitidas ampliações verticais das já 
existentes. 

 

 
10.2. Dos afastamentos laterais e frontal 
 

10.2.1. No caso de demolição ou reforma de edificações inventariadas, as novas construções deverão ter seu 
alinhamento frontal no limite máximo ao alinhamento da edificação existente sendo que nenhum 
elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em relação a este alinhamento. 

10.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos frontal e laterais deverão ser 
preservados. 

10.2.3. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas em janelas ou aberturas de 
edificações inventariadas. 
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10.3. Da ocupação dos terrenos 
 

10.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de forma a respeitar taxa de 20% de 
área permeável (não-construída) por lote, a fim de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas 
árvores e jardins. 

 
 

10.4. Do tamanho dos lotes 
 

10.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de novos imóveis é de 150 m², e 
testada frontal mínima de 5 metros. 

 
 

10.5. Da sinalização 
 

10.5.1. As placas de sinalização dos comércios terão sua dimensão maior limitada a 1,5 metros, seja em 
largura ou altura, e sua área não deve ultrapassar 1m². Um projeto de desenho das novas placas 
deverá ser apresentado para o conselho. 

10.5.2. Nesta área do perímetro de entorno de tombamento será permitida a fixação de placas luminosas, 
outdoor e faixas. 

 
 
 
RELAÇÃO DOS BENS CULTURAIS COM INTERESSE DE PRESERVAÇÃO 
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BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 

01. Prefeitura Municipal – Rua Monselhor Leão, 110 

02. Edific. de uso misto – Pç. Senador Ribeiro, 17 

03. Edific. residencial (Humberto Urbano) – Rua Monsenhor Leão, 129 

04. Edific. comercial (Bar do Narciso) – Rua Monsenhor Leão, s/n 

05. Edific. de uso misto (Casa Grande) – Pç. Senador Ribeiro 169/183 

06. Edific. de uso misto (Bazar do Neném) – Pç. Senador Ribeiro, 223 

07. Edific. de uso misto – Pç. Senador Ribeiro, 204/210/216 

08. Edific. de uso misto – Pç. Senador Ribeiro, 234 

09. Edific. Resid. (Mário Augusto de Andrade) – Pç. Sem. Ribeiro, 256 

10. Centro Cultural Ministro João Ribeiro – Rua Suassuí, 103 

11. Passo da Via Sacra 1 – Pç. Senador Ribeiro, s/n 

12. Edific. residencial (Osmar Adelino Fonseca) – Pç Sem. Ribeiro, 286 

13. Edific. residencial (Cláudia Duarte) – Pç Senador Ribeiro, 295 

14. Edific. residencial (Eunice S. Resende) – Pç. Senador Ribeiro, 316 

15. Edific. comercial (Drogaria Andrade) – Pç. Senador Ribeiro, 320 

16. Passo da Via Sacra 2 – Pç. Senador Ribeiro, s/n 

17. Edific. comercial (demolida) – Pç. Senador Ribeiro 345/349 

18. Edific. comercial (Carlos Cândido) – Pç Senador Ribeiro, 353 

19. Edific. residencial – Pç. Senador Ribeiro, 371 

20. Edificação residencial (Fernando Miranda) – R. Dr. João Vaz, 386 

21. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 408 

22. Edific. de uso misto – Rua Dr. João Vaz, 415 

23. Edific. de uso misto (José Neiri de Resende) – Rua Dr. João Vaz, 427 

24. Edific. residencial (Sebastião de Oliveira) – Rua Dr. João Vaz, 446 

25. Edificação residencial (Família Souza) – Rua Dr. João Vaz, 458 

26. Edif.  de uso misto (Farmácia Braga) – Rua Dr. João Vaz, 463 

27. Edific. residencial (Maria Efigênia Chagas) – Rua Dr. João Vaz, 483 

28. Edificação residencial (Olga Teixeira) – Rua Dr. João Vaz, 488 

29. Edificação comercial (Destak) – Rua Dr. João Vaz, 495 

30. Edific. residencial (Joaquim Moraes) – Rua Dr. João Vaz, 501 

31. Edific. residencial (Maria Olímpia Coelho) – Rua Dr. João Vaz, 506 

32. Edif.  de uso misto (Família Coelho) – Rua Dr. João Vaz, 510/516 

33. Edificação residencial (Família Freitas) – Rua Dr. João Vaz, 528 

34. Edif.  uso misto (Ma. Elisa Oliveira) – Rua Dr. João Vaz, 536/540/550 

35. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 577 

36. Edificação de uso misto – Rua Dr. João Vaz, 584 

37. Edificação residencial – Rua Dr. José Gonçalves da Cunha, 233 

 
 

 

BENS CULTURAIS A SEREM INVENTARIADOS (INDICAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL) 

38. Auditório do Ginásio N. Sra. das Brotas – Rua Monsenhor Leão, 89 

39. Edificação residencial – Pç. Senador Ribeiro, 15 

40. Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas 

41. Edificação comercial (Vila Lobo Arte Bar) – Pç. Senador Ribeiro, 275 

42. Edificação residencial – Rua Suassuí, 78 

43. Edificação residencial – Rua das Laranjeiras, 59 

44. Edificação residencial – Rua das Laranjeiras, 70 

 

45. Edificação residencial – Rua das Laranjeiras, 78 

46. Edificação residencial – Rua das Laranjeiras, 97 

47. Edificação residencial – Rua das Laranjeiras, 100 

48. Edificação residencial – Rua das Laranjeiras, 120 

49. Edificação residencial – Rua Maestro Benedito Lisboa, 73 

50. Edificação residencial – Rua Dr. José Gonçalves da Cunha, 183 

51. Edificação residencial – Rua Dr. José Gonçalves da Cunha, 145 
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5. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

PRAÇA SENADOR RIBEIRO 

 

 
Foto 01 – Vista Praça Senador Ribeiro; testada norte. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 02 – Vista interna da Pç. Senador Ribeiro. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 03 – Vista da R. Comendador Pena a partir da Igreja Matriz.
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 04 – Vista da Rua Monsenhor Leão a partir da Igreja Matriz.
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 05 – Vista da via lateral à Igreja Matriz, continuação da 
Rua Monsenhor Leão. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 06 – Vista do casarão inventariado localizado na esquina 
da Rua Monsenhor Leão, atrás da Igreja Matriz. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 
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Foto 07 – Vista da Rua Dr. João Vaz a partir da Praça Senador 
Ribeiro. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 08 – Detalhe do banco, equipamento urbano da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 09 – Vista da via paralela à praça à testada norte, a partir 
da Rua Dr. João Vaz. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 10 – Detalhe de edificação espúria ao contexto da praça e 
antena de telefonia. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 11 – Vista da via à testada sul da praça; edificação em 
dois pavimentos que descaracterizam a ambiência do conjunto. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 12 – Vista da Rua Dr. João Vaz com edificações em 
quatro pavimentos que destoam do conjunto. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 
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6. DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO 

PRAÇA CEL JOAQUIM RESENDE 

 

O perímetro de tombamento da Praça Cel. Joaquim Resende é definido pelo polígono de 3 vértices que delimita o 

espaço da praça. O ponto E, que dá início ao polígono, localiza-se no ponto de encontro entre o eixo da via que passa 

paralela à testada nordeste da praça e o eixo da via que passa paralela à testada noroeste. A partir desse ponto a linha 

do polígono segue em linha reta no sentido horário até atingir o ponto F que constitui o ponto de encontro entre o 

eixo da via que passa paralela à testada nordeste da praça e o eixo da via que passa paralela à testada sudeste. 

Continua em sentido horário seguindo em linha reta até o ponto G que constitui o ponto de encontro entre o eixo da 

via que passa paralela à testada sudeste da praça e a via que passa paralela à testada noroeste desta. Segue então em 

linha reta em sentido horário retornando ao ponto E.  

 

 

Per ímetro de tombamento –  Praça Cel .  Joaquim Resende 
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7. DELIMITAÇÃO DO ENTORNO DO BEM TOMBADO 

PRAÇA CEL. JOAQUIM RESENDE 

 

A área de entorno de tombamento da Praça Cel. Joaquim Resende é delimitada pelo polígono de 6 vértices que 

engloba seus quarteirões vizinhos e as construções consideradas como influentes ou influenciadas pela ambiência do 

conjunto, que assim merecem atenção especial. O polígono se inicia no ponto 6, ponto de encontro entre o eixo da 

Rua Esperidião Ribeiro e o eixo da Rua Nossa Sra. das Brotas. A partir daí segue no sentido horário até atingir o ponto 7 

que corresponde ao ponto de encontro do prolongamento do eixo da Rua Esperidião Ribeiro e o eixo da Rua Lagoa 

Dourada. Segue então em sentido horário até atingir o ponto 8, ponto de encontro entre o eixo da Rua Lagoa Dourada 

e o eixo da Rua 15 de Novembro. A partir desse ponto segue em sentido horário até o ponto 9, que constitui o ponto 

de encontro entre o eixo da Rua 15 de Novembro que se transforma em Rua Rezende Costa, com a linha que passa 

paralela a 80 metros a sudoeste do eixo da Rua Benjamim Constant. Segue então em linha reta no mesmo sentido, até 

atingir o ponto 10, ponto de encontro entre a linha que passa paralela a 80 metros a sudoeste do eixo da Rua 

Benjamim Constant, com a linha que passa paralela a 60 metros a leste do eixo da Rua Comendador Pena. A partir 

desse ponto segue em linha reta no sentido horário até atingir o ponto 11 que corresponde ao ponto de encontro 

entre a linha que passa paralela a 60 metros a leste do eixo da Rua Comendador Pena, com o eixo da Rua Nossa 

Senhora das Brotas. Segue então em sentido horário até atingir novamente o ponto 6, fechando assim o polígono. 

 

Perímetro de entorno de tombamento – Praça Cel. Joaquim Resende 
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8. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 

PRESERVAÇÃO NA ÁREA TOMBADA E ÁREA DE ENTORNO – PRAÇA CEL.  JO AQ UIM RESENDE 

 

 

Para que a preservação do bem cultural em questão seja mesmo efetiva torna-se fundamental a atuação do Conselho 
de Desenvolvimento Cultural de Entre Rios de Minas e do poder público, levando à população as informações 
necessárias com intuito de que ela própria comece a agir na proteção do patrimônio cultural local. A valorização e 
conservação do espaço serão então conseqüências naturais. Algumas diretrizes de intervenção serão aqui 
estabelecidas, apenas com intuito de direcionar as possíveis modificações, possibilitando a manutenção do espaço e 
de seus bens culturais integrantes, assim como do o entorno de tombamento estabelecido. Tais diretrizes são 
regulamentadas pela Decisão Normativa nº 80, de 25 de maio de 2007. 

 
1. Qualquer intervenção no espaço do conjunto paisagístico ou qualquer obra a ser realizada dentro do 

perímetro de entorno de tombamento deverá ser aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Cultural que 
não poderá permitir ações que descaracterizem o conjunto. 

 
2. Toda e qualquer intervenção a ser realizada no conjunto deverá contar com o apoio de técnicos 

especializados. 
 

3. Os bens culturais componentes do conjunto paisagístico deverão ser valorizados e focalizados com ajuda de 
iluminação pública. 

 
4. Deverá ser garantida a proteção do conjunto contra qualquer tipo de depredação e vandalismo. 

 
5. A ambiência da praça deverá ser preservada através de seus jardins, suas árvores e mobiliários urbanos. 

 
6. Não poderá ser permitido qualquer tipo de parcelamento do terreno do bem cultural tombado. 

 
7. A importância histórica do conjunto deverá ser valorizada, através da incorporação de placas informativas. A 

afixação dessas placas, assim como de outros cartazes e anúncios no espaço do conjunto e nas suas 
imediações, deverá ser criteriosa, observando a manutenção da integridade visual do mesmo. 

 
8. As edificações de interesse cultural, inventariadas ou indicadas para inventário, deverão ser preservadas 

evitando-se sua demolição ou descaracterização. 
 

9. Para a construção de novas edificações e reforma de edificações voltadas para a Praça Cel. Joaquim Resende e 
para os principais espaços da área de entorno de tombamento (Rua Monsenhor Leão, Praça Getúlio Vargas, 
Avenida Benedito Valadares, Rua Moisés Marzano de Oliveira, Rua Benjamim Constant, Rua José Rezende, Rua 
Laci Mendes), devem ser adotadas as seguintes normas: 

 
 

9.1. Da altimetria 
 

9.1.1. O gabarito das edificações não deve ultrapassar dois pavimentos (aproximadamente 6m), 
garantindo-se assim a preservação da ambientação do conjunto. 

9.1.2. No caso de demolição das edificações existentes no perímetro de entorno, as novas construções não 
deverão ter altura superior às que existiam anteriormente no mesmo lote, tão pouco serão 
permitidas ampliações verticais das já existentes. 

 
 

9.2. Dos afastamentos laterais e frontal 
 

9.2.1. No caso de demolição ou reforma das edificações existentes no perímetro de entorno, as novas 
construções deverão ter seu alinhamento frontal no limite máximo ao alinhamento da edificação 
existente sendo que nenhum elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em 
relação a este alinhamento. 
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9.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos frontal e laterais deverão ser 

preservados. 
9.2.3. Para projetos que se encontrem há até 50m de distância de imóveis inventariados, e no mesmo lado 

da rua, o alinhamento frontal máximo permitido será o mesmo alinhamento do imóvel inventariado, 
de forma a não se prejudicar visualmente o bem inventariado. 

9.2.4. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas em janelas ou aberturas de 
edificações inventariadas. 

 
 

9.3. Da ocupação dos terrenos 
 

9.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de forma a respeitar taxa de 20% de 
área permeável (não-construída) por lote, a fim de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas 
árvores e jardins e de garantir um melhor escoamento e infiltração de água das chuvas. 

 
 

9.4. Do tamanho dos lotes 
 

9.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de novos imóveis é de 150 m², e 
testada frontal mínima de 5 metros. 

 
 

9.5. Da sinalização 
 

9.5.1. As placas de sinalização dos comércios terão sua dimensão maior limitada a 1,5 metros, seja em 
largura ou altura, e sua área não deve ultrapassar 1m². Um projeto de desenho das novas placas 
deverá ser apresentado para o conselho. 

9.5.2. Não serão permitidas placas luminosas no perímetro do entorno de tombamento. 
9.5.3. Não será permitida a fixação de outdoor no perímetro de entorno de tombamento. 
9.5.4. Não será permitida a fixação de faixas no perímetro de tombamento do bem cultural. As faixas a 

serem fixadas no perímetro de entorno de tombamento deverão ser de conteúdo exclusivamente 
de interesse público e não poderão permanecer fixadas por mais de 1 (uma) semana. 

 
 

10. Para a construção de novas edificações e reforma de edificações situadas nas vias secundárias da área de 
entorno de tombamento (Rua Nossa Senhora das Brotas, Rua Rezende Costa, Rua 15 de Novembro, Rua 
Lagoa Dourada, Rua Esperidião Resende), devem ser adotadas as seguintes normas: 

 
 

10.1. Da altimetria 
 

10.1.1.  O gabarito das edificações não deve ultrapassar três pavimentos (aproximadamente 9m), 
garantindo-se assim a preservação da ambientação do conjunto. 

10.1.2.  No caso de edificações inventariadas, as novas construções previstas para o lote não deverão ter 
altura superior às que existiam anteriormente, tão pouco serão permitidas ampliações verticais das já 
existentes. 

 

 
10.2. Dos afastamentos laterais e frontal 
 

10.2.1. No caso de demolição ou reforma de edificações inventariadas, as novas construções deverão ter seu 
alinhamento frontal no limite máximo ao alinhamento da edificação existente sendo que nenhum 
elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em relação a este alinhamento. 

10.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos frontal e laterais deverão ser 
preservados. 

10.2.3. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas em janelas ou aberturas de 
edificações inventariadas. 
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10.3. Da ocupação dos terrenos 
 

10.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de forma a respeitar taxa de 20% de 
área permeável (não-construída) por lote, a fim de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas 
árvores e jardins. 

 
 

10.4. Do tamanho dos lotes 
 

10.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de novos imóveis é de 150 m², e 
testada frontal mínima de 5 metros. 

 
 

10.5. Da sinalização 
 

10.5.1. As placas de sinalização dos comércios terão sua dimensão maior limitada a 1,5 metros, seja em 
largura ou altura, e sua área não deve ultrapassar 1m². Um projeto de desenho das novas placas 
deverá ser apresentado para o conselho. 

10.5.2. Nesta área do perímetro de entorno de tombamento será permitida a fixação de placas luminosas, 
outdoor e faixas. 
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RELAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS NO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO 
 

 
 

 

BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 

01. Edificação residencial – Avenida Benedito Valadares, 309 

02. Edificação residencial – Avenida Benedito Valadares, 227 

03. Edificação comercial – Praça Cel. Joaquim Resende, 145 

04. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende, 160 

05. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende, 100 

06. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende, 93 

07. Paço Municipal – Praça Cel. Joaquim Resende, 69 

08. Conjunto comercial – Rua Expedicionário, 28/34/44 

09. Edificação residencial – Praça Getúlio Vargas, 10 

10. Muro de pedra – Rua Benjamim Constant 

11. Escola Estadual Ribeiro de Oliveira – Pç. Getúlio Vargas,19 

12. Edificação residencial  (Efigênia Marzano) – Pç. Getúlio Vargas, 28 

13. Edificação de uso misto – Rua Monsenhor Leão, 72 

14. Antigo Instituto Maria Salomé – Rua Monsenhor Leão, 53 
 

 

BENS CULTURAIS A SEREM INVENTARIADOS (INDICAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL) 

15. Edificação residencial – Avenida Benedito Valadares, 263 

16. Edificação residencial – Avenida Benedito Valadares, 245 

17. Edificação residencial – Avenida Benedito Valadares,183 

18. Fórum – Avenida Benedito Valadares, 171 

19. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende, 158 

20. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende, 126 

21. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende, 115 

22. Edificação residencial – Praça Cel. Joaquim Resende,101 
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9. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

PRAÇA CEL. JOAQUIM RESENDE 

 

 
Foto 01 – Vista de uma das vias que limitam a Pç. Cel Joaquim 
Resende; testada noroeste. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 02 – Vista interna da Pç. Cel. Joaquim Resende. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 03 – Vista da Av. Benedito Valadares a partir da Praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 04 – Vista da praça a partir da testada sudeste. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 05 – Vista da Rua Lagoa Dourada a partir da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 06 – Vista da via à testada sudeste da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 
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Foto 07 – Vista do casario à testada noroeste da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 08 – Vista do casario à testada sudeste da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 09 – Vista do largo à esquina sudoeste da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 10 – Vista da rua José Resende. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 11 – Vista geral da praça a partir da esquina sudoeste. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 12 – Vista do casario e escola à Praça Getúlio Vargas, 
área de entorno da Praça Cel. Joaquim Resende. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 
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10. DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO 

PRAÇA CASSIANO CAMPOLINA 

 

O perímetro de tombamento da Praça Cassiano Campolina é definido pelo polígono de 4 vértices que delimita os 

jardins da praça, iniciado pelo ponto H, localizado no ponto de encontro entre o eixo da rua que delimita a praça à 

testada noroeste e o eixo da rua que delimita a praça sendo a continuação da Rua Frederico Ozanam. A partir desse 

ponto segue em linha reta no sentido horário até atingir o ponto I que constitui o encontro entre o eixo da 

continuação da Rua Frederico Ozanam, com o eixo da rua que delimita a Praça à testada sudeste, também 

continuação da Rua Dr. João Vaz. Continua em linha reta no sentido horário até atingir o ponto J, ponto de encontro 

entre o eixo da continuação da Rua Dr. João Vaz e o eixo da rua que delimita a praça à sua testada sudoeste. A partir 

daí segue em sentido horário em linha reta até atingir o ponto L que constitui o encontro entre os eixos das ruas que 

delimitam a praça às testadas sudoeste e noroeste. Continua em linha reta no mesmo sentido horário atingindo 

finalmente o ponto H, fechando assim então o polígono. 

 

 

 

Per ímetro de tombamento –  Praça Cass iano Campol ina  
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11. DELIMITAÇÃO DO ENTORNO DO BEM TOMBADO 

PRAÇA CASSIANO CAMPOLINA 

 

A área de entorno de tombamento da Praça Cassiano Campolina é definida pelo polígono de 4 vértices que engloba 

seus quarteirões vizinhos e as construções consideradas como influentes ou influenciadas pela ambiência do 

conjunto, que assim merecem atenção especial. O polígono é iniciado no ponto 12 que corresponde ao ponto de 

encontro entre o prolongamento do eixo da Rua Rio Brumado e a linha que passa paralela a 80 metros a oeste do eixo 

da Rua Maestro Benedito Lisboa. Segue então em linha reta no sentido horário até atingir o 13, ponto de encontro 

entre a linha que passa paralela a 80 metros a oeste do eixo da Rua Maestro Benedito Lisboa e o eixo da Avenida 

Doutor José Gonçalves da Cunha. Continua em sentido horário percorrendo o eixo da Avenida Doutor José Gonçalves 

da Cunha até atingir o ponto 14, encontro entre esse eixo e o eixo da Rua Dom Rodolfo Pena.  A partir daí continua em 

sentido horário em linha reta até atingir o ponto 15 que corresponde ao ponto de encontro entre o eixo da Rua Dom 

Rodolfo Pena e o eixo da Rua Rio Brumado. Continua em linha reta no sentido horário até atingir o ponto 12 fechando 

assim o polígono. 

 

 

 

Perímetro de entorno de tombamento – Praça Cassiano Campolina 
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12. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 

PRESERVAÇÃO NA ÁREA TOMBADA E ÁREA DE ENTORNO – PRAÇA CASS IANO CAMPO LINA 

 

 

Para que a preservação do bem cultural em questão seja mesmo efetiva torna-se fundamental a atuação do Conselho 
de Desenvolvimento Cultural de Entre Rios de Minas e do poder público, levando à população as informações 
necessárias com intuito de que ela própria comece a agir na proteção do patrimônio cultural local. A valorização e 
conservação do espaço serão então conseqüências naturais. Algumas diretrizes de intervenção serão aqui 
estabelecidas, apenas com intuito de direcionar as possíveis modificações, possibilitando a manutenção do espaço e 
de seus bens culturais integrantes, assim como do o entorno de tombamento estabelecido. Tais diretrizes são 
regulamentadas pela Decisão Normativa nº 80, de 25 de maio de 2007. 

 
1. Qualquer intervenção no espaço do conjunto paisagístico ou qualquer obra a ser realizada dentro do 

perímetro de entorno de tombamento deverá ser aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Cultural que 
não poderá permitir ações que descaracterizem o conjunto. 

 
2. Toda e qualquer intervenção a ser realizada no conjunto deverá contar com o apoio de técnicos 

especializados. 
 

3. Os bens culturais componentes do conjunto paisagístico deverão ser valorizados e focalizados com ajuda de 
iluminação pública. 

 
4. Deverá ser garantida a proteção do conjunto contra qualquer tipo de depredação e vandalismo. 

 
5. A ambiência da praça deverá ser preservada através de seus jardins, suas árvores e mobiliários urbanos. 

 
6. Não poderá ser permitido qualquer tipo de parcelamento do terreno do bem cultural tombado. 

 
7. A importância histórica do conjunto deverá ser valorizada, através da incorporação de placas informativas. A 

afixação dessas placas, assim como de outros cartazes e anúncios no espaço do conjunto e nas suas 
imediações, deverá ser criteriosa, observando a manutenção da integridade visual do mesmo. 

 
8. As edificações de interesse cultural, inventariadas ou indicadas para inventário, deverão ser preservadas 

evitando-se sua demolição ou descaracterização. 
 

9. Para a construção de novas edificações e reforma de edificações voltadas para a Praça Cassiano Campolina e 
para a Rua Dr. João Vaz, via principal da área de entorno de tombamento, devem ser adotadas as seguintes 
normas: 

 
 

9.1. Da altimetria 
 

9.1.1. O gabarito das edificações não deve ultrapassar dois pavimentos (aproximadamente 6m), 
garantindo-se assim a preservação da ambientação do conjunto. 

9.1.2. No caso de demolição das edificações existentes no perímetro de entorno, as novas construções não 
deverão ter altura superior às que existiam anteriormente no mesmo lote, tão pouco serão 
permitidas ampliações verticais das já existentes. 

 
 

9.2. Dos afastamentos laterais e frontal 
 

9.2.1. No caso de demolição ou reforma das edificações existentes no perímetro de entorno, as novas 
construções deverão ter seu alinhamento frontal no limite máximo ao alinhamento da edificação 
existente sendo que nenhum elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em 
relação a este alinhamento. 
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9.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos frontal e laterais deverão ser 
preservados. 

9.2.3. Para projetos que se encontrem há até 50m de distância de imóveis inventariados, e no mesmo lado 
da rua, o alinhamento máximo frontal permitido será o mesmo alinhamento do imóvel inventariado, 
de forma a não se prejudicar visualmente o bem inventariado. 

9.2.4. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas em janelas ou aberturas de 
edificações inventariadas. 

 
 

9.3. Da ocupação dos terrenos 
 

9.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de forma a respeitar taxa de 20% de 
área permeável (não-construída) por lote, a fim de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas 
árvores e jardins e de garantir um melhor escoamento e infiltração de água das chuvas. 

 
 

9.4. Do tamanho dos lotes 
 

9.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de novos imóveis é de 150 m², e 
testada frontal mínima de 5 metros. 

 
 

9.5. Da sinalização 
 

9.5.1. As placas de sinalização dos comércios terão sua dimensão maior limitada a 1,5 metros, seja em 
largura ou altura, e sua área não deve ultrapassar 1m². Um projeto de desenho das novas placas 
deverá ser apresentado para o conselho. 

9.5.2. Não serão permitidas placas luminosas no perímetro do entorno de tombamento. 
9.5.3. Não será permitida a fixação de outdoor no perímetro de entorno de tombamento. 
9.5.4. Não será permitida a fixação de faixas no perímetro de tombamento do bem cultural. As faixas a 

serem fixadas no perímetro de entorno de tombamento deverão ser de conteúdo exclusivamente 
de interesse público e não poderão permanecer fixadas por mais de 1 (uma) semana. 

 
 

10. Para a construção de novas edificações e reforma de edificações situadas nas vias secundárias da área de 
entorno de tombamento (Rua Rio Brumado, Avenida Major Juscelino, Rua Dom Rodolfo, Avenida Dr. José 
Gonçalves da Cunha, Rua Frederico Ozanam e Rua Bocaina), devem ser adotadas as seguintes normas: 

 
 

10.1. Da altimetria 
 

10.1.1.  O gabarito das edificações não deve ultrapassar três pavimentos (aproximadamente 9m), 
garantindo-se assim a preservação da ambientação do conjunto. 

10.1.2.  No caso de edificações inventariadas, as novas construções previstas para o lote não deverão ter 
altura superior às que existiam anteriormente, tão pouco serão permitidas ampliações verticais das já 
existentes. 

 

 
10.2. Dos afastamentos laterais e frontal 
 

10.2.1. No caso de demolição ou reforma de edificações inventariadas, as novas construções deverão ter seu 
alinhamento frontal no limite máximo ao alinhamento da edificação existente sendo que nenhum 
elemento construtivo (marquises, varandas, etc) deverá avançar em relação a este alinhamento. 

10.2.2. No caso de reforma de edificações inventariadas, os afastamentos frontal e laterais deverão ser 
preservados. 

10.2.3. Em hipótese alguma poderá se construir muros ou paredes coladas em janelas ou aberturas de 
edificações inventariadas. 
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10.3. Da ocupação dos terrenos 
 

10.3.1. Todas as novas construções ou reformas devem ser realizadas de forma a respeitar taxa de 20% de 
área permeável (não-construída) por lote, a fim de se garantir a qualidade ambiental trazida pelas 
árvores e jardins. 

 
 

10.4. Do tamanho dos lotes 
 

10.4.1. No perímetro de entorno, a área mínima do lote para construção de novos imóveis é de 150 m², e 
testada frontal mínima de 5 metros. 

 
 

10.5. Da sinalização 
 

10.5.1. As placas de sinalização dos comércios terão sua dimensão maior limitada a 1,5 metros, seja em 
largura ou altura, e sua área não deve ultrapassar 1m². Um projeto de desenho das novas placas 
deverá ser apresentado para o conselho. 

10.5.2. Nesta área do perímetro de entorno de tombamento será permitida a fixação de placas luminosas, 
outdoor e faixas. 
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RELAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS NO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO 
 

 
 

 

BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 

01. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 590 

02. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 596 

03. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 613 

04. Edificação residencial (Novidéia Neves) – Rua Dr. João Vaz, 660 

05. Edificação em ruínas – Rua Dr. João Vaz s/n 

06. Edificação residencial (Edgar Moraes) – Rua Dr. João Vaz, 674 

07. Edificação residencial – Rua Dr. João Vaz, 684 

08. Edificação residencial (Alípio Coelho) – Rua Dr. João Vaz, 675 

09. Hospital Cassiano Campolina 

10. Coreto – Praça Cassiano Campolina 

11. Monumento Memorial – Praça Cassiano Campolina 

12. Antiga Sede da Sociedade Musical Santa Cecília 
 

 

BENS CULTURAIS A SEREM INVENTARIADOS (INDICAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL) 

13. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 607 

14. Edificação comercial – Rua Dr. João Vaz, 629 

15. Galpão de garagem – Avenida Major Juscelino, 896 

16. Edificação residencial – Avenida Major Juscelino, 934 

17. Edificação residencial – Rua Rio Brumado, 196 
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13. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

PRAÇA CEL. JOAQUIM RESENDE 

 

 
Foto 01 – Vista da Rua Dr. João Vaz; área de entorno de 
tombamento da Praça Cassiano Campolina. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 02 – Vista da Rua Dr. João Vaz; palmeiras à frente do 
Hospital ao fundo da foto. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 03 – Vista do Hospital Cassiano Campolina; principal 
edificação do entorno da praça tombada. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 04 – Vista da Rua Dr. João Vaz a partir da Praça Cassiano 
Campolina. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 05 – Vista geral da Praça Cassiano Campolina. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 06 – Vista da Rua Dr. João Vaz; edificações espúrias. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 
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Foto 07 – Vista da Rua Frederico Ozanam a partir da Praça 
Cassiano Campolina. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 08 – Vista do Hospital Cassiano Campolina. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 09 – Vista das edificações no entorno imediato da praça. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 10 – Vista geral da praça e Hospital ao fundo. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 11 – Vista do entorno da Praça Cassiano Campolina. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 

 
Foto 12 – Vista geral da Praça e Hospital do fundo. 
Fotógrafo: Roberto Andrés – Data: 05 de maio de 2007. 
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Lei 1.546 de 13 de Julho de 2009 

 

 

Art. 1º - Em atendimento às disposições dos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal e em consonância com a Lei Federal nº 10.527 de 10 de julho de 2001, 

Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica do Município, esta Lei institui o Plano 

Diretor Participativo do Município de Entre Rios de Minas, devendo ser o 

mesmo observado pelos agentes públicos e privados. 

 

Art. 2º - O Plano Diretor Participativo do Município de Entre Rios de Minas é 

instrumento básico do Desenvolvimento Econômico e Social do Município, de 

maneira a garantir a função social da cidade e da propriedade e, ainda, à 

estruturação do território municipal com a melhoria da qualidade dos espaços e 

da vida de seus habitantes. 

 

Título I 

Dos Princípios da Política Urbana e Objetivos do Plano Diretor 

 

Capítulo I 

 

Dos Princípios da Política Urbana 

 

Art. 3º - São princípios da Política urbana:  

I – o desenvolvimento sustentável; 

II – A função social da propriedade; 

III – A ampliação da cidadania; 

IV – A justiça social; 

V – O fortalecimento da identidade; 

VI – A autonomia administrativa municipal; 

VII – A participação popular; 

VIII – A desconcentração da gestão; 

IX- A diversidade urbana; 

X – A proteção ambiental; 

XI – A inclusão tecnológica; 



XII – A proteção ao Patrimônio Cultural. 

 

 

Capítulo II 

DOS OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR 

 

Art. 4º - São objetivos do Plano Diretor do Município: 

I – Articulação da Ordem Econômica e da Ordem Social com o ordenamento 

físico – territorial dos espaços municipais, de forma que os primeiros não 

comprometam a qualidade do segundo; 

II – Política de uso e ocupação do solo; 

III – Política econômica municipal; 

IV – Política de Habitação; 

V – Política de diversidade econômica; 

VI – Requalificação urbana e das centralidades; 

VII – Desenvolvimento da identidade e cultura regional; 

VIII – Preservação e conservação do patrimônio de interesse histórico, 

arquitetônico, cultural, paisagístico e arqueológico; 

IX – Fortalecimento da área central da cidade; 

X – Integração e articulação regional; 

XI – Educação adequada à ampliação dos valores individuais e coletivos; 

XII – Política de saúde visando à família e ao indivíduo em caráter preventivo e 

na abordagem das patologias presentes; 

XIII – Acesso à informação em todas as suas formas; 

XIV – Proteção dos recursos ambientais; 

XV – Circulação e interligação privilegiando o transporte coletivo e o pedestre; 

XVI – Política de esportes e lazer abrangendo todas as faixas da população; 

XVII – Reforma administrativa; 

XVIII – Conselhos de gestão participativa; 

XIX – Valorização do contexto rural com apoio à diversidade da produção, com 

armazenamento e distribuição eficientes; 

XX – Os Planos de Governo, os Planos Plurianuais, as Diretrizes 

Orçamentárias e os Orçamentos Anuais do Município obedecerão às diretrizes 

expressas nesta Lei. 



 

Título II 

 

DAS DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS POLÍTICAS SETORIAIS 

 

Capítulo I 

 

DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Art. 5º - Os Serviços de Arquitetura e Engenharia Pública deverão propor as 

modalidades de atuação municipal quanto à produção de moradias, 

principalmente de baixa renda, espaços públicos e edificações de interesse de 

preservação. 

 

Art. 6º - Deverão ser evitados os grandes conjuntos de habitação, por sua falta 

de identidade e baixa qualidade do espaço produzido. 

 

Art. 7º - Através de programas de qualificação urbana, as condições de 

monotonia ou degradação dos conjuntos serão revertidos. 

 

Art. 8º - Nos reassentamentos de populações será garantida a participação dos 

reassentados no processo de projeto e execução. 

 

Art. 9º - Na transferência de populações, a nova localização buscará 

proximidade com a anterior,de forma a não romper as lógicas e estratégias 

urbanas de vida. 

 

Art. 10 – Técnicas de construção alternativa, de forma a se obter maior conforto 

térmico e menores custos de manutenção serão buscadas para a orientação da 

população. 

 

Art. 11 – A qualificação da moradia rural será buscada, na edificação e na 

realidade da infra estrutura local. 

 



Art. 12 – Serão adotados os programas de regularização fundiária, abrangendo 

não só moradias, mas também loteamentos clandestinos e ou irregulares, que 

deverão enquadrar-se aos parâmetros legais, da legislação específica através 

de operações consorciadas urbanas. 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

Art. 13 – A cultura e a história, as comunidades, o patrimônio material e 

imaterial, o meio físico, o meio natural e o meio tecnológico são o ponto de 

partida para a construção da sustentabilidade, parâmetro condicionante para o 

desenvolvimento econômico e social do Município e um dos pressupostos 

desta Lei. 

 

Art. 14 – Cada geração tem o dever de transmitir às gerações futuras, o 

patrimônio cultural recebido, preservado ou a recuperar. 

 

Art. 15 – A precaução e a prevenção serão sempre condicionantes do exercício 

de toda atividade humana do Município. 

 

Art. 16 – O município implementará o Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

 

§ 1º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente instituído em lei especifica 

envolverá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Ambiental – CODEMA e Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

 

§ 2º - A Secretaria Municipal de Saneamento será diretamente ligada ao 

Gabinete do Prefeito; 

 

§ 3º - O CODEMA é órgão colegiado com participação de membros do governo 

e da sociedade civil de forma partidária. 

 

§ 4º - O município instituirá o Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

 



§ 5º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente será implementado com pessoal 

tecnicamente capacitado e ser equipado de maneira a garantir o seu adequado 

funcionamento. 

 

Art. 17 – Os processos de Licenciamento, em caráter preventivo são 

condicionantes para a localização de atividades no Município, principalmente 

as atividades econômicas e aquelas de grande impacto, sem prejuízo de 

eventuais intervenções de caráter corretivo. 

 

Art. 18 – A análise das Licenças será realizada de forma multidisciplinar e 

envolverá todas as instâncias e aspectos municipais na instalação das 

atividades. 

 

Art. 19 – Nos empreendimentos para os quais a legislação federal e estadual 

de meio ambiente exigirem os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios 

de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), estes instrumentos deverão ser 

examinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que elaborará 

parecer submetido ao CODEMA e encaminhado ao órgão que examinará o 

EIA-RIMA. 

 

Parágrafo único – O CODEMA poderá, em caráter supletivo, exigir a 

elaboração de EIA/RIMA para aquelas atividades, autorizadas anteriormente  à 

vigência da lei que institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente. 

 

Art. 20 – As bacias hidrográficas serão incluídas entre as informações 

condicionantes para o Planejamento Municipal, que buscará formas de gestão 

integrada conforme legislações, estadual e federal. 

 

Art. 21 – Instituídos os Comitês de Bacias Municipais, a eles competirá 

fiscalizar sob esse enfoque as atividades econômicas do município para a 

proteção e/ou revitalização de nascentes e conjuntos de vegetação ciliar ou 

expressiva. 

 



Art. 22 -  Os transportes de cargas, geradores de efluentes atmosféricos e 

consumidores de combustíveis não renováveis, devem ser evitados ou 

minimizados na área urbana, buscando-se a complementaridade entre 

atividades e a racionalização de estocagem. 

 

Art. 23 – Serão incentivadas a produção e a utilização das formas de energia 

renováveis. 

 

Art. 24 – O nível máximo de pressão acústica  permitido na área urbana deverá 

ser o adotado na legislação federal e às atividades que ultrapassarem esses 

níveis deverão fazer o confinamento de suas fontes de emissão sonora, pena 

de ser obrigada a encerrar suas atividades em prazo a ser determinado pelo 

conselho pertinente, na forma da Lei de Posturas do Município. 

 

Art. 25 – O nível máximo de material particulado emitido por veículos é o 

permitido pelo Conselho Nacional de Trânsito. 

 

§ 1º - A mediação dos padrões para coletivos e transporte escolar será feita 

durante percursos e, ou em garagens. 

 

§ 2º - O apenamento referente ás irregularidades quanto aos padrões de 

emissão serão estabelecidos pelas posturas municipais, numa escala que leve 

á retirada de circulação de veículos reincidentes. 

 

Art. 26 – Considerados aspectos como o apoio à avifauna e a adoção de 

espécies nativas, o Município implementará a arborização, em suas espécies, 

de todas as áreas urbanas. 

 

Art. 27 – A arborização urbana do Município somente poderá ser suprimida 

mediante autorização municipal, emitida pela Secretaria Municipal de 

Saneamento e Meio Ambiente, ouvido o CODEMA, após laudo técnico 

competente. 

 



Art. 28 – Para maior conforto ambiental, sempre que possível, será proibido, no 

espaço público, o uso de material com grande calor específico e a 

impermeabilização total do solo, priorizando-se o uso da arborização e 

vegetação urbanas como fatores de equilíbrio. 

 

Art. 29 – Será buscada a valorização da hidrografia e da vegetação lindeira aos 

corpos d’água, como elementos paisagísticos destinados à convivência e ao 

lazer da população. 

 

Art. 30 – O monitoramento periódico da qualidade das águas dos rios, córregos 

e outros avisos de água utilizados pelas atividades de mineração e industriais 

será realizado em parceria com entidades públicas ou privadas. 

 

Art. 31 – As áreas de preservação permanente confinadas no tecido urbano 

deverão ter tratamento especial para que, mantendo suas qualidades, possam 

ser inseridas no cotidiano da comunidade do entorno. 

 

Art. 32 – As edificações situadas em áreas de proteção ambiental deverão ser 

notificadas no sentido da impossibilidade de terem qualquer expansão. 

 

Parágrafo único – Não obedecida a notificação, as edificações irregulares 

poderão ser removidas pelo poder público e os custos desta operação serão 

cobrados dos responsáveis. 

 

Art. 33 – Os proprietários de grandes glebas urbanas ou propriedades rurais 

destinadas  à proteção ambiental receberão incentivos fiscais pela preservação 

das mesmas, na forma da lei. 

 

Art. 34 – São consideradas como Áreas de Proteção Ambiental Municipal as 

áreas das Serras do Camapuã e do Colônia. 

§ 1º  - A municipalidade fará a descrição dos perímetros dessas áreas e 

estabelecerá os Planos de Manejo ecológico – econômico para as mesmas, no 

prazo de dois anos contados de entrado em vigência desta lei. 

 



I – Para aplicação desse parágrafo, na região da Serra do Camapuã, serão 

consideradas as áreas a partir da cota altimétrica de 970 metros. 

 

II – Na região da Serra do Colônia serão consideradas as áreas a partir da cota 

altimétrica de 1050 metros. 

 

§ 2º - Até que sejam definidos o perímetro e o Plano de Manejo ecológico – 

econômico, toda atividade a ser implantada ou expandida nas regiões referidas 

no caput, estará sujeita ao Licenciamento Ambiental. 

 

Art. 35 – Em até dois anos contados da entrada em vigência deste Plano 

Diretor será feito diagnóstico da hidrografia municipal de modo a permitir 

estabelecimento de medidas de salvaguarda e recuperação. 

 

CAPÍTULO III 

DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA 

 

Art. 36 – Todas as áreas destinadas a habitação do Município devem ser 

dotadas de infra-estrutura de abastecimento de água, coleta de esgotos, coleta 

de resíduos sólidos, energia elétrica e acesso aos equipamentos de 

comunicação. 

 

Art. 37 – Todas as comunidades terão acesso aos transportes públicos e aos 

equipamentos de educação e saúde básicos. 

 

Art. 38 – Deverá ser elaborado o cadastro físico da rede de distribuição de 

água, avaliando sua qualidade bem como a necessidade de substituição de 

trechos quando o serviço estiver sob responsabilidade do Município. 

 

Parágrafo único – Estando os serviços delegados, o Município requisitará ao 

delegatório o cadastro físico da rede operada. 

 



Art. 39 – A distribuição de água potável de qualidade deve ser garantida no 

município, através do controle na captação e do tratamento adequado da água 

disponibilizada à população, ainda que o sistema seja operado por delegatório. 

 

Art. 40 – O monitoramento de forma sistemática da qualidade da água potável 

distribuída no município aferirá sua salubridade, dentro de parâmetros que 

identifiquem a contaminação por agrotóxicos e outros resíduos químicos ou 

não prejudiciais à saúde humana e/ou animal, pena de responsabilidade 

pessoal do Chefe do Executivo. 

 

Art. 41 – As redes de drenagem pluviais serão vistoriadas periodicamente, 

redimensionadas e mantidas desobstruídas e não sofrerão lançamentos de 

esgotos domiciliares. 

 

Art. 42 – Projeto de engenharia de rede pluvial, abrangendo todas as regiões 

urbanas a cidade, definirá as intervenções prioritárias. 

 

Art. 43 – Os resíduos sólidos resultantes do lixo domiciliar, do comércio e 

industrial em geral deverão ser coletados separadamente, nas categorias 

postas para a coleta seletiva. 

 

Art. 44 – As lixeiras, enquanto equipamento urbano, serão instaladas nas áreas 

de caminhamento de pedestres,dentro dos padrões estabelecidos em 

regulamento. 

 

Art. 45 – Os resíduos orgânicos deverão ser dispostos em aterros adequados, 

e na medida do possível , reciclados. 

 

Art. 46 – Os resíduos industriais deverão ser classificados e recolhidos em 

aterros próprios, ou recolhidos pela municipalidade que os disporá da forma 

adequada às deliberações do COPAM. 

 

Art. 47 – O sistema de iluminação pública será ampliado e melhorado no 

centro, bairros e comunidades rurais. 



 

Art. 48 – Os resíduos de óleos e graxas deverão ser recolhidos 

adequadamente e, na medida do possível, reciclados em postos de 

combustíveis, oficinas de autos e mesmo residências.  

 

Art. 49 – Não é permitido o lançamento direto de esgotos ou águas servidas 

nos corpos d’água. 

 

Art. 50 – Nas áreas urbanas os esgotos deverão ser tratados antes de seu 

lançamento. 

 

Art. 51 – O Município promoverá solução técnica para a destinação dos 

efluentes domésticos em áreas rurais, tais como a adoção de fossas sépticas. 

 

Art. 52 – Soluções técnicas alternativas, tais como estruturas menores de 

Estações  de Tratamento de esgoto Mini-ETES, serão buscados de forma a 

permitir o tratamento de todo o esgotamento sanitário no território do município. 

 

Art. 53 – O lodo resultante dos processos de tratamento deve ser disposto em 

áreas reservadas para tal. 

 

Art. 54 – Os resíduos hospitalares deverão ser recolhidos em veículos próprios 

e dispostos em áreas com essa destinação específica, sob as expensas dos 

mantenedores. 

 

Art. 55 – A implantação do incinerador de resíduos hospitalares no Município 

será implementada dentro de programa municipal para solução dessa 

destinação. 

 

Art. 56 – Parcerias ou Consorciamentos poderão ser adotadas com municípios 

da região para implementação, operação e uso comum para: 

 

I – eliminação do lixo hospitalar; 

II – matadouro municipal; 



III – usinagem do lixo resultante da coleta regular com eliminação do seu 

depósito a céu aberto. 

 

Art. 57 – As áreas do atual cemitério, bem como aquelas previstas para sua 

expansão ou implantação de novo cemitério municipal serão recuperadas e 

preparadas para esses fins. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DO CIDADÃO E DAS COMUNIDADES 

 

Art. 58 – O primeiro parâmetro de segurança terá por base a avaliação de 

impactos de ações e políticas no Município. 

 

Art. 59 – Em termos sociais, a Segurança Alimentar deve ser prioritária, 

principalmente na infância, adolescência e terceira idade. 

 

Art. 60 – A Segurança Alimentar inclui a qualidade da alimentação de forma a 

garantir todos os elementos necessários à saúde e ao desenvolvimento através 

de programas institucionais de educação que desestimulem o uso de 

substâncias que sejam prejudiciais à saúde humana. 

 

Art. 61 – A Segurança Biológica e Bioquímica será assegurada à população 

através de ações de saúde pública que previnam contra contaminações e 

poluições através de qualquer vetor. 

 

Art. 62 – A Segurança Contra Incêndios visa proteger residências, 

estabelecimentos comerciais, públicos e de serviços, áreas de estocagem, e 

principalmente os incêndios florestais. 

 

Art. 63 – A Segurança no Trânsito deve ser obtida através da municipalização 

do trânsito que promoverá: 

I – disciplinamento das áreas destinadas ao trânsito e acomodação exclusiva 

de pedestres; 



II – sinalização e fiscalização rigorosa dos limites de velocidade permitidos. 

III – disciplinamento do trânsito de veículos de tração humana. 

IV – construção de calçada para caminhada na Avenida Contorno I, atual Av. 

Tiradentes, e em outros locais que sejam convenientes para a prática. 

 

Art. 64 – A sinalização adequada das vias públicas é fundamental para a 

segurança no espaço Urbano e deverá ser planejada e implementada com 

especial atenção às proximidades de escolas, hospitais e locais de incidência 

maior de acidentes. 

 

Art. 65 – As Barreiras Arquitetônicas devem ser removidas e os passeios 

tratados com uniformidade e com materiais apropriados à segurança de 

pedestres, com rampas que facilitem o trânsito de portadoras de necessidades 

especiais, e idosos. 

 

Art. 66 – As residências devem sempre oferecer fácil acesso a remoção de 

seus habitantes nos casos de acidentes, incêndios ou enfermidades. 

 

Art. 67 – As antenas de telefonia celular só poderão ser localizadas a distância 

segura de escolas, creches, hospitais e residências, conforme regular à 

legislação municipal. 

 

Art. 68 – O transporte de cargas perigosas no tecido urbano será proibido nas 

situações em que deva ocorrer a proibição, e ao ser licenciado pelo município, 

verificada as condições do tráfego e os procedimentos a serem adotados em 

caso de acidentes. 

 

Art. 69 – A segurança pública será garantida aos cidadãos sem distinções 

mediante convênios entre o Município e o Estado e ou União, priorizada a 

proteção à criança, ao idoso e à mulher em situação de risco. 

 

Art. 70 – Programas de reinserção social de menores infratores e ex detentos 

serão implantados e as entidades não governamentais que trabalhem com a 

questão apoiadas pelo Município. 



 

CAPÍTULO V 

 

DA POLITICA DO TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO 

 

Art. 71 – O transporte coletivo é prioritário no tratamento público, como 

elemento fundamental de apoio à moradia, oportunidades de trabalho e 

formação profissional do morador das localidades rurais. 

 

Art. 72 – Os veículos de transportes especiais, incluindo o escolar, deverão ser 

periódica e rigorosamente vistoriada pelas equipes de controle de trânsito do 

município, para posterior autorização de funcionamento. 

 

Art. 73 – Deverão ser implementadas políticas e ações no sentido de ampliação 

das linhas intramunicipais e de que os custos do transporte coletivo tenham 

base em planilhas que mostrem a justa 

 

Art. 74 – O transporte de cargas deverá ser disciplinado em termos de rotas 

intraurbanas e horários de cargas e descargas. 

 

Art. 75 – Os veículos que usam combustíveis renováveis deverão ser 

incentivados nas frotas que circulam no Município. 

 

Art. 76 – O atual Sistema Viário deverá ter seu funcionamento requalificado no 

sentido de privilegiar pedestres e transportes coletivos, devendo restringir-se, 

em algumas áreas, à circulação de veículos leves particulares. 

 

Art. 77 – A Área central deverá ser desonerada do tráfego de passagem de 

veículos de carga. 

 

Parágrafo único – A circulação para os veículos com o objetivo de carga e 

descarga no município, bem como os tratados no caput do artigo, deverá ser 

regulamentada pelo órgão competente no prazo de 180 dias contados a partir 

da vigência desta lei. 



Art. 78 – O sistema viário atual deve ser integrado como forma de se promover 

a articulação urbana com a zona rural, facilitando-se as relações de trocas 

entre os diversos territórios. 

 

Parágrafo único – Prioriza-se-á a articulação através da abertura da antiga Rua 

da Bocaina, hoje Rua João Cardoso Resende e o afastamento do trânsito 

pesado da área central pela antiga estrada que liga o Bairro Vargem do 

Engenho até a rodovia 283, na altura da Ponte da Costa. 

 

Art. 79 – Requalificação dos trevos e acessos do município será cuidada em 

favor da articulação urbana. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO E 

PAISAGÍSTICO 

 

Art. 80 – As políticas municipais de preservação, conservação e valorização do 

patrimônio cultural e paisagístico de Entre Rios de Minas, tanto na área urbana 

quanto na área rural, visam promover a melhoria da paisagem urbana, com a 

salvaguarda de conjuntos e de edificações com valores arquitetônicos e/ou 

históricos e a recuperação de áreas degradadas, e garantir a manutenção da 

cultura e das manifestações culturais e o respectivo acesso para as gerações 

presentes e futuras. 

 

§ 1° - Constituem Patrimônio Cultural de Entre Rios de Minas todos os bens 

materiais – móveis, imóveis, aqueles que são portadores de valores que podem 

ser deixados a futuras gerações e que representem a identidade e a memória 

do município. 

 

§ 2° - A recuperação das áreas degradadas deve ocorrer por meio de projetos 

de revitalização arquitetônica e urbanística, contemplando, entre outros, a 

despoluição visual, a melhoria de logradouros públicos e os incentivos à 

conservação de edificações de interesse de preservação. 



Art. 81 – As manifestações culturais (como festas, cerimônias, ofícios, etc.) 

constituem parte importante do patrimônio cultural e devem ser registradas, 

além de incentivadas e divulgadas. 

 

Art. 82 – As festas, cerimônias, ofícios , eventos, etc. serão oficializados em 

calendário. 

 

Art. 83 – As edificações de interesse de preservação deverão ser conservadas, 

individualmente ou em conjunto, por meio de instrumentos garantidos por lei – 

inventário, tombamento, registro e outras formas de proteção. 

 

Art. 84 – A elaboração de inventários de bens materiais e imateriais, singulares 

ou coletivos, deve ser composta de pesquisa histórica; levantamentos 

fotográficos, documentos e outros; diagnósticos sobre o estado de conservação 

e sobre as condições de uso. 

 

Art. 85 – Os proprietários de edificação de valor histórico, cultural e 

paisagístico, bem como para aqueles que mantenham seus quintais 

preservados, terão incentivos fiscais por parte do município com recursos a 

serem buscados em outras esferas de governo ou na iniciativa privada. 

 

Art. 86 – Os espaços culturais existentes serão avaliados para sua adequação 

ao plano municipal de ações voltadas para a cultura, criados novos espaços 

que contemplem além da sede, bairros e comunidades rurais. 

 

Art. 87 – Será criado o Museu das Tradições de Entre Rios de Minas, dentro 

das boas técnicas de museologia e articulação com outros museus da museus 

da mesma natureza. 

 

Art. 88 – Aquele que, sem autorização  do órgão competente, demolir ou 

descaracterizar bem cultural imóvel de interesse de preservação, inventariado 

ou tombado, ficará sujeito às penas previstas em lei. 

 



Art. 89 – Qualquer cidadão ou comunidade poderá requerer a inclusão de um 

bem, material ou imaterial, no elenco de salvaguarda através de solicitação 

junto ao CODEC – Conselho Municipal de Desenvolvimento Cultural. 

 

Art. 90 – A imagem urbana da cidade deverá ser preservada e trabalhada no 

sentido de permitir a percepção de linhas de visada, conjuntos arquitetônicos e 

contato visual com elementos topográficos que rodeiam as áreas ocupadas. 

 

Art. 91 – O município provomerá ações públicas destinadas à proteção do 

patrimônio cultural e paisagístico de Entre Rios de Minas, buscando sempre a 

articulação com ações do setor privado , ONG’S e entidades municipais, 

estaduais e federais ligadas à preservação do patrimônio cultural e 

paisagístico. 

 

Art. 92 – Programas de conscientização da comunidade de Entre Rios de 

Minas sobre a importância da preservação, conservação e valorização do 

patrimônio cultural e paisagístico serão instituídos e trabalhados pelo órgão de 

culturas da Prefeitura. 

 

Art. 93 – O corpo funcional de técnicos e de fiscais para o controle e a 

fiscalização das ações sobre preservação do patrimônio cultural e paisagístico, 

bem como a equipe técnica para elaboração de planos e projetos, será 

estruturado e capacitado. 

 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

Art. 94 – São diretrizes para as Políticas e Ações a serem estabelecidas para o 

Setor Primário: 

I – promover a correta utilização dos recursos naturais renováveis e a 

preservação das áreas de proteção ambiental; 

II – promover a geração e difusão de tecnologia referente à produção 

agropecuária; 

III – os sistemas locais de armazenamento e distribuição da produção serão 

avaliados e, se for o caso, redimensionados; 



IV – apoiar a agricultura familiar como um núcleo importante da produção 

agrícola do município; 

V – incentivar a produção e comercialização de hortifrutigranjeiros no 

Município, com vistas ao abastecimento interno favorecendo programas 

comunitários e grupos de agricultura familiar; 

VI – promover a articulação das várias entidades ligadas ao setor agropecuário, 

através de utilização de comissão específica sobre desenvolvimento 

agropecuário; 

VII – incentivar a diversificação da produção agropecuária, com suporte à sua 

comercialização; 

VIII – realizar a promoção sócio-econômica e treinamento de mão-de-obra nas 

comunidades rurais; 

IX – implementar programas de apoio ao produtor rural, com desenvolvimento 

de infra-estrutura de uso coletivo; 

X – apoiar e fortalecer associações e cooperativa voltadas à produção rural; 

XI – incentivar a produção orgânica, principalmente nos grupos de agricultura 

familiar; 

XII – propor medidas para ocupar populações através de contratos temporários 

de trabalho. 

XIII – articular entre entes técnicos, proprietários rurais e agentes financiadores 

públicos ou privados a promoção do cadastro rural, segundo parâmetros 

estabelecidos pelos órgãos técnicos responsáveis. 

 

Art. 95 – As ações visando ao desenvolvimento e o bem estar das populações 

rurais devem buscar: 

I – apoio aos núcleos urbanos rurais; 

II – programas de melhoria das habitações rurais; 

III – programas visando acessibilidade à educação, saúde, lazer e esportes em 

equipamentos localizados nas comunidades rurais; 

IV – deverão ser alocadas infra-estruturas de água, esgoto e comunicações 

nas moradias rurais; 

V – deverá haver coleta e disposição adequada de resíduos sólidos na área 

rural; 



VI – o sistema de estradas vicinais deverá ser hierarquizado, padronizado, 

recuperado e ampliado, onde for necessário; 

VII – a produção, a partir da agricultura familiar,deve ser prioritária no apoio 

institucional, principalmente na obtenção de crédito e assistência técnica. 

 

Art. 96 – São diretrizes para as Políticas e Ações a serem estabelecidas para o 

Setor Secundário: 

I – Incentivar a micro, pequena e média empresa, através de programas de 

apoio, associados às entidades privadas; 

II – realizar a promoção sócio-econômica e apoio aos programas de 

treinamento e requalificação tecnológica da mão – de – obra; 

III – apoiar o aperfeiçoamento tecnológico da pequena e média empresa; 

IV – apoiar os programas de reciclagem e modernização da administração da 

pequena e média empresa; 

V – implementar programas de fiscalização e apoio jurídico para evitar a 

contratação irregular de trabalhadores e a evasão de receitas do setor; 

VII – incentivar o uso de combustíveis renováveis nas atividades industriais; 

VIII - desenvolver política industrial e tecnológica para o município; 

IX – criar zonas destinadas ao uso industrial a partir de estudos específicos 

para atender as demandas do município; 

X – criar parque tecnológico; 

XI – incentivar a implantação de indústrias transformadoras do setor agrícola e 

utilizadoras de grande quantidade de mão – de – obra. 

 

Art. 97 – São diretrizes para as Políticas e Ações a serem estabelecidas para o 

Setor Terciário: 

I – desenvolver uma política de consolidação do Município de Entre Rios de 

Minas como pólo regional na área de prestação de serviços; 

II – incentivar a atração de atividades terciárias especializadas; 

III – viabilizar a implantação de Parque Tecnológico no município; 

IV – realizar a promoção sócio-econômica e treinamento de mão – de – obra 

através de programas de apoio, associados às entidades privadas; 

V – apoiar programas de consolidação de infra-estrutura hoteleira, de 

restaurantes, lazer e cultura; 



VI – incentivar e adotar medidas para o desenvolvimento do setor do turismo, 

eco-turismo e lazer no Município. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 98 – Deverão ser oferecidos incentivos à formação de educadores e planos 

de educação para inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

Art. 99 – A educação do jovem e do adulto será incluída entre os serviços 

regulares de educação e oferenda em horário compatível com as atividades 

profissionais dos alunos e estendidos às comunidades rurais. 

 

Art. 100 – Em caso de trabalhadores de grandes obras, como da construção 

civil, serão criadas turmas especiais de alfabetização, quando poderão ser 

efetuados convênios com entidades do setor privado. 

 

Art. 101 – O poder público deverá promover a capacitação de ensino técnico 

profissionalizante, inclusive através  de parcerias e convênios com instituições 

afins.  

 

Art. 102 – Será incentivada a implantação de instituições de ensino superior no 

município. 

 

Art. 103 – O poder público promoverá ações e apoiará a formação dos alunos 

de nível técnico médio e superior. 

 

Art.104 – A inclusão tecnológica e digital deve fazer parte do processo de 

educação no Município. 

 

Art. 105 – A Educação à distância deve ser incentivada e apoiada como forma 

de democratizar o acesso ao conhecimento. 

 



Art. 106 – As Unidades de educação infantil e pré-escola serão oferecidas a 

todas as crianças em idade adequada, constituindo-se em núcleos de apoio à 

família. 

 

Art. 107 – A requalificação de mão-de-obra, principalmente para aqueles que 

perderam seus postos de trabalho, será incentivada, apoiada e oferecida. 

 

Art. 108 – As instalações físicas dos estabelecimentos de ensino público 

devem oferecer conforto para as atividades desenvolvidas, e serão 

readequadas caso não ofereçam essa condição. 

 

§1º - A ampliação física deve incluir a moderna equipagem das estruturas, 

laboratórios de ciências, de informática e espaços adequados à prática 

esportiva. 

 

§ 2º - A construção da Escola Municipal “Dom Oscar de Oliveira será 

priorizada. 

 

Art. 109 – Apoio e parcerias na área educacional serão buscados junto à 

iniciativa privada e outras esferas governamentais, em projetos propostos pelo 

poder público. 

 

Parágrafo único – O Município instituirá dentro do seu sistema de educação, 

equipe multisdisciplinar que assessorará a atuação de todos os profissionais, 

especialmente cuidando de assistência social, psicologia, fonoaudiologia, 

saúde escolar entre outros. 

 

Art. 110 – O Conselho Municipal de Educação deve ser fortalecido e ter agenda 

atuante. 

 

Art. 111 – Será instituído e implementado o Plano de Carreiras, Cargos e 

Vencimentos para o Magistério que garanta a qualificação continuada dos 

profissionais da Educação e o inteiro cumprimento da LDBEN – Leis das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 



Art. 112 – O Distrito da Serra do Camapuã deverá ter sua estrutura educacional 

fortalecida dentro de uma política geral de combate a evasão escolar. 

 

Art. 113 – Melhoria de qualidade de merenda escolar através da aquisição 

direta de produtos da agricultura familiar e outros produtores agrícolas do 

município evitando a utilização de produtos desaconselháveis à alimentação 

infantil, sob orientação de profissional em nutrição. 

 

Art. 114 – Serão implantados conteúdos de Educação Patrimonial, Ambiental, 

Artes e em especial o projeto Música na Escola e, nos contraturnos, atividades 

de esporte e alzer. 

 

Art. 115 – Ampliar e renovar o acervo da Biblioteca Pública Municipal, incluindo 

sempre que possível bibliografia acessível aos deficientes visuais. 

 

CAPÍTULO IX 

DA POLÍTICA DA SAÚDE 

 

Art. 116 – A saúde no Município agirá numa atividade de prevenção às 

patologias, observando todos os aspectos da saúde física e mental, 

trabalhando a atenção básica através de sua integração ao Sistema Único de 

Saúde Nacional. 

 

§1º - o atendimento hospitalar será buscado pela gestão do Sistema Municipal 

de Saúde através da implantação no Município, de uma unidade regional 

pública que atenda ao município e região. 

 

Art. 117 – O Município de Entre Rios de Minas trabalhará o atendimento 

preventivo e curativo, atendendo com seus serviços o transporte e internações 

quando necessário e onde forem possível aos usuários do Sistema Municipal 

de Saúde. 

 

Art. 118 – Equipamentos móveis devem ser disponibilizados para atendimentos 

de urgência, inclusive com Unidades de Tratamento Intensivo. 



 

Art. 119 – Os cuidados com a alimentação fazem parte da atenção à saúde e 

devem ser oferecidas oportunidades de reeducação alimentar às famílias, 

através do sistema de Saúde do Município sob a política estabelecida pelo 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar. 

 

Art. 120 – O controle e fiscalização para zoonoses será continuado sem 

prejuízo de seu incremento em situações de surtos epidêmicos. 

 

Art. 121 – O Pronto Atendimento do município que atenderá a demanda local, 

será ampliado e melhorado, assim como as especialistas médicas deverão 

atender à demanda do Sistema Municipal de Saúde. 

 

Art. 121 – A saúde mental no município deverá ser objeto de plano específico 

que contemple com espaço próprio, em Centro de Convivência e Saúde 

Mental. 

 

CAPITULO X 

DA POLITICA DO ESPORTE E DO LAZER 

 

Art. 123 – As práticas de esportes e atividades de lazer fazem parte da vida 

saudável da população e devem ser acessíveis a todos os cidadãos. 

 

Art. 124 – As áreas residenciais devem ser adotadas de equipamentos de lazer 

e esportes de uso público e suas atividades devem envolver amplos setores da 

população. 

 

Art. 125 – O lazer contemplativo deve estar incluído entre as práticas a serem 

incentivadas. 

 

Art. 126 – Deverão ser oferecidas práticas esportivas orientadas em quadras, 

parques e outros locais apropriadas para tal, serão oferecidas à população. 

 



Art. 127 – O município garantirá a continuidade e expansão dos serviços e 

trabalhos prestados pelas atuais Secretarias de Educação, Cultura, Esportes, 

Lazer e Turismo nessa área. 

 

Art. 128 – A terceira idade, a infância e adolescência devem ser prioritárias 

nesse atendimento, garantindo-se a distribuição espacial desse serviço, de 

forma a atender a todas as regiões do município. 

 

Art. 129 – Deverá ser criado Novo Parque de Eventos, em região que ofereça 

melhores condições de acesso e menor impacto em relação à população do 

entorno. 

 

CAPÍTULO XI 

DA PROTEÇÃO ÀS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS 

 

Art. 130 – Programas especiais visando à proteção e assistência a grupos da 

população vulneráveis, serão adotados em assistências: 

I – à criança e adolescente; 

II – à mulher gestante e nutriz; 

III – a portadores de necessidades especiais e, 

IV – ao idoso 

 

Art. 131 – Todas as ações devem visar à integração dessas populações nos 

benefícios da cidade e ampliar-lhes a segurança, evitando qualquer tipo de 

discriminação. 

 

Art. 132 – Condições especiais de apoio ao desempregado para sua 

requalificação que o reintegre ao mercado de trabalho, serão cuidados dentro 

de programas de geração de emprego e renda. 

 

Art. 133 – A produção tecnológica requer toda uma cadeia de ações no seu 

preparo e todos esses elos deverão ser apoiados e incentivados. 

 



Art. 134 – Essas atividades encadeadas são: qualificação da mão de obra, 

localização e acessibilidade para as unidades produtivas e de pesquisa, bem 

como para a população envolvida nas atividades, qualidade e segurança 

ambiental para as áreas de localização, e segurança no transporte da 

produção. 

 

Art. 135 – Deverão ser incentivadas Áreas Exclusivas de Desenvolvimento 

Tecnológico, visando à instalação de indústrias de base tecnológica, com alto 

valor agregado e baixo impacto ambiental. 

 

Art. 136 – Essas atividades também poderão instalar-se em meio ao tecido 

urbano, desde que não causem conflitos de trânsito e desconforto ambiental na 

vizinhança. 

 

Art. 137 – Os Centros de Pesquisa Tecnológica são atividades de suporte para 

a expansão dessas atividades. 

 

Art. 138 – A qualificação profissional é outra atividade de suporte a esse tipo de 

atividade econômica. 

 

Art. 139 – A produção local e regional deve ser objeto de aprimoramento 

tecnológico. 

 

Art. 140 – As mostras e feiras escolares na área de ciência e tecnologia devem 

ser incentivadas como parte da educação para a tecnologia. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 

Art. 142 – A Política de Desenvolvimento Urbano obedecerá a este Plano 

Diretor Participativo e adotará as seguintes medidas para assegurar essas 

intenções: 

I – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 



II – acesso de todos os cidadãos aos serviços e equipamentos públicos, 

observados critérios equânimes de qualidade, quantidade e distribuição 

espacial; 

III – adequação do direito de construir segundo as normas urbanísticas e as 

condições do meio físico; 

IV – integração das áreas destinadas às funções urbanas; 

V – manutenção do equilíbrio ecológico como um bem de uso comum essencial 

à qualidade de vida nos processos de ocupações territoriais. 

VI – qualificação estética da paisagem urbana. 

 

CAPÍTULO II 

DO ZONEAMENTO E USO DO SOLO 

 

Art. 144 – Os zoneamentos integrantes da Macrozona da Sede Municipal e 

expansões urbanas de seu entorno imediato, são: 

I- Zona de Preservação Ambiental – ZPAM  

II – Zona de Proteção – ZP 

III – Zona de Grandes Equipamentos – ZE 

IV – Zona de Uso Misto da Área Central – ZMC 

V – Zona de Uso Misto - ZM 

VI – Zona de Uso Predominantemente Residencial 1 – ZPR-1 

VII – Zonas de Uso Predominantemente Residencial 1 – ZPR-2 

VIII – Zona Predominantemente Residencial Social – ZPRS 

IX – Zona de Expansão Urbana – ZEU 

X – Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 

XI – Zona de Atividade Econômicas – ZAE 

 

TÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

Art. 145 – São os seguintes Instrumentos de Política Urbana a serem 

incorporados ao Plano Diretor Participativo e aos seus Instrumentos 

Complementares: 

Seção I – Área de Diretrizes Especiais da Área; 



Seção II – Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

Seção III – Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

Seção IV – Transferência do Direito de Construir; 

Seção V – Do Direito de Preempção 

Seção VI – Das operações Urbanas Consorciadas 

Seção VII – Do Abandono 

Seção VIII – Da regularização Fundiária 

Seção IX – Do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV  

 

SEÇÃO I – AREA DE DIRETRIZES ESPECIAIS DA ÁREA CENTRAL 

 

Art. 146 – Fica criada a Área de Diretrizes Especiais da Área Central ADE-AC, 

cujo perímetro será definido em lei específica a ser encaminhada ao exame do 

Legislativo em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação desta Lei. 

 

Art. 147 – A Área de Diretrizes Especiais da Área Central – ADE-AC é uma 

área destacada do conjunto urbano que receberá tratamento normativo 

diferenciado de forma a garantir os seguintes objetivos: 

I – preservar a ambiência da área e criar políticas públicas para a revitalização 

de ruas, praças, jardins, e edificações de interesse de preservação e gerar 

incentivos legais aos moradores e comerciantes que contribuam com a 

conservação e salvaguarda do patrimônio cultural e ambiental. 

 

II – não serão permitidas as demolições de edificações de interesse de 

preservação, bem como a substituição de elementos físico-construtivos e/ou 

estético – formais representativos, no intuito de se preservar as edificações 

existentes. 

 

III – em casos de autorização de demolições de imóveis que estejam no 

perímetro descrito no artigo 146/caput, o projeto arquitetônico para o terreno 

resultante deve ser apresentado e aprovado pelo órgão responsável antes de 

qualquer decisão; 

 



IV – muros de pedra ou de adobe, gradis e janelas de edificações de interesse 

de preservação serão considerados incorporados às características do imóvel, 

prevalecendo sobre eles os mesmos critérios de preservação; 

 

V – edificações de interesse de preservação ainda sem qualquer instrumento 

de proteção devem receber uma proteção imediatamente (registro, inventário, 

tombamento, etc.) 

 

VI – alimento das edificações, característica marcante da época da formação 

da cidade, será preservado mesmo no caso de construção nova; 

 

VII – será incentivado o uso responsável das edificações existentes de forma a 

assegurar a integridade da edificação; 

 

VIII – desestimular a verticalização na Área de Diretrizes Especiais da Área 

Central – ADE/AC ou zona de Uso Misto da Área Central – ZMC e em áreas 

que venham interferir no cenário do centro histórico, de modo a preservar suas 

linhas de visada; 

 

IX – as diretrizes de intervenção de áreas tombadas e de áreas de entorno, 

especificadas no dossiês de tombamento existentes e a serem elaborados, 

deverão ser contempladas nos projetos arquitetônicos e urbanísticos 

propostos. 

 

Art. 148 – A Área de Diretrizes Especiais da Área Central – ADE-AC será 

regida sob os seguintes parâmetros: 

I – a altura máxima permitida para edificações, incluídos todos os seus 

elementos, será aquela fixada na lei especifica a que se refere o artigo 146 

desta Lei, que determinará ainda: 

a) especificações de cobertura; 

b) especificações de calhas e inclinações de telhados voltadas para o passeio; 

c) os avanços de volume sobre o passeio permitido; 

 



II – As placas comerciais, letreiros, pinturas, toldos, marquises, outdoors e 

outros devem obedecer normas de regulamentação específica para a área de 

preservação. 

 

Parágrafo único – Visando à preservação da qualidade do conjunto a ser 

preservado, os projetos arquitetônicos e urbanísticos serão executados por 

profissionais competentes, guardando identidade com a área e somente serão 

autorizados após aprovação pelo CODEC. 

 

SEÇÃO II – Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

 

Art. 149 – São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal e dos artigos 

5º e 6º da Lei Federal nº 10.527, de 10 de julho de 2001, os imóveis não 

utilizados, subutilizados, edificados ou não, localizados nas áreas urbanizadas 

da Macrozona da Sede Municipal e expansões urbanas de seu entorno 

imediato. 

 

Parágrafo único – Considera-se área urbanizada aquelas descritas na Lei 

6766/79 e suas alterações. 

 

Seção III – Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 

Art. 150 – A outorga Onerosa do Direito de Construir permite ao Poder Público 

autorizar a construção acima do coeficiente de aproveitamento mediante o 

pagamento de contrapartida, na ZM, ZPR-2 e ZAE. 

 

§ 1º - Ficam isentos da aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

os empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social. 

 

§ 2º - Os empreendimentos Habitacionais de Interesse Social serão assim 

classificados desde que cumpram as exigências e os parâmetros estabelecidos 

em Legislação Específica de Habitação de Interesse Social. 

 



Art. 151 – A contrapartida financeira da Outorga do Direito de Construir poderá, 

mediante aprovação do Conselho das Cidades, ser substituída pela doação de 

imóveis ao Poder Executivo Municipal ou por obras de infra-estrutura urbanas 

ou equipamentos municipais. 

 

Parágrafo único – Os imóveis doados e as obras de infra-estrutura urbana de 

que trata o caput devem corresponder ao valor da contrapartida financeira da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

 

SEÇÃO IV – Transferência do Direito de Construir 

 

Art. 152 – A Transferência do Direito de Construir é o instrumento que 

possibilita ao proprietário de imóvel exercer em outro local ou alienar, total ou 

parcialmente, o potencial construtivo não utilizado no próprio lote, mediante 

comprovação do interesse público e autorização do Poder  Executivo 

Municipal, nos casos e na forma previstos na lei. 

 

Parágrafo único – A autorização da Transferência do Direito de Construir será 

concedida uma única vez para cada imóvel. 

 

Art. 153 – O potencial construtivo poderá ser transferido para imóveis situados 

na ZM, ZPR-2 e ZAE. 

 

Parágrafo único – A edificação decorrente do acréscimo de área construída 

deverá obedecer aos parâmetros de uso e ocupação previstos nesta lei para  a 

zona de sua implantação. 

 

Art. 154 – Poderão transferir o potencial construtivo os seguintes imóveis, 

localizados em todas as zonas da Macrozona da Sede Municipal e expansões 

urbanas de seu entorno imediato: 

I – localizados na ADE-AC; 

II – sujeitos a formas de acautelamento e preservação, inclusive tombamento, 

que restrinjam o potencial construtivo; 

III – dotados de cobertura vegetal cuja proteção seja do interesse público,  



IV – localizados nas ZPAM’s e ZP’S; 

V – destinados a implantação de programa habitacional e de interesse social. 

 

Art. 155 – O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder 

Executivo Municipal necessitar de áreas para: 

I – Regularização Fundiária; 

II – Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III – Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

IV – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

V – Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VI – Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 

VII – Proteção de áreas e imóveis de interesse histórico, cultural e paisagístico. 

 

Seção VI – Das operações Urbanas Consorciadas 

 

Art. 156 – Considera-se Operação Urbana Consorciada o conjunto de 

intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a 

participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 

privadas, com o objetivo  de promover a ocupação adequada de áreas 

específicas, implantação de equipamentos de uso coletivo, sistema viário, de 

acordo com o cumprimento das funções sociais da cidade e a requalificação do 

ambiente urbano. 

 

Parágrafo único – Poderão ser previstas nas Operações Urbanas 

Consorciadas, entre outras medidas: 

I – A modificação de coeficientes e características de parcelamento, uso e 

ocupação do solo, bem como alterações das normas edílicas, considerando o 

impacto ambiental delas decorrente; 

II – A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente. 

III – A transferência ou a recepção do direito de construir. 

 



Art. 157 – A proposta de Operação Urbana Consorciada deverá ser aprovada 

previamente pelo Conselho da cidade para posterior envio à Câmara Municipal 

de Vereadores. 

 

Art. 158 – Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica 

que conterá, no mínimo: 

I – Princípios e objetivos da Operação; 

II – Definição do estoque de potencial construtivo da área contida no perímetro 

específico de cada Operação Urbana Consorciada a ser adquirida 

onerosamente por proprietários e empreendedores interessados na Operação 

segundo as regras da outorga onerosa do direito de construir; 

III – Plano, programa, parâmetros e projetos urbanos básicos de uso e 

ocupação específicos para as áreas de cada Operação Urbana consorciada; 

IV – Termo de compromisso explicitando as responsabilidades dos agentes do 

poder público, da iniciativa privada e da comunidade local; 

V – Fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas 

financeiras decorrentes da outorga onerosa do direito de construir recolhidas 

dos empreendimentos a serem implantados nas áreas contidas nos perímetros 

de cada Operação Urbana Consorciada. 

 

Art. 159 – O imóvel urbano que o proprietário abandonar , com intenção de não 

mais o conservar em seu patrimônio, e que não se encontrar na posse de 

outrem, poderá ser arrecado como bem vago. 

 

Parágrafo único – Presumir-se-á de modo absoluto  a interação a que se refere 

este artigo, quando, cessados os atos da posse, deixar o proprietário de 

satisfazer os ônus fiscais. 

 

Art. 160 – No caso de qualquer imóvel se encontrar na situação descrita no 

artigo anterior o Poder Público Municipal deverá instaurar processo 

administrativo para arrecadação do imóvel como bem vago. 

 

Art. 161 – Decorridos três anos da arrecadação do imóvel como bem vago. 

 



SEÇÃO VIII – DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Art. 162 – A regularização fundiária é compreendida como processo de 

intervenção pública, sob os aspectos jurídico, urbanístico, territorial, cultural, 

econômico e sócio-ambiental, com o objetivo de legalizar as ocupações de 

áreas urbanas constituídas em desconformidade com a lei, implicando na 

segurança jurídica da posse da população ocupante, melhorias no ambiente 

urbano do assentamento, promoção do desenvolvimento humano e resgate da 

cidadania. 

 

Art. 163 – O Poder Executivo Municipal deverá articular os diversos agentes 

envolvidos no processo de regularização, como representantes do Ministério 

Público, do Poder Judiciário, dos Cartórios de Registro de Imóveis, dos 

Governos Estadual e Federal, bem como dos grupos sociais envolvidos 

visando equacionar e agilizar os processos de regularização fundiária. 

 

Art. 164 – O Poder Executivo buscará  viabilizar junto aos Cartórios de Registro 

de Imóveis a gratuidade do primeiro registro dos títulos de concessão de direito 

real de uso, cessão de posse, concessão de direito real de uso, concessão de 

uso especial para fins de moradia, compra e venda, entre outros, quando se 

tratar de registro decorrente de regularização fundiária de interesse social a 

cargo da administração pública, de áreas ocupadas por população de baixa 

renda, conforme estabelece o parágrafo 15 do artigo 213 da Lei Federal 

6.015/73. 

 

Seção IX – Do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 

 

Art. 165 – O Estudo de Impacto de Vizinhança será executado de forma a 

contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou da atividade 

quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

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 e iluminação; 

VII – Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Art. 166 – A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de 

estudo de impacto ambiental requerido nos termos da legislação ambiental. 

 

TÍTULO V 

DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 

Art. 167 – São instrumentos Normativos Complementares ao Plano Diretor 

Participativo, as leis que disponham sobre: 

I – Perímetro Urbano do Município; 

II – Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo; 

III – O código de Obras; 

IV – Código de Posturas. 

 

TÍTULO VI 

DA REFORMA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 168 – A estrutura administrativa do executivo municipal será reorganizada 

para atender aos parâmetros do Plano Diretor e à descentralização 

administrativa, assim como à eficiência dos serviços públicos prestados. 

 

§1º - Rever a estrutura administrativa da Secretaria de Agricultura, criando e 

ampliando os setores e o quadro de servidores, de modo a torná –la apta a 

atender a diversidade da produção rural praticada no município, através de: 

I – programa de patrulha agrícola para cessão de máquinas ao produtor; 

II – fomento à produção facilitando o acesso a insumos. 

III – admissão de técnicas em agricultura, pecuária e veterinária. 

 

§ 2º - Criar Secretaria de Meio Ambiente de acordo com regulamentações do 

SISNAMA. 



§ 3º -  Criar a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo com 

quadros aptos a acompanhar os processos culturais e patrimoniais, a ser 

assistido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Cultural – CODEC, com 

estrutura para fiscalizar e promover as atividades relacionadas ao patrimônio 

cultural do município. 

 

§ 4º - A Secretaria Municipal de Educação será reestruturada de modo a 

ampliar os quadros, criando equipe multidisciplinar que possa contemplar 

várias modalidades de assistência a educandos e educadores. 

 

§ 5º - Será criada Secretaria de Esporte e Lazer com equipe multidisciplinar 

que possa contemplar várias modalidades de esporte e promoção do lazer. 

 

Art. 169 – Promover a integração informatizada das ações e propostas das 

diversas secretarias municipais. 

 

Art. 170 – O Conselho Municipal de Turismo será reativado para elaboração de 

projetos, fomento e treinamento dos empreendedores locais nas políticas 

definidas para o setor. 

 

Art. 171 – Instituir o Sistema de Gestão do trabalho, com planos setoriais de 

carreiras, cargos e vencimentos para a saúde, educação e administração 

central, que estabeleçam a metodologia de avaliações de desempenho 

periódicos e atualizar o Estatuto dos Servidores Públicos. 

 

Art. 172 – O quadro de fiscais municipais será estruturado e qualificado, em 

especial com relação ao Meio Ambiente, às Obras e às Posturas e á tributação. 

 

Art. 173 – Oferecer e incentivar cursos de capacitação e formação para 

aprimoramento do corpo de servidores. 

 

TÍTULO VII 

DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 



Art. 174 – Fica criado o Conselho da Cidade do Município de Entre Rios de 

Minas, de Caráter Deliberativo. 

 

Art. 175 – O Conselho da Cidade terá as seguintes atribuições: 

I – normatizar , de forma auxiliar, quanto às questões omissas na Legislação e 

naquelas que possibilitem interpretações duplas tanto na área urbana, como na 

rural. 

II – examinar e deliberar sobre os relatórios de Impacto de Vizinhança; 

III – opinar, previamente, sobre os planos e programas anuais e plurianuais de 

trabalho relativos às questões tratadas no Plano Diretor Participativo; 

IV – deliberar, em primeira instância, sobre os processos de concessão de 

licenças e aplicação de penalidades previstas nas leis que tenham base neste 

Plano Diretor Participativo; 

V – atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, 

melhorar e recuperar o ambiente da cidade e dos núcleos urbanos dos distritos; 

VI – auxiliar o Executivo Municipal na ação fiscalizadora de observância das 

normas contidas na Legislação Urbanística e de Proteção Ambiental; 

VII – convocar a Conferência da Cidade, visando a revisão do Plano Diretor 

Participativo e legislação complementar a cada período de cinco anos, 

contados da sanção desta Lei. 

 

Art. 176 – O Conselho da Cidade é composto por onze membros efetivos, além 

de seus respectivos suplentes, com mandato de dois anos, da seguinte forma: 

I – cinco representantes do Executivo Municipal; 

II – cinco representantes eleitos pela sociedade civil em assembléia  

convocada especificamente para essa finalidade; 

III – um representante do Legislativo Municipal. 

 

Art. 177 – O Presidente do Conselho da Cidade eleito entre seus membros na 

primeira reunião após a posse a ser convocada pelo Chefe do Executivo, só 

vota nas situações de empate. 

 



Art. 178 – Caberá ao executivo municipal prover os meios materiais e físicos 

para o funcionamento do conselho, assim como oferecer os recursos técnicos 

necessários, administrativos e divulgação e das deliberações das reuniões. 

 

Art. 179 – Fica estabelecido no Município o sistema de Audiências, Debates e 

Consultas Públicas para processos de Licenciamento de grande porte, 

implantação ou modificações do sistema viário que abranja áreas consolidadas, 

envolvendo mais de um bairro ou mais de 2 km de extensão e processos de 

revisão do ordenamento jurídico. 

 

Art. 180 – A gestão orçamentária participativa incluirá a realização de debates, 

audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória 

para sua aprovação pela Câmara Municipal. 

 

Art. 181 – Será instituída a Ouvidoria Municipal, que atuará junto às questões 

urbanas, ambientais, transportes, saúde, educação e proteção ao consumidor 

na forma a ser regulada na lei de reestruturação administrativa. 

 

TÍTULO VIII 

DAS FUNÇÕES MUNICIPAIS QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

 

Art. 182 – Caberá ao Poder Executivo Municipal: 

I – dar suporte material à implementação do Plano Diretor Participativo e seus 

instrumentos Complementares; 

II – promover as ações necessárias à adequada arrecadação dos tributos 

municipais, mantendo Planta Cadastral atualizada; 

III – criar mecanismos que viabilizem o retorno dos investimentos na aplicação 

dos recursos públicos. 

IV – estimular novas alternativas na área econômica e o fomento às existentes; 

V – articular-se com os governos da União, do Estado e os municípios vizinhos, 

particularmente no tocante à gestão regional, no sentido de atrair investimentos 

afetos a essas instâncias de poder, que contribuam para o desenvolvimento do 

Município em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei. 



 

Art. 183 – Para execução e acompanhamento do Plano Diretor, o Executivo 

Municipal deverá implementar as seguintes ações: 

 

I – Implantação do Sistema Municipal de Informações (SISMINF); 

II – Reforma Administrativa; 

III – Implantação do Conselho da Cidade; 

IV – Plano Plurianual. 

 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 184 – Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura a ser regulamentado 

pelo executivo no prazo de 120 (cento e vinte dias), contados a partir da 

publicação dessa Lei. 

 

Art. 185 – As edificações em desconformidade com os parâmetros 

estabelecidos na Legislação municipal, poderão manter o seu nível atual de 

desconformidade, vedada a sua ampliação ou substituição por atividade que 

aumente esse nível. 

 

Parágrafo único – Os proprietários em desconformidade deverão informar a 

prefeitura a natureza de sua atividade bem como a área utilizada para exerce-

la , em até 180 (cento e oitenta ) dias contados da publicação desta lei. 

 

Art. 186 – Com base nos parâmetros postos nessa lei, o Conselho da Cidade 

deve ser regulamentado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da 

vigência desta Lei, e em seguida, convocada a audiência para preenchimento 

dos cargos de representação da sociedade civil, para posse dos membros 

dentro do prazo máximo de 30(trinta) dias contados da entrada em vigência 

desta lei. 

 



Parágrafo único – No caso de não ocorrer regulamentação no prazo fixado, ou 

ser ela omissa em algum aspecto, o CODEC será a instância deliberativa sobre 

a matéria . 

 

Art. 189 – A Ouvidoria Municipal será implantada no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da vigência da lei de que trata o artigo 187 desta lei. 

 

Art. 190 – O Sistema Municipal de Informações deverá estar implantado até 

365 (trezentos e sessenta e cinco ) dias contados da entrada em vigência desta 

Lei. 

 

Art. 191 – As áreas passíveis de recepção da Transferência do Direito de 

Construir devem ser regulamentadas no prazo máximo de 60 dias contados da 

publicação da lei de Parcelamento Ocupação e uso do solo, pelo Conselho da 

Cidade. 

 

 

Art. 192 – O Executivo Municipal terá o prazo de 180 dias , contados a partir da 

publicação do PDP, para enviar à Câmara Municipal os projetos de leis relativo 

a: 

I – Código Ambiental; 

II – Código de Posturas; 

III – Código de Edificações; 

IV – Código Sanitário; 

V – Parcelamento, ocupação e uso do solo. 

 

Art. 193 – São anexos dessa Lei os mapas referentes ao Macrozoneamento 

Municipal e Zoneamento da Sede Urbana Municipal – Anexos I e II. 

 

Art. 194 – Os casos omissos ou controversos serão dirimidos pelo Conselho da 

Cidade, com recurso de ofício ao Chefe do Executivo. 

 

Art. 195 – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 



Art. 196 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

ANEXO I – MACROZONEMENTO MUNICIPAL 

 

ANEXO II – ZONEAMENTO DA SEDE URBANA MUNICIPAL 

 

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 13 de julho de 2009. 

 

Mário Augusto Alves Andrade 

Prefeito  
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 LEI COMPLEMENTAR Nº 1.569, DE 20 DE AGOSTO DE 2010 
 

Estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do 
solo urbano no Município de Entre Rios de Minas e dá outras 
providências. 

 
O Povo do Município de Entre Rios de Minas, por seus representantes na Câmara Municipal decreta e 
eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I   

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1 - Esta Lei estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo dentro dos 

perímetros urbanos do Município, em consonância com o estabelecido na Lei do Plano Diretor 

Participativo Municipal.  

 

Parágrafo único - Os perímetros urbanos, para os efeitos desta lei, são os definidos em lei municipal 
específica. 
 
Art. 2  - As definições dos termos técnicos utilizados nesta lei, ressalvadas as feitas no texto, são as 

constantes no Anexo I, Glossário. 

 
Art. 3  - Estão sujeitas às disposições desta Lei: 

I. o detalhamento do Macrozoneamento e do Zoneamento do Município; 

II. as normas relativas ao parcelamento do solo urbano; 

III. os requisitos para aprovação de loteamentos, desmembramentos e remembramentos; 

IV. a definição de parâmetros urbanísticos de ocupação e uso do solo. 

 
CAPÍTULO II   

DO MACROZONEAMENTO 

 

Art. 4  - O território do Município está dividido em dez macrozonas para o planejamento das ações 

governamentais, compreendendo:  

I. macrozona da sede municipal e expansões urbanas de seu entorno imediato;  

II. macrozona do Bairro Castro; 
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III. macrozona sob influência direta da Rodovia MGT-383;   

IV. macrozona sob influência direta da estrada beira rio que liga o município a Jeceaba;   

V. macrozona sob influência direta da Rodovia MG-270 Entre Rios de Minas – Desterro 

de Entre Rios; 

VI. macrozona Rural da Serra do Camapuã e Rio Camapuã; 

VII. macrozona Rural da Pedra Negra e Ribeirão Caiuaba;  

VIII. macrozona Rural de Coelhos e Rio Brumado; 

IX. macrozona Rural de Pedra Branca e Colônia; 

X. macrozona para implantação de Distrito Industrial e Parque Tecnológico.  

 
Parágrafo único – As macrozonas de que trata esta lei estão delimitadas no Anexo I da Lei n°1.546, que 
institui o Plano Diretor Participativo do Município de Entre Rios de Minas. 
 

Art. 5  - Para cada macrozona são instituídas diretrizes para seu ordenamento territorial. 

 

Seção I     

Macrozona da sede municipal e expansões urbanas de seu entorno imediato 

 
Art. 6  - A Macrozona da Sede Municipal e Expansões Urbanas de seu Entorno Imediato abrange os 

espaços urbanos da Sede Municipal e suas expansões.  

 
Art. 7  - São diretrizes desta Macrozona: 

I. valorizar a sede, enquanto centralidade, reforçando a identidade local; 

II. valorizar o espaço público de permanência e circulação de pedestres; 

III. requalificar espaços;  

IV. reciclar usos; 

V. direcionar expansões urbanas, para que aconteçam de forma ordenada sem prejuízo 

para as qualidades físico-ambientais do espaço resultante; 

VI. incentivar os espaços e as atividades culturais; 

VII. criar áreas livres de uso público;  

VIII. redisciplinar o trânsito de passagem utilizando técnicas que assegurem o tráfego 

calmo. 

 
§ 1º  - As expansões urbanas, nesse perímetro, poderão receber os zoneamentos ZPR-1; ZPR-2; ZPRS; 

ZM; ZE; ZAE; ZP e ZPAM, detalhados no Capítulo V, das Zonas Urbanas. 
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§ 2º  - Poderão ocorrer expansões urbanas nos terrenos localizados na divisa desta Macrozona, desde 

que situados dentro do perímetro urbano da sede municipal, definido em lei específica, e respeitados os 

zoneamentos e parâmetros urbanísticos dispostos nesta lei.  

 

Seção II   

Macrozona do Bairro Castro 

 
Art. 8  - A Macrozona do Bairro Castro contempla as áreas ocupadas e ao longo da rodovia MGT-383 

no trecho em direção a São João Del Rei. Esta área se configura como o Bairro Castro.  

 

Art. 9  - São diretrizes dessa macrozona: 

I. valorização do Bairro Castro, integrando-o às dinâmicas urbanas da sede; 

II. disciplinamento da ocupação e do uso do solo; 

III. incentivar a instalação de atividades econômicas de apoio ao turismo, de pequeno e 

médio porte, no entorno da rodovia, respeitadas as faixas de domínio estabelecidas; 

IV. aplicação do instrumento da Regularização Fundiária;  

V. melhoria dos acessos.  

 
§ 1º  - Nessa Macrozona as atividades econômicas poderão se instalar no entorno da rodovia, até o 

limite de 50 (cinqüenta) metros, contados a partir do fim da faixa de proteção da rodovia, podendo 

receber o zoneamento ZM, regulamentado no Capítulo V, das Zonas Urbanas. 

 
§ 2º  - As áreas no interior dessa macrozona receberão o zoneamento ZPR-1. 

 
Seção III   

Macrozona sob influência direta da Rodovia MGT-383 

 

Art. 10 – A Macrozona sob influência direta da Rodovia MGT-383 compreende as áreas lindeiras à 

rodovia. 

 

Art. 11  - É diretriz dessa Macrozona o incentivo à instalação de atividades econômicas de apoio ao 

turismo, de pequeno e médio porte, na faixa lindeira à rodovia, respeitadas as faixas de domínio 

estabelecidas.  
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Parágrafo único – É considerada faixa lindeira a área até o limite de 300 (trezentos) metros, contados a 
partir do fim da faixa de proteção da rodovia.  
 

Seção IV   

Macrozona sob influência direta da estrada beira rio que liga o município à Jeceaba 

 
Art. 12 - A Macrozona sob influência direta da estrada beira rio que liga o município a Jeceaba 

compreende as áreas localizadas no entorno da estrada conhecida como beira rio, situada ao longo do 

Rio Brumado.  

 
Art. 13 - São diretrizes dessa Macrozona: 

I. expansão urbana, dada através de loteamentos de uso predominantemente residencial 

com lotes mínimos de 1000,00m² (mil metros quadrados);  

II. baixa densidade de ocupação; 

III. atividades agro-pecuárias; 

IV. atividades de ecoturismo; 

 
Parágrafo único - As áreas de expansão urbana, nesse perímetro, poderão receber o zoneamento ZPR-1, 
sendo respeitados os lotes mínimos de 1000,00m². 
 

Seção V   

Macrozona sob influência direta da Rodovia MG-270 

 

Art. 14 – A Macrozona sob influência direta da Rodovia MG-270 compreende as áreas lindeiras à 

rodovia e suas áreas contíguas. 

  

Art. 15  - É diretriz dessa Macrozona incentivar a instalação de atividades econômicas, de médio porte, 

na faixa lindeira à rodovia.  

 

Parágrafo único - Nessa Macrozona as atividades deverão se instalar na faixa lindeira da rodovia, até o 

limite de 200,00 (duzentos) metros, contados a partir do fim da faixa de proteção da rodovia, podendo 

receber o zoneamento ZAE. 

 

Seção VI   

Macrozona Rural da Serra do Camapuã e Rio Camapuã 
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Art. 16 – A Macrozona Rural da Serra do Camapuã e Rio Camapuã compreende áreas rurais, distrito e 

povoados situados na porção leste do município.  

 
Art. 17 – São diretrizes dessa Macrozona: 

I. garantir as atividades agro-pecuárias; 

II. preservar recursos hídricos; 

III. manter a qualidade dos solos, impedindo os processos de erosão; 

IV. proteger a cobertura vegetal natural; 

V. criar unidades de preservação ambiental; 

VI. manter, ampliar e qualificar o sistema de estradas vicinais; 

VII. incentivar atividades ligadas ao ecoturismo, contemplando a implantação de infra- 

estruturas voltadas a tal atividade.  

 
§ 1º  – No Distrito da Serra do Camapuã, a via principal da sede do distrito receberá o zoneamento ZM 

e as demais áreas internas do distrito receberão o zoneamento ZPR-1. 

 
§ 2º  - O Perímetro Urbano do Distrito da Serra do Camapuã é definido em lei específica.  

 

Seção VII   

Macrozona Rural da Pedra Negra e Ribeirão Caiuaba 

 

Art. 18 – A Macrozona Rural da Pedra Negra e Ribeirão Caiuaba compreende áreas rurais e povoados 

situados na porção noroeste do município.  

 
Art. 19 – São diretrizes para essa Macrozona:  

I. garantir as atividades agro-pecuárias; 

II. preservar recursos hídricos; 

III. manter a qualidade dos solos, impedindo os processos de erosão; 

IV. proteger a cobertura vegetal natural; 

V. proteger a diversidade biótica das Serras; 

VI. reforçar as identidades culturais locais; 

VII. manter, ampliar e qualificar o sistema de estradas vicinais; 

VIII. desenvolver atividades de turismo ecológico, contemplando a implantação de infra- 

estruturas voltadas a tal atividade.   
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Parágrafo único – Quanto à ocupação e ao uso do solo, a via principal da localidade de São José das 
Mercês receberá o zoneamento ZM e as demais áreas, bem como a localidade de Pedra Negra, 
receberão o zoneamento ZPR-1. 
 

Seção VIII   

Macrozona Rural de Coelhos e Rio Brumado 

 

Art. 20 – A Macrozona Rural de Coelhos e Rio Brumado compreende áreas rurais e povoados situados 

na porção centro-oeste do município.  

 

Art. 21 - São diretrizes para essa Macrozona: 

I. garantir as atividades agro-pecuárias; 

II. preservar recursos hídricos; 

III. manter a qualidade dos solos, impedindo os processos de erosão; 

IV. proteger a cobertura vegetal natural; 

V. reforçar as identidades culturais locais; 

VI. manter, ampliar e qualificar o sistema de estradas vicinais; 

VII. desenvolver atividades de ecoturismo, ligadas principalmente à Cachoeira do Gordo, 

contemplando a implantação de infra- estruturas voltadas a tal atividade.  

 
Parágrafo único – Quanto à ocupação e ao uso do solo, as áreas das localidades de Coelhos, Faleiros, 
Montijo, Brumadinho e demais localidades receberão o zoneamento ZPR-1. 
 

Seção IX   

Macrozona Rural de Pedra Branca e Colônia 

 

Art. 22 – A Macrozona Rural de Pedra Branca e Colônia compreende áreas rurais e povoados situados 

na porção oeste do município.  

 

Art. 23 - São diretrizes para essa Macrozona: 

I. garantir as atividades agro-pecuárias; 

II. preservar recursos hídricos; 

III. manter a qualidade dos solos, impedindo os processos de erosão; 

IV. proteger a cobertura vegetal natural; 

V. proteger a diversidade biótica das Serras; 
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VI. reforçar as identidades culturais locais; 

VII. manter, ampliar e qualificar o sistema de estradas vicinais. 

 
Parágrafo único – Quanto à ocupação e ao uso do solo, as áreas das localidades de Pedra Branca, 
Colônia, Madruga da Pedra, Mata dos Pachecos, Ponte Funda e demais localidades receberão o 
zoneamento ZPR-1. 

 

Seção X   

Macrozona para implantação de Distrito Industrial e Parque Tecnológico. 

 

Art. 24 - A Macrozona para implantação de Distrito Industrial e Parque Tecnológico contempla espaços 

destinados ao uso industrial localizados a leste da sede municipal de Entre Rios de Minas. 

 
Art. 25 - São diretrizes dessa Macrozona: 

I. incentivar a instalação de atividades industriais e de apoio à indústria; 

II. coibir a implantação de parcelamentos de uso residencial nesse perímetro; 

III. permitir a implantação de parcelamentos com lotes mínimos de 1.000,00m². 

 
§ 1º  - Quanto ao parcelamento, ocupação e uso do solo, as áreas deste perímetro poderão receber o 

zoneamento ZCI e ZPI. 

 
§ 2º  - Na aplicação do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC o potencial recebido 

poderá chegar a até 20%. 

 
§ 3º  - Para a implantação de atividades de médio e grande porte será exigido, no mínimo, a execução e 

a apreciação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, pelo Conselho da Cidade e pelo CODEMA. 

 
§ 4º  - Os zoneamentos permitidos nesta macrozona encontram-se definidos no Capítulo V – Das 

Zonas Urbanas. 

 

CAPÍTULO III   

DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 

Seção I    

Disposições Preliminares 
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Art. 26 - O parcelamento do solo urbano no Município tem por objetivos: 

 
I. orientar o projeto e a execução de qualquer empreendimento que implique em 

parcelamento do solo para fins urbanos no Município; 

II. coibir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos em áreas inadequadas; 

III. assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da 

comunidade nos processos de parcelamento do solo para fins urbanos. 

 
Art. 27 - Na área rural, qualquer parcelamento do solo deverá observar o módulo mínimo rural, definido 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

 
Seção II    

Do Parcelamento do Solo em Área Urbana ou de Expansão Urbana 

 
Art. 28 - O parcelamento do solo para fins urbanos somente será permitido em áreas urbanas e de 

expansão urbana, conforme previsto no macrozoneamento municipal e no perímetro urbano definido 

em lei municipal específica.  

 
Art. 29 - O parcelamento do solo urbano do Município poderá ser realizado por loteamento, 

desmembramento ou remembramento. 

 
§ 1º  - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação de qualquer 

natureza, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes.  

 
§ 2º  - Considera-se desmembramento a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, bem 

como de lotes para a formação de novos lotes, desde que mantenham as dimensões mínimas 

estabelecidas nesta lei, com aproveitamento do sistema viário existente e que não implique na abertura 

de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento ou modificação dos já existentes. 

 
§ 3º  - Considera-se remembramento o agrupamento de lotes contíguos para a constituição de unidades 

maiores. 
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§ 4º  - Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas características atendam às 

diretrizes definidas pelo plano diretor participativo e aos parâmetros urbanísticos definidos por esta lei. 

 
§ 5º  - Considera-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, 

iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 

domiciliar e vias de circulação, pavimentadas ou não. 

 
Art. 30 - Para a aprovação de novos parcelamentos o Executivo deverá estabelecer, com base no 

disposto no capítulo II, do Macrozoneamento, o zoneamento a ser implementado na área a ser 

parcelada.  

 
§ 1º  - Os lotes mínimos dos novos parcelamentos são variáveis para cada zona, conforme apresentado 

no quadro 1 abaixo. 

 

 

Quadro 1: área mínima de lote por zona 

Zonas Área Mínima do Lote 

ZPR-1 
240,00 m² (duzentos e 

quarenta metros 
quadrados) 

ZPR-2 
300,00 m² (trezentos 
metros quadrados)  

ZPRS 
240,00 m² (duzentos e 

quarenta metros 
quadrados) 

ZEIS 
125,00 m² (cento e 

vinte e cinco metros 
quadrados) 

ZM 
300,00 m² (trezentos 
metros quadrados) 

ZE __ 
ZAE 500 m²  
ZPAM __ 
ZP 500 m² 
ZCI 500 m² 
ZPI 500 m² 
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§ 2º  - Os casos de desmembramento não poderão gerar lotes menores que o mínimo estabelecido para 

cada zona. 

 
§ 3º  - Os lotes deverão ter a testada frontal mínima equivalente a 12,00m (doze metros), exceto nos 

terrenos classificados como ZEIS, cuja testada frontal mínima será equivalente a 10,00m (dez metros), 

cujos parâmetros serão definidos caso a caso respeitadas as dimensões mínimas definidas pela 

legislação federal.  

 
§ 4º  - Simultaneamente à definição do zoneamento a ser adotado o Executivo deverá definir, para os 

novos parcelamentos, a classificação viária. 

 
§ 5º  - A definição do zoneamento e da classificação viária deverá considerar a capacidade da infra-

estrutura instalada ou a ser instalada por ocasião de novos parcelamentos. 

 
Art. 31 – A somatória das faces de quadras ou quarteirões deverá ter dimensão máxima equivalente a 

200,00m (duzentos metros). 

 
Art. 32 - Não poderão ser objeto de parcelamento urbano as seguintes áreas: 

I. de preservação permanente; 

II. naturais com declividade superior a 47%; 

III. onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

IV. que integrem Unidades de Conservação incompatíveis com esse tipo de 

empreendimento; 

V. onde os níveis de poluição impeçam condições sanitárias suportáveis, até a sua 

correção; 

VI. onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infra-estrutura 

básica, serviços públicos de transporte coletivo ou equipamentos comunitários. 

 
§ 1º  - As áreas não passíveis de parcelamento devem ser identificadas no projeto e ter destinação 

adequada, a ser definida pelo Executivo, de modo a se evitar que sejam irregularmente ocupadas ou se 

tornem áreas de risco efetivo. 

 
§ 2º  - Nos casos de parcelamento de áreas com declividade entre 30% (trinta por cento) e 47% 

(quarenta e sete por cento) deverá ser apresentado laudo geológico-geotécnico com respectiva anotação 

de responsabilidade técnica – ART atestando a viabilidade de edificar-se no local; 
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§ 3º  - As áreas classificadas como Zonas de Preservação Ambiental não poderão ser objeto de 

loteamento e desmembramento, sendo o remembramento permitido somente para a implantação de 

áreas livres de uso público tais como parques, praças e similares.  

 
Seção III    

Da Reserva de Áreas para Loteamentos 

 
Art. 33 - Nos loteamentos residenciais, comerciais e industriais, seja qual for a zona de uso em que 

estiverem localizados, parte da área total parcelada deverá ser transferida ao patrimônio público do 

Município, com a seguinte discriminação: 

I. 10% (dez por cento), no mínimo, para a instalação de equipamentos urbanos e 

comunitários; 

II. 10% (dez por cento), no mínimo, para a instalação de espaços livres de uso 

público; 

III. a área destinada ao sistema viário, atendendo às diretrizes expedidas pelo 

Município; 

IV. a somatória dos incisos I, II e III não pode ser inferior a 35% (trinta e cinco por 

cento) da área total parcelada; 

V. faixas de preservação ao longo de corpos d’água, em faixa marginal, medida a 

partir do nível mais alto, em projeção horizontal, que não poderão ser computadas 

como espaços livres de uso público, com largura mínima de cada lado de: 

a) trinta metros, para cursos d’água com menos de dez metros de 

largura; 

b) cinqüenta metros, para cursos d'água entre dez e cinqüenta metros de 

largura; 

c) 30 (trinta) metros no entorno de várzeas, lagos e lagoas; 

d) 100 (cem) metros no entorno de reservatórios de abastecimento de 

água; 

e) 50 (cinqüenta) metros no entorno de nascentes, ainda que 

intermitentes. 

 
§ 1º  - Equipamentos urbanos são os equipamentos públicos destinados ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 
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§ 2º  - Equipamentos comunitários são os equipamentos públicos destinados à educação, saúde, 

cultura, lazer, segurança e similares. 

 

§ 3º  - Sistema viário são as vias necessárias ao tráfego de veículos e pedestres.  

 
§ 4º  - Espaços livres de uso público são as áreas verdes, as praças e os similares. 

 
§ 5º  - Não poderão ser computados para o cálculo de áreas a serem transferidas ao município: 

I. as áreas não parceláveis previstas no artigo 32; 

II. as áreas relativas às faixas de domínio ao longo de linhas de transmissão de energia 

elétrica, rodovias, ferrovias, gasodutos e similares. 

 
§ 6º  - Em caso de justificado interesse público de ordem ambiental, áreas não parceláveis poderão ser 

transferidas ao município como áreas verdes, sendo computadas para efeito de cálculo de percentual até 

metade de suas áreas.  

 
Art. 34 - Os espaços livres de uso público transferidos ao Município deverão apresentar as seguintes 

características: 

I. buscar, sempre que houver condições, a conectividade ecológica; 

II. ter acesso direto ao sistema viário;  

III. ter testada frontal mínima igual a 10,00m (dez metros); 

IV. não possuir divisa direta com lotes, estando destes separadas por vias de pedestres 

ou veiculares.  

 
§ 1º   - Não poderão ser computados para o cálculo das áreas livres de uso público os canteiros 

centrais ao longo das vias. 

 
Art. 35 - As áreas para implantação de equipamentos comunitários deverão apresentar as seguintes 

características:  

I. continuidade; 

II. ter acesso direto ao sistema viário; 

III. ter testada frontal mínima igual a 10,00m (dez metros); 

 
Art. 36 – Para a regularização de loteamentos irregulares a reserva de áreas destinadas à instalação de 

equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público será exigida na forma desta lei.  
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Art. 37 - Para os parcelamentos menores que 10.000,00m² (dez mil metros quadrados), serão exigidos, 

no mínimo: 

I. 1.000,00m² (mil metros quadrados) para a implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; 

II. 1.000,00m² (mil metros quadrados) para a implantação de áreas livres de uso 

público. 

   
Seção IV    

Do Sistema Viário 

 
Art. 38 – O sistema viário do município de Entre Rios de Minas é composto de vias classificadas como:   

I. de ligação regional;  

II. de ligação municipal; 

III. arterial; 

IV. coletora; 

V. local; 

VI. de pedestres; 

VII.ciclovia; 

VIII. mistas. 

  
§ 1º  - Entende-se por: 

I. vias de ligação regional aquelas cuja função é articular Entre Rios de Minas com 

outros municípios, apresentando alta fluidez de tráfego; 

II. vias de ligação municipal aquelas cuja função é articular a sede de Entre Rios de 

Minas com o distrito da Serra do Camapuã e demais localidades do município;  

III. arteriais as vias ou trechos com volume de tráfego significativo, utilizadas para 

deslocamentos intra-urbanos de maior distância, possuindo de alta a média fluidez 

de tráfego; 

IV. coletoras as vias ou trechos que articulam as vias arteriais e as locais, apresentando 

equilíbrio entre fluidez de tráfego e acessibilidade; 

V. locais as vias ou trechos com baixo volume de tráfego e baixa velocidade dos 

veículos; 
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VI. de pedestres as vias cujas funções principais são o acesso do pedestre às 

edificações, ao lazer e ao convívio social, não se prevendo o acesso de veículos, 

exceto em situações de emergência; 

VII. ciclovias as vias ou pistas laterais separadas fisicamente de outras, destinadas 

exclusivamente ao tráfego de bicicletas; 

VIII. mistas as vias ou trechos com as mesmas funções da via de pedestre, admitindo, 

no entanto, os veículos de passeio para acesso às edificações e, apenas em casos 

eventuais ou emergenciais, a entrada de veículos pesados. 

  
§ 2º  - Compõem as vias públicas os espaços destinados à circulação de pedestres e de veículos. 

 
§ 3º  - Mediante projeto urbanístico e paisagístico, poderão as vias ser destinadas exclusivamente à 

passagem de pedestres e será permitida a instalação de atividades de suporte e incentivo à permanência 

de pedestres. 

  
Art. 39 - O sistema viário dos novos loteamentos deve obedecer, quanto à geometria das vias, as 

características definidas no Anexo IV desta Lei Complementar. 

  
Parágrafo único - No ato de aprovação de projeto de loteamento deverá estar contida a classificação do 
sistema viário. 
 
Art. 40 - Não poderão ser loteadas glebas que não tenham acesso direto a vias públicas ou que não 

estejam em boas condições de tráfego. 

 
§ 1º  - O projeto de loteamento deverá incorporar ao seu traçado viário os trechos que o Município 

indicar a fim de assegurar a continuidade do sistema viário do município.  

 
§ 2º  - Quando as condições de topografia e acessibilidade não propiciarem a continuidade e 

interligação dos logradouros, as vias coletoras e locais devem ser finalizadas com praças de retorno. 

 
§ 3º  - Em glebas cujo acesso ao sistema viário somente possa ser feito através de terreno de 

propriedade pública, o proprietário poderá parcelá-la, desde que não haja interesse público em contrário 

e que arque com as despesas decorrentes de sua construção. 

 
§ 4º  - Caberá ao Município determinar a localização e a geometria do acesso ao parcelamento a que se 

refere o parágrafo terceiro deste artigo. 
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§ 5º  - Os lotes não poderão ter frente exclusiva para vias de pedestres, salvo em casos de regularização 

fundiária de interesse social de ocupações já implantadas. 

 
§ 6º  - Em nenhum caso as vias do loteamento poderão prejudicar o escoamento natural das águas nas 

respectivas bacias hidrográficas, somente admitida a canalização dos cursos d’água nas situações 

permitidas pelas normas ambientais e com a aprovação do órgão ambiental competente. 

 
Art. 41 - As vias que compõem o sistema viário deverão estar detalhadas no projeto de loteamento e 

conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

I. terraplenagem; 

II. meio-fio; 

III. drenagem de águas pluviais; 

IV. pavimentação. 

 
Parágrafo único. Além do detalhamento a que se refere o caput deste artigo, o Município poderá fazer 
outras especificações a fim de garantir a sustentabilidade do empreendimento.  
 
Art. 42 - As redes de coleta de esgoto e de distribuição de água deverão ser construídas sob o sistema 

viário. 

 
Seção V    

Das Responsabilidades 

 
Art. 43 - São de responsabilidade do loteador o projeto, a execução e o custeio de: 

I. demarcação das vias, dos terrenos a serem transferidos ao Município, dos lotes e 

das áreas não parceláveis; 

II. abertura de sistema viário e respectiva terraplenagem; 

III. implantação da rede de captação de águas pluviais e suas conexões com o sistema 

público existente junto ao terreno a parcelar; 

IV. implantação da rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto e suas 

conexões com a rede pública já instalada; 

V. implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública e 

suas conexões com a rede de energia existente junto ao terreno a parcelar; 

VI. pavimentação do leito das vias com, no mínimo, calçamento de pedras ou similar; 

 

 



   PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   EEEnnntttrrreee   RRRiiiooosss   dddeee   MMMiiinnnaaasss   
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 20.356.747/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 
Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG – CEP.: 35490-000 

Telefax: (0xx31) 3751-1232 – E-mail: pmentreriosminas@viareal.com.br 
 

18 

VII.arborização de calçadas, com espécies adequadas às áreas urbanas. 

 
§ 1º  - As obrigações do loteador, enumeradas nos incisos anteriores, deverão ser por ele cumpridas, às 

próprias custas, sem ônus para o Município. 

 
§ 2º  - Nos casos em que não for possível a conexão com a rede pública de coleta de esgotos será aceita 

a instalação de fossas sépticas individuais para lotes com área mínima de 500,00m².    

I. em parcelamentos com lotes de área inferior a 500,00m² deverão ser implantadas 

soluções coletivas de coleta e tratamento de esgotos previamente ao seu 

lançamento no curso d’água.  

II.  a solução coletiva de coleta e tratamento de esgotos deverá ser proposta por 

profissional habilitado, acompanhada de anotação de responsabilidade técnica – 

ART e aprovada pelo Executivo.    

 
Art. 44 - Cabe ao Município ou a seus delegatários: 

I. disponibilizar os pontos de conexão necessários para a implantação, pelo 

empreendedor, dos elementos de infra-estrutura básica ou complementar na área 

interna do parcelamento; 

II. a implantação dos elementos de infra-estrutura complementar não-exigidos do 

empreendedor, nos loteamentos e desmembramentos; 

III. a operação e a manutenção: 

a) da infra-estrutura básica e complementar, nos loteamentos e 
desmembramentos; 
b) das áreas destinadas a uso público nos loteamentos. 

 
§ 1º  - A implantação, operação e manutenção dos equipamentos comunitários, a cargo do Município, 

devem respeitar as orientações específicas das licenças urbanísticas e ambientais, bem como as 

diretrizes das respectivas políticas setoriais. 

 
§ 2º  - A operação e a manutenção da infra-estrutura básica e complementar e das áreas destinadas a 

uso público passam à responsabilidade do Município a partir da averbação do termo de vistoria e 

recebimento de obras. 

 

Art. 45 - Será exigida garantia do empreendedor para a execução das obras de infra-estrutura, podendo 

este optar entre qualquer uma das seguintes modalidades:  

I. lotes caucionados; 
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II. seguro garantia; 

III. glebas em outras áreas, desde que possam ser objeto de urbanização nos termos 

desta Lei; 

IV. lotes em outros empreendimentos; 

V. fiança bancária. 

 
§ 1º - A garantia oferecida deverá ser igual ou superior ao valor orçado no cronograma físico-financeiro 
de execução da infra-estrutura. 
 
§ 2º - A forma de cálculo das obras de infra-estrutura será fixada pelo Município. 
 
Art. 46 - A assinatura de instrumento de garantia de execução da infra-estrutura pelo loteador é 

requisito prévio indispensável para a expedição da licença urbanística, salvo na hipótese prevista no 

inciso I do artigo anterior, quando o compromisso será firmado após o registro do loteamento. 

 
Art. 47 - A liberação da garantia ao empreendedor somente ocorrerá depois que as obras de infra-

estrutura forem devidamente vistoriadas pelos órgãos municipais competentes e aceitas pelo Município. 

 
Seção VI    

Da Aprovação dos Projetos de Loteamento 

 
Art. 48 - Os projetos de loteamento serão submetidos à avaliação e acompanhamento pelos órgãos 

competentes, que poderão exigir estudos e medidas necessárias para adequação da proposta à legislação 

e encaminhar a outras instâncias de análises que julgarem procedentes. 

 
§ 1° - O loteamento em zona de expansão urbana, além de submetido à avaliação dos órgãos 
municipais, deverá ter anuência do Legislativo e do Conselho da Cidade. 
 
 
§ 2° - Protocolado o pedido de aprovação de loteamento ou parcelamento junto à Prefeitura Municipal, 
aberto o processo será o mesmo encaminhado à Câmara Municipal , em cópia de todas as peças que o 
instruam , para  exame, acompanhamento pela Comissão de Obras e Serviços Públicos e relatório aos 
demais vereadores. 
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Art. 49 - A elaboração do projeto de loteamento deve ser precedida da fixação de diretrizes pelo 

Município, em atendimento a requerimento do interessado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes 

documentos e informações:  

I. informação básica para parcelamento, fornecida pelo Executivo; 

II. planta da gleba que se pretende lotear, contendo: 

a) suas divisas geometricamente definidas de acordo com as normas 

técnicas oficiais vigentes; 

b) localização dos cursos d'água; 

c) localização de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia 

elétrica, redes de telefonia, dutos e demais instalações e suas respectivas 

faixas de domínio ou servidão; 

d) localização das áreas arborizadas e das construções existentes; 

e) levantamento planialtimétrico da gleba, com curvas de nível de metro 

em metro e delimitação das áreas com declividade entre 30% (trinta por 

cento) e 47% (quarenta e sete por cento) e superior a esta última; 

f) indicação do sistema viário do entorno; 

g) localização das áreas de risco geológico; 

III. tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 

 
Art. 50 - Aprovado o loteamento ou a sua modificação, deverá ser expedido Alvará de Urbanização, 

com prazo de validade, a ser fixado levando-se em conta a extensão do cronograma das obras de 

urbanização.  

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

Seção VII    

Do Desmembramento 

 
Art. 51 - Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento ao 

Município, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo: 

I. a indicação das vias existentes e dos loteamentos do entorno;  

II. a indicação do tipo de uso predominante no local;  

III. a indicação da divisão de lotes pretendida na área.  
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Art. 52 - Os desmembramentos deverão atender, além do contido na legislação federal, no mínimo os 

seguintes requisitos: 

I. os lotes obedecerão às dimensões mínimas definidas nesta Lei; 

II. o Município indicará, por ocasião da solicitação de diretrizes, as ruas ou estradas 

existentes ou projetadas a serem respeitadas; 

III. em qualquer gleba objeto de parcelamento, todas as parcelas deverão ter acesso por 

vias públicas oficiais, conectadas à rede viária. 

 
Seção VIII    

Do Remembramento 

 
Art. 53 - Para a aprovação de projeto de remembramento o interessado apresentará requerimento ao 

Município, acompanhado de certidão atualizada da matrícula dos lotes, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente, e de planta dos imóveis a serem remembrados contendo: 

I. a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;  

II. a indicação dos lotes a serem remembrados.  

 
CAPÍTULO IV   

DA OCUPAÇÃO E DOS USOS DO SOLO 

 

Seção I    

Disposições Preliminares 

 
Art. 54 - A disciplina da ocupação e do uso do solo, observadas as disposições do Plano Diretor 

Participativo, é definida por esta Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 

 
Art. 55 – Deverão ser adotadas, para efeito desta Lei, as seguintes tipologias de uso do solo: 

I. residencial; 

II. comercial e de serviços;  

III. industrial; 

IV. misto. 

 
§ 1º  - Considera-se uso residencial aquele destinado à moradia unifamiliar ou multifamiliar. 
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§ 2º  - Considera-se uso comercial e de serviços aquele destinado ao exercício das seguintes atividades: 

 
I. comercial; 

II. de prestação de serviços; 

III. institucional. 

 
§ 3º  - Considera-se uso industrial aquele destinado à implantação de atividades industriais.  

 
§ 4º  - Considera-se uso misto aquele em que é admitido, além do uso residencial, o uso comercial e de 

serviços. 

 
§ 5º  - A relação de atividades agrupadas conforme o tipo de uso é definida no Anexo II. 

 
§ 6º  - A relação do número mínimo de vagas para estacionamento, vinculada ao uso do solo, encontra-

se definida no anexo V.  

 
§ 7º  - Os usos do grupo III estão sujeitos, no mínimo, à exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança 

– EIV e anuência do Conselho da Cidade. 

 
Seção II    

Da Ocupação e do Uso Desconforme 

 
Art. 56 – Os imóveis e edificações em desconformidade com os parâmetros estabelecidos nessa lei 

poderão manter o seu nível atual de desconformidade, não podendo ampliar área ou ser substituída por 

atividade com nível superior de desconformidade.  

 
Art. 57 - Podem permanecer, nos termos deste artigo, os usos regularmente instalados em data anterior 

à vigência dessa Lei e que não se enquadrarem nos termos dela. 

 
§ 1º  - Nas situações em desacordo com as normas em vigor o empreendedor, quando da alteração ou 

substituição do uso ou da atividade existente, fica obrigado a cumprir as novas disposições relativas ao 

seu funcionamento, mesmo que impliquem em execução de obras. 

 
§ 2º  - A permanência das atividades permitidas neste artigo fica sujeita às normas ambientais, de 

obras, de posturas e sanitárias. 
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CAPÍTULO V   

DAS ZONAS URBANAS 

 
Art. 58 – As zonas urbanas utilizam os seguintes parâmetros urbanísticos: 

I. coeficiente de aproveitamento do lote; 

II. taxa de ocupação; 

III. taxa de permeabilidade; 

IV. altura máxima da edificação; 

V. altura máxima na divisa; 

VI. afastamentos frontais; 

VII. afastamentos laterais; 

VIII. afastamento de fundos. 

 
Parágrafo único – Os parâmetros apresentados no caput deste artigo encontram-se definidos no Anexo 
I, Glossário.  
 
Art. 59 - Para os efeitos de aplicação dos parâmetros urbanísticos de ocupação e uso do solo definidos 

nesta Lei e em atendimento às necessidades básicas de estruturação do espaço urbano e do território 

municipal gerando equilíbrio entre o assentamento humano e o meio ambiente, as zonas urbanas são 

diferenciadas segundo potenciais de adensamento e as demandas da preservação ambiental, da 

sustentabilidade, da proteção cultural, geológica e paisagística. 

 

Art. 60 - As zonas urbanas de que trata esta lei estão delimitadas no Anexo II da Lei n°1.546 que 

institui o Plano Diretor Participativo do Município de Entre Rios de Minas. 

 

Art. 61 – Para efeito de cálculo dos parâmetros urbanísticos definidos nesta Lei serão considerados 

todos os elementos da edificação, tais como paredes, escadas, circulações, garagens, varandas cobertas, 

caixa d’água, dentre outros. 

 
Seção I    

Zonas de Uso Predominantemente Residencial 1, ZPR-1 

 
Art. 62 – As Zonas de Uso Predominantemente Residencial 1, ZPR-1, são áreas a serem ocupadas com 

baixa densidade e alta taxa de permeabilidade, onde será permitido o uso residencial unifamiliar e 

multifamiliar e o uso comercial e de serviços do grupo I.  
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Quadro  2: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 1,0       
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 
Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos  
Afastamento lateral mínimo: 1,5m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Altura máxima para edificações: 12,0m (doze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal,incluídos todos os elementos da edificação, exceto no trecho da Avenida 
Doutor José Gonçalves da Cunha classificado como ZPR-1, em que a altura máxima para 
edificações é de 15,00m (quinze metros), medidos a partir do nível da via pública frontal,  
incluídos todos os elementos da edificação, e no trecho da Avenida Sagrados Corações 
classificado como ZPR-1, em que a altura máxima para edificações é de 20,00m (vinte 
metros), medidos a partir do nível da via pública frontal,  
incluídos todos os elementos da edificação.        
Altura máxima na divisa: 9,50 (nove metros e meio)  medidos a partir do nível da via pública 
frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos.                                    
 

§ 1º  - Nas áreas urbanas consolidadas classificadas como ZPR-1 serão permitidos os usos comerciais e 

de serviço do Grupo II:  

I. ao longo da Avenida Doutor José Gonçalves Da Cunha, no trecho compreendido entre 

a Rua Aurélio Ribeiro e a Rua Baltazar Gonçalves Nascente;  

II. no trecho da Avenida Sagrados Corações . 

§ 2º  - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do caput deste artigo, as áreas 

parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo II da lei n° 1546, que institui o 

Plano Diretor Participativo de Entre Rios de Minas. 

 
§ 3º  – Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZPR-1, serão permitidos os usos 

comerciais e de serviço do grupo I. 

 
§ 4º  - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZPR-1 não poderão ser acessados 

exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas.   

 
§ 5º  – A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei. 

 

 

 



   PPPrrreeefffeeeiiitttuuurrraaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   dddeee   EEEnnntttrrreee   RRRiiiooosss   dddeee   MMMiiinnnaaasss   
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 20.356.747/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 
Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG – CEP.: 35490-000 

Telefax: (0xx31) 3751-1232 – E-mail: pmentreriosminas@viareal.com.br 
 

25 

§ 6º  - Na ZPR-1 o afastamento frontal mínimo será dispensado quando as novas edificações, situadas 

em parcelamentos implantados na data de aprovação desta lei, se localizarem em uma face de quadra 

com mais de 40% dos lotes ocupados no alinhamento frontal.  

 
Seção II    

Zonas de Uso Preferencialmente Residencial 2, ZPR-2 

 
Art. 63 – As Zonas de Uso Preferencialmente Residencial 2, ZPR-2, são áreas a serem ocupadas com 

média densidade, nas quais serão permitidos os usos residenciais unifamiliar e multifamiliar e o uso 

comercial e de serviços do grupo I.  

 

Quadro  3: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 2,0  
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 
Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos 
Afastamento lateral mínimo: 1,50 (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos 
Altura máxima para edificações: 15,0m (quinze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal,  incluídos todos os elementos da edificação, exceto no trecho da Avenida 
Sagrados Corações classificado como ZPR-2, em que a altura máxima para edificações é de 
20,00m (vinte metros), medidos a partir do nível da via pública fronal,  incluídos todos os 
elementos da edificação.            
Altura máxima na divisa: 9,50 (nove metros e meio) , medidos a partir do nível da via 
pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos.                                     
 
§ 1º  – A ZPR-2 é receptora do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC em até 20% a 

mais do coeficiente de aproveitamento usualmente aplicado. 

 
§ 2º  - Nas áreas urbanas consolidadas classificadas como ZPR-2 são permitidos os usos comerciais e 

de serviços do Grupo II ao longo da Avenida Doutor Jose Gonçalves da Cunha, no trecho 

compreendido entre a Rua Baltazar Gonçalves Nascente e a Rua Moises Marzano. 

 
§ 3º  - Nas áreas urbanas consolidadas classificadas como ZPR-2 são permitidos os usos comerciais e 

de serviços do Grupo III ao longo da Rodovia MG-270, respeitada a faixa de domínio da rodovia, no 

trecho compreendido entre a Rua Suassuí e a Rua Luci Faria, mediante apresentação e aprovação de  
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Estudo de Impacto de Vizinhança junto ao Conselho da Cidade e ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Cultural – CODEC.    

 
§ 4º  - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do caput deste artigo, as áreas 

parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo II da lei n° 1546, que institui o 

Plano Diretor Participativo do município de Entre Rios de Minas. 

 
§ 5º  – Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZPR-2, serão permitidos os usos 

comerciais e de serviços do grupo I.  

 
§ 6º  - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZPR-2 não poderão ser acessados 

exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas.    

 
§ 7º  – A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei. 

 
§ 8º  - Na ZPR-2 o afastamento frontal mínimo será dispensado quando as novas edificações, situadas 

em parcelamentos implantados na data de aprovação desta lei, se localizarem em uma face de quadra 

com mais de 40% dos lotes ocupados no alinhamento frontal.  

Seção III    

Zona Predominantemente Residencial Social, ZPRS 

Art. 64 – Zona Predominantemente Residencial Social, ZPRS, são áreas parceladas, desocupadas ou 

ocupadas com loteamentos de baixa renda e renda média baixa, destinadas à baixa densidade de 

ocupação, nas quais serão permitidos o uso residencial unifamiliar e o uso comercial e de serviços do 

grupo I.  

Quadro  4: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 1,0            
Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta por cento)  
Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento)              
Afastamento frontal mínimo: 2,0m (dois metros) 
Afastamento de fundo mínimo: 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos 
Afastamento lateral mínimo: 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Altura máxima para edificações: 12,0m (doze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal,  incluídos todos os elementos da edificação.     
Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio), medidos a partir do nível da via 
pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
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§ 1º  - Nessa zona poderá, quando for o caso, ser utilizado o instrumento da Regularização Fundiária. 

  
§ 2º  - Deverão ser buscados recursos para complementação de infra-estrutura básica em parcelamentos 

já implantados nas áreas dessa zona. 

 
§ 3º  - Nos parcelamentos já implantados à época da aprovação desta Lei, classificados como ZPRS, 

são permitidos os usos do Grupo II: 

I. ao longo da Rodovia MG-270, respeitada a faixa de domínio da rodovia, no trecho 

classificado como ZPRS na região do bairro Santa Efigênia; 

II. ao longo da Rodovia MG-270, respeitada a faixa de domínio da rodovia, no trecho 

classificado como ZPRS na região do bairro Batista de Oliveira. 

 
§ 4º  - Considera-se parcelamentos implantados, para efeitos de aplicação do caput deste artigo, as 

áreas parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo II da lei n° 1546, que 

institui o Plano Diretor Participativo do município de Entre Rios de Minas. 

 
§ 5º  – Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZPRS, serão permitidos os usos 

comerciais e de serviço do grupo I.  

 
§ 6º  - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZPRS não poderão ser acessados 

exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas.    

 
§ 7º  - A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei. 

 
§ 8º  - Na ZPRS o afastamento frontal mínimo será dispensado quando as novas edificações, situadas 

em parcelamentos implantados na data de aprovação desta lei, se localizarem em uma face de quadra 

com mais de 40% (quarenta por cento)  dos lotes ocupados no alinhamento frontal.  

 
Seção IV    

Zona Especial de Interesse Social, ZEIS 

 
Art. 65 - As Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, compreendem áreas de ocupação irregular, em 

áreas de propriedade pública ou privada e ainda empreendimentos ensejados pelo poder público com o 

intuito de reduzir o déficit habitacional.  
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§ 1º  - Nessa zona poderá, se for o caso, ser utilizado o instrumento da Regularização Fundiária. 

 
§ 2º  - Essa área é prioritária para a implantação de Programas habitacionais de Interesse Social, infra-

estrutura, equipamentos comunitários e outros. 

 
§ 3º  - As áreas já ocupadas classificadas como ZEIS deverão ser objeto de cadastramento detalhado, 

elaboração de projetos de urbanização e reassentamento de moradias, quando for o caso.  

 
§ 4º  - Os parâmetros de ocupação do solo para as ZEIS serão definidos caso a caso. 

 
Seção V    

Zona de Uso Misto da Área Central, ZMC 

 
Art. 66 – A Zona de Uso Misto da Área Central, ZMC, compreende as áreas destinadas a garantir a 

diversidade das atividades urbanas, sendo permitidos os usos comerciais e de serviços do grupo I, bem 

como o uso residencial unifamiliar e multifamiliar.  

Quadro  5: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 1,5 
Taxa de ocupação máxima - 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima – 20% (vinte por cento)  
Afastamento frontal – para terrenos contíguos às edificações inventariadas e tombadas, estas 
deverão seguir as orientações postas no Inventário do Patrimônio Artístico e Cultural do 
Município – IPAC e nos dossiês de tombamento; para as demais situações, não há 
obrigatoriedade de afastamento frontal . 
Afastamento lateral mínimo – 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Afastamento de fundo mínimo – 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de 
vãos 
Altura máxima para edificações – 12,0m (doze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal, incluídos todos os elementos da edificação, exceto nos casos de tombamento, 
sujeitos à aplicação de parâmetros específicos, e nos terrenos lindeiros à Praça Cassiano 
Campolina, cujas edificações poderão ter altura máxima equivalente a 15,00m (quinze 
metros), medidos do nível da via pública frontal , incluídos todos os elementos da edificação. 
Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio) medidos a partir do nível da via 
pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
Número máximo de pavimentos: 03 (três), exceto para os terrenos lindeiros à Praça Cassiano 
Campolina, cujas edificações poderão ter até 04 (quatro) pavimentos.   
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§ 1º  - Essa zona respeita os parâmetros normativos postos para a Área de Diretrizes Especiais da Área 

Central – ADE - AC. 

 
§ 2º  - Os imóveis dessa zona podem originar a Transferência do Direito de Construir – TDC. 

 
§ 3º  - Na ZMC serão permitidos os usos comerciais e de serviço do Grupo II nos terrenos lindeiros à 

Praça Cassiano Campolina.   

 
Seção VI   

Zona de Uso Misto, ZM 

 

Art. 67 – A Zona de Uso Misto, ZM, compreende áreas destinadas a garantir a diversidade das 

atividades urbanas, sendo permitidos os usos comerciais e de serviços, o uso residencial unifamiliar e 

multifamiliar e os usos institucionais.  

Quadro  6: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 2,0  
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 

Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos 
Afastamento lateral mínimo: 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Altura máxima para edificações: 15,00 m (quinze metros), medidos do nível da via pública 
frontal , 
incluídos todos os elementos da edificação, permitida a altura máxima de 20,00m (vinte 
metros),  
medidos a partir do nível da via pública frontal, incluídos todos os elementos da edificação, 
nos seguintes trechos:  

• No trecho da Avenida Sagrados Corações classificado como ZM;  

• No trecho da Rua Rio Brumado classificado como ZM;  

• No trecho da Rua Major Juscelino compreendido entre a Rua Carlos Veloso e a Praça 

Alfredo Penido classificado como ZM; 

• No trecho da Rua Santa Cruz compreendido entre as Ruas Major Juscelino e Rio 

Brumado; 

• No trecho da Rua Aurélio Ribeiro compreendido entre as Ruas Major Juscelino e Rio 

Brumado.                       

Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio) , medidos a partir do nível da via 

pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
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§ 1º  – Zona receptora do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC em até 20% a mais 

do coeficiente usualmente aplicado. 

 
§ 2º  - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do afastamento frontal mínimo 

constante no quadro 6, as áreas parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo 

II da lei n° 1546, que institui o Plano Diretor Participativo de Entre Rios de Minas.  

 
§ 3º  - Nas áreas urbanas consolidadas classificadas como ZM serão permitidos os usos do Grupo II: 

I. ao longo da Avenida Sagrados Corações;  

II. ao longo da Avenida Benedito Valadares, no trecho compreendido entre a Avenida 

Sagrados Corações e o cruzamento com a Rua Laci Mendes;  

III. ao longo da Rua Lagoa Dourada, no trecho compreendido entre a Avenida Sagrados 

Corações e o cruzamento com a Rua Laci Mendes; 

IV. ao longo da Avenida Major Juscelino, prolongamento da Rua Doutor João Vaz, no trecho 

compreendido entre a Rua Carlos Veloso e a Rodovia MG-270, respeitadas as faixas de 

domínio estabelecidas para a Rodovia;  

V. ao longo da Rua Rio Brumado, no trecho compreendido entre a Rua São José e a Rodovia 

MG-270, respeitadas as faixas de domínio estabelecidas para a Rodovia; 

VI. ao longo da Avenida Doutor José Gonçalves da Cunha;   

VII. ao longo da Rua Nossa Senhora das Brotas. 

 
§ 4º  – Nas demais áreas urbanas consolidadas classificadas como ZM serão permitidas os usos do 

Grupo I.  

 
§ 5º  – Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZM, serão permitidos:  

I. os usos comerciais e de serviço do grupo I ao longo das vias locais;  

II. os usos comerciais e de serviço do grupo II ao longo das vias coletoras;  

III. os usos comerciais e de serviço do grupo III ao longo das vias arteriais.   

 
§ 6º  - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZM não poderão ser acessados 

exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas.    

 
§ 7º  - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do caput deste artigo, as áreas 

parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo II da lei n° 1546, que institui o 

Plano Diretor Participativo de Entre Rios de Minas. 
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§ 8º  - A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei. 

 
§ 9º  - Na ZM o afastamento frontal mínimo será dispensado quando as novas edificações, situadas em 

parcelamentos implantados na data de aprovação desta lei, se localizarem em uma face de quadra com 

mais de 40% (quarenta por cento)  dos lotes ocupados no alinhamento frontal.  

 
Seção VII    

Zona de Grandes Equipamentos, ZE 

 
Art. 68 - As Zonas de Grandes Equipamentos, ZE, são áreas destinadas à implantação de equipamentos, 

de uso público ou privado, de interesse municipal, em que os parâmetros de ocupação e uso do solo 

serão definidos caso a caso, conforme a atividade a ser exercida. 

 
§ 1º  - Os projetos de equipamentos a serem instalados em ZE’s deverão ser objeto, no mínimo, de 

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.   

 
§ 2º  - As áreas desse zoneamento poderão utilizar, dentre outros, os instrumentos Operação Urbana 

Consorciada e Transferência do Direito de Construir. 

 

Seção VIII   

Zona de Atividades Econômicas, ZAE 

 

Art. 69 - As Zonas de Atividades Econômicas, ZAE, constituem-se nas áreas lindeiras às vias que 

formam o contorno do conjunto urbano da sede municipal, com o objetivo de permitir a instalação de 

atividades comerciais e de serviços até o grupo III e atividades industriais até o grupo II. 

Quadro  7: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 1,7 
Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta  por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 

Afastamento lateral mínimo: 1,5m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos                   
Afastamento de fundo mínimo - 2,0m (dois metros)  

Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio ), medidos a partir do nível da via 

pública frontal para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
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§ 1º  - Zona receptora do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC em até 20% a mais 

do coeficiente inicialmente aplicado. 

 
§ 2º  - Para a implantação de atividades de médio e grande porte será exigido, no mínimo, a execução e 

a apreciação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, pelo Conselho da Cidade e pelo CODEMA.  

 

Seção IX   

Zona de Preservação Ambiental, ZPAM 

 

Art. 70 - Zona de Preservação Ambiental, ZPAM, compreende áreas não parceladas e/ou não ocupadas 

dentro do perímetro urbano, consideradas de preservação permanente pela Lei Federal 4.771 de 

15/09/65 - Código Florestal, pela Lei Estadual 14.309 de 19/06/02 e demais leis ambientais em vigor, 

notadamente as faixas marginais dos cursos d’água, bem como praças e áreas verdes de uso público, 

implantadas, em processo de implantação ou com áreas já reservadas para essa utilização, as faixas de 

servidão das adutoras de abastecimento de água que atravessam a área urbana, demais faixas de 

servidão existentes, áreas com declividade acima de 47% e ainda as faixas de domínio de rodovias e 

ferrovias.  

Quadro  8: Parâmetros Urbanísticos 

Taxa de ocupação máxima - 10%  
Coeficiente de aproveitamento máximo – 0,5  
Taxa de Permeabilidade mínima – 80% 
 
§ 1º  - As áreas desse zoneamento poderão utilizar, dentre outros, os instrumentos Operação Urbana 

Consorciada e Transferência do Direito de Construir. 

 
§ 2º  - Os terrenos dessa zona originam o instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC. 

 
§ 3º  - Ficam também definidas como ZPAM áreas marginais à hidrografia que ultrapassam os limites 

da faixa definida como APP – Área de Preservação Permanente, pela legislação ambiental vigente, e 

que deverão integrar proposta de ambientação paisagística e recuperação das margens de cursos d’água, 

visando a implantação de parque linear com equipamentos de uso público, para o convívio e lazer da 

população, cujo projeto deverá ser objeto de discussão em audiências públicas e deliberações por parte 

do CODEMA, CONSELHO DA CIDADE e demais órgãos competentes.  
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§ 4º  - As áreas classificadas como ZPAM não poderão ser parceladas e nem receber edificações, 

ficando os assentamentos já existentes classificados como não conformes. 

 

Seção X    

Zona de Proteção, ZP 

 
Art. 71 - As Zonas de Proteção correspondem às regiões sujeitas a critérios urbanísticos especiais que 

determinam a ocupação com baixa densidade e maior taxa de permeabilização, tendo em vista o 

interesse público na proteção ambiental e na preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico 

ou paisagístico. Nessa zona serão permitidos e incentivados os usos residenciais unifamiliares e 

multifamiliares horizontais. 

 

Quadro  9: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento – 0,8  

Taxa de ocupação máxima - 40% (quarenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima – 50% (cinqüenta por cento) 
Afastamento frontal mínimo - 3,0m (três metros) .              

Afastamento de fundo mínimo - 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos                    
Afastamento lateral mínimo – 1,5m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos                
Altura máxima da edificação – 09,50m (nove metros e meio) medidos a partir do nível da via 
pública frontal, incluídos todos os elementos da edificação.   
Altura máxima na divisa – 9,50m (nove metros e meiocinco metros) medidos a partir do 
nível da via pública frontal terreno, incluídos todos os elementos da edificação. 
 
§ 1º  - As áreas desse zoneamento poderão utilizar entre outros, os instrumentos Operação Urbana 

Consorciada e Transferência do Direito de Construir. 

 
§ 2º  - Os terrenos dessa zona originam o instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC. 

 
Seção XI    

Zonas de Expansão Urbana, ZEU 

 
Art. 72 - As zonas de expansão urbana são constituídas por vazios urbanos localizados no entorno 

imediato de áreas parceladas.  
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Parágrafo único - Os parâmetros urbanísticos de novos parcelamentos situados em zonas de expansão 
urbana serão definidos conforme o estabelecido no artigo 30 desta Lei, tendo como referência o 
zoneamento de suas áreas vizinhas. 
 

Seção XII    

Zonas de Atividades Comerciais e Industriais, ZCI 

 
Art. 73 – Fica criada a Zona de Atividades Comerciais e Industriais - ZCI, com o objetivo de 

parametrizar atividades comerciais, industriais e de serviços de médio e grande porte, classificadas 

nos grupos II e III do anexo II desta Lei e que vierem a se instalar na Macrozona para implantação de 

Distrito Industrial e Parque Tecnológico.  

 

Quadro  10: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento máximo – 2,0 
Taxa de ocupação máxima - 80% (oitenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima – 10% (dez por cento) 
Afastamento frontal mínimo - 3,0m  (três por cento)                              
Afastamento lateral mínimo – 1,5m para edificações de até 2 pavimentos; 2,0 m para 
edificações com mais de 2 pavimentos; em paredes com abertura de vãos. 
Afastamento de fundo mínimo - 2,0m (dois metros), para o caso de paredes com abertura de 
vãos                                 
Altura máxima na divisa – 9,50 m(nove metros e meio) , medidos a partir do nível da via 
pública frontal para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
 
§ 1º - Zona receptora do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC em até 20% a mais 
do coeficiente de aproveitamento máximo usualmente aplicado. 
 
§ 2º - Para a implantação de atividades do grupo III será exigida, no mínimo, a execução e a apreciação 
do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, pelo Conselho da Cidade e pelo CODEMA.  
 

Seção XIII    

Zonas de Uso Predominantemente Industrial, ZPI 

 
Art. 74 – Fica criada a Zona de Uso Predominantemente Industrial, ZPI, que tem o objetivo de 

parametrizar atividades industriais e de apoio à indústria, classificadas nos grupos II e III do anexo  
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II desta Lei, que vierem a se instalar na Macrozona para implantação de Distrito Industrial e Parque 

Tecnológico. 

 

Quadro  11: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento máximo – 1,8 
Taxa de ocupação máxima - 80% (oitenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima – 10% (dez por cento) 
Afastamento frontal mínimo - 3,0m (três metros)                               
Afastamento lateral mínimo – 1,5 m para edificações de até 2 pavimentos; 2,0 m para 
edificações com mais de 2 pavimentos em paredes com abertura de vãos. 
Afastamento de fundo mínimo - 2,0 m (dois metros), para o caso de paredes com abertura de 
vãos                                 
Altura máxima na divisa – 9,5 m (nove metros e meio) , medidos do nível da via pública 
frontal , para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
 

CAPÍTULO VI   

DOS USOS GERADORES DE IMPACTO 

 
Art. 75 - Os usos e atividades deverão atender aos requisitos de instalação, em função de sua 

potencialidade como geradores de: 

I. incômodo; 

II. tráfego; 

III. impacto à vizinhança; 

IV. impacto ambiental. 

 
Art. 76 - Os empreendimentos geradores de incômodo são aqueles causadores das seguintes 

repercussões: 

I. geração de risco de segurança; 

II. geração de efluentes poluidores nos estados sólido, líquido ou gasoso, inclusive 

odores, radiações ionizantes ou não ionizantes; 

III. geração de ruídos e vibrações; 

IV. geração de resíduos sólidos. 

 
Art. 77 - Os empreendimentos geradores de tráfego são aqueles causadores das seguintes repercussões: 

I. atração de alto número de veículos leves; 
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II. atração de alto número de veículos pesados; 

III. atração de alto número de pessoas. 

 
Art. 78 - Os empreendimentos geradores de impacto ambiental e de vizinhança são aqueles definidos 

nesta lei e na legislação ambiental em vigor. 

 
Art. 79 - As atividades geradoras de impacto de vizinhança, além de objeto de avaliação por estudos, 

ficam sujeitas ao exame prévio dos órgãos competentes e à aprovação pelo Conselho da Cidade. 

 

CAPÍTULO VII   

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Seção I    

Das Disposições Gerais 

 
Art. 80 - A infração ao disposto nesta Lei implica a aplicação de penalidades ao agente que lhe der 

causa, nos termos deste Capítulo.  

 
Art. 81 - O infrator de qualquer preceito desta Lei deve ser previamente notificado, pessoalmente ou 

mediante via postal com aviso de recebimento, para regularizar a situação, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, salvo nos casos de prazo menor fixados neste Capítulo.  

 
Art. 82 - Em caso de reincidência, o valor da multa previsto nas seções seguintes será progressivamente 

aumentado, acrescentando-se ao último valor aplicado o valor básico respectivo.  

 
§ 1º  - Para os fins desta Lei, considera-se reincidência:  

I. o cometimento, pela mesma pessoa física ou jurídica, de nova infração da mesma 

natureza, em relação ao mesmo estabelecimento ou atividade;  

II. a persistência no descumprimento da Lei, apesar de já punido pela mesma infração.  

 
§ 2º  - O pagamento da multa não implica regularização da situação nem obsta nova notificação em 30 

(trinta) dias, caso permaneça a irregularidade.  

 
Art. 83 - A aplicação das penalidades previstas neste Capítulo não obsta a iniciativa do Executivo em 

promover a ação judicial necessária para a regularização da situação.  
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Seção II    

Das Penalidades por Infrações a Normas de Parcelamento 

 

Art. 84  - A realização de parcelamento sem aprovação do Executivo enseja a notificação do seu 

proprietário ou de qualquer de seus responsáveis para paralisar imediatamente as obras, ficando ainda 

obrigado a entrar com o processo de regularização do empreendimento nos 5 (cinco) dias úteis 

seguintes.  

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

sujeito, sucessivamente, a:  

I. pagamento de multa, no valor correspondente a 3 U.F.P.E.R. (três Unidades Fiscais 

da Prefeitura de Entre Rios de Minas) para cada 100m² (cem metros quadrados) da 

gleba objeto do parcelamento irregular, considerando-se para esta finalidade a área 

cadastrada para efeitos de lançamento do Imposto Territorial do terreno em questão; 

II. embargo da obra, caso a mesma continue após a aplicação da multa, com apreensão 

das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local das obras;  

III. multa diária no valor equivalente a 4 (quatro) U.F.P.E.R., em caso de 

descumprimento do embargo.  

 
§ 2º  - Caso as obras de implantação do parcelamento estejam sendo executadas sem que tenha sido 

expedido, pela municipalidade, documento de permissão legal, ou em desacordo com os projetos 

aprovados, o notificado fica sujeito a:  

I. pagamento de multa, no valor equivalente a 5 (cinco) U.F.P.E.R. para cada 100,0m² 

(cem metros quadrados) de área parcelada;  

II. multa diária no valor de 6 (seis) U.F.P.E.R. em caso de descumprimento do embargo.  

 
Art. 85 - A falta de registro do parcelamento do solo enseja a notificação do proprietário para que este 

inicie o processo junto ao cartório competente nos 5 (cinco) dias úteis seguintes.  

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

I. pagamento de multa, no valor equivalente a 3 (três) U.F.P.E.R. para cada 100,0m² 

(cem metros quadrados) de área parcelada;  
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II. multa diária equivalente a 2 (duas) U.F.P.E.R.  

 
Seção III    

Das Penalidades por Infrações quanto à Ocupação do Solo 

 

Art. 86 - A construção de edificações em desconformidade com os parâmetros relativos à ocupação do 

solo definidos nesta lei ensejará a notificação do seu proprietário ou de qualquer de seus responsáveis 

para paralisar imediatamente as obras, ficando ainda obrigado a entrar com o processo de regularização 

para correção da inconformidade nos 5 (cinco) dias úteis seguintes.  

 

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

I. pagamento de multa, no valor correspondente a 3 U.F.P.E.R. (três Unidades Fiscais 

da Prefeitura de Entre Rios de Minas) para cada 100m² (cem metros quadrados) da 

área total construída; 

II. embargo da obra, caso a mesma continue após a aplicação da multa, com apreensão 

das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local das obras;  

III. multa diária no valor equivalente a 4 (quatro) U.F.P.E.R., em caso de 

descumprimento do embargo.  

 
Seção IV   

Das Penalidades por Infrações a Normas de Localização de Usos e de Funcionamento de 

Atividades 

 
Art. 87 - O funcionamento de estabelecimento em desconformidade com os preceitos dessa Lei enseja a 

notificação para o encerramento das atividades irregulares em 10 (dez) dias.  

 
§ 1º - O descumprimento da obrigação referida no caput implica:  

I. pagamento de multa diária no valor equivalente a:  

a) 1 (uma) U.F.P.E.R., no caso de uso do Grupo I;  
b) 2 (duas) U.F.P.E.R., no caso de uso do Grupo II;  
c) 3 (três) U.F.P.E.R., no caso de uso do Grupo III;  

II. interdição do estabelecimento ou da atividade, após 5 (cinco) dias de incidência da multa.  

 
§ 2º - O valor da multa diária referida no parágrafo anterior é acrescido do valor básico:  
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I. a cada 30 (trinta) dias de incidência daquela, caso não tenha havido interdição;  

II. a cada 5 (cinco) dias, por descumprimento da interdição.  

 
Seção V   

Da Penalidade Aplicável às Demais Infrações 

 
Art. 88 - Pelo descumprimento de outros preceitos desta Lei não especificados nas seções anteriores, o 

infrator deve ser punido com multa no valor equivalente a 10 (dez) U.F.P.E.R.  

 

CAPÍTULO VIII   

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 89 - A presente Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo complementa o Plano Diretor 

Participativo do Município. 

 
Parágrafo único - Essa Lei deverá ser revisada na mesma ocasião que o Plano Diretor Participativo. 
 
Art. 90 – Ficam o Conselho da Cidade e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Cultural - CODEC 

estabelecidos como instância deliberativa dos casos omissos ou de interpretação quanto à aplicação.  

 
Art. 91 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 92 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 20 de Agosto  de 2010. 
 

 
                                  Mário Augusto Alves Andrade 

                                                                  Prefeito Municipal 

 

 

 

Magno Gonçalves Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças 

 

 

 

Silvério de Oliveira Resende 

           Procurador Geral do Município 
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ANEXO I  

GLOSSÁRIO 

 
ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização 
com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 
 
 
ADENSAMENTO: o mesmo que tornar denso; incentivar a ocupação de pessoas ou negócios; 
intensificação de uso do solo. 
 
 
AFASTAMENTO (frontal, lateral e fundos): é-a menor distância entre a edificação e o alinhamento 
citado, medidas a partir desse. 
 
 
ALINHAMENTO: lmite divisório entre o lote e o logradouro público.  
 
 
ATIVIDADE: uso que será dado a um edifício ou espaço físico. 
 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA: instância de discussão na qual a Administração Pública informa e esclarece 
dúvidas sobre planos e projetos de interesse dos cidadãos direta e indiretamente atingidos pelos 
mesmos, e são convidados a exercer o direito à informação e o direito de manifestação. 
 
 
BARREIRA ARQUITETÔNICA, URBANÍSTICA OU AMBIENTAL: qualquer elemento natural, 
instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou 
equipamento urbano. 
 
 
CENTRALIDADE: espaço de concentração de atividades e movimento, caracterizando-se pela 
densidade, acessibilidade, diversidade, disponibilidade de infra-estrutura e serviços. 
 
 
CIRCULAÇÃO (urbana ou viária): o conjunto dos deslocamentos de pessoas e cargas na rede viária do 
município. 
 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: coeficiente que, multiplicado pela área do lote, determina a 
área total edificada permitida no terreno.  
 
CONDOMÍNIO: divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, às quais 
correspondem frações ideais, sendo vedada a abertura de logradouros públicos internamente ao 
perímetro do condomínio. 
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CONSELHOS MUNICIPAIS: são órgãos consultivos ou deliberativos de assessoria ao Poder 
Executivo, com atribuição de analisar e propor medidas de concretização das políticas setoriais e 
verificar sua execução. 
 
 
COTA ALTIMÉTRICA: ponto referenciado de medição de altura. 
 
 
DIVISA: limite entre terrenos. 
 
 
EMPREENDIMENTO: toda atividade desenvolvida por pessoa física ou jurídica, que ofereça bens, 
serviços, ou ambos. 
 
 
ENTORNO: ambiente, vizinhança. 
 
 
EQUIPAMENTO URBANO: todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à 
prestação de serviços necessários ao funcionamento do município, implantados mediante autorização do 
poder público, em espaços públicos e privados. 
 
 
ESPAÇOS PÚBLICOS: todos os espaços de uso coletivo de propriedade do Poder Público, arborizados 
ou não, que tenham valor social para os cidadãos como locais destinados prioritariamente a atividades 
de lazer, contemplação, encontro e convívio, ou que apresentem potencial para abrigar essas atividades. 
 
 
ESTRUTURA URBANA: a estrutura Urbana é a forma que toma a cidade, no momento presente, a 
partir da inter-relação das diversas condições e fatores que constituem o espaço urbano e seus 
rebatimentos nos espaços não urbanizados. Por ser específica de cada processo urbano, a Estrutura 
identificada é única e foi tomada como referencial para identificação dos territórios municipais e das 
intervenções necessárias. 
 
 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL: estudo técnico que deve ser executado de forma a analisar os 
efeitos diretos e indiretos, positivos e negativos, de um empreendimento ou atividade, a ser 
implementado, no meio-ambiente físico que se localize. 
 
 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA: estudo técnico que deve ser executado de forma a 
analisar os efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou atividade a ser implementada, 
quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades. 
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GLEBA: área de terra que não foi objeto de parcelamento para fins urbanos. 
 
 
HABITABILIDADE: condição da habitação que assegure infra-estrutura básica (água, luz, telefonia e 
esgotos) e cujos moradores tenham acesso aos serviços essenciais (educação, saúde, lazer, etc.). 
 
 
HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR: implantação de mais de uma unidade habitacional por terreno. 
 
 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR: implantação de uma unidade habitacional por terreno. 
 
 
IMPACTO: alteração da condição ambiental claramente perceptível em relação à situação anterior a 
esta incidência. 
 
 
INCÔMODO: termo usado para identificar uma atividade que está em desacordo com o entorno 
(ambiente, vizinhança). 
 
 
INFRA-ESTRUTURA URBANA: constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas 
pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica 
pública e domiciliar e vias de circulação pavimentadas ou não. 
 
 
LOGRADOURO PÚBLICO: toda a superfície destinada ao uso público por pedestres e/ou veículos, 
compreendendo vias, praças, parques ou jardins, oficialmente reconhecidos e denominados. 
 
 
LOTE: terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos 
definidos pelo plano diretor participativo ou lei municipal para a zona em que se situe. 
 
 
MACROZONEAMENTO: unidades definidas a partir da apreensão do espaço, onde a forma, a 
articulação, os usos e suas características locais configuram base para a atividade de Planejamento 
Municipal. 
 
 
MALHA VIÁRIA: conjunto de vias do Município, classificadas e hierarquizadas de acordo com os 
padrões estabelecidos em lei. 
 
 
MITIGAR: suavizar, aliviar. 
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MOBILIÁRIO URBANO: todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem 
urbana, de natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público em espaços 
públicos e privados. São exemplos de mobiliário urbano: telefones públicos, abrigos de ônibus, bancos 
de praças, lixeiras, postes de iluminação pública, entre outros. 
 
 
MOBILIDADE URBANA: resultado da interação dos deslocamentos de pessoas e bens com a cidade, 
consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele desenvolvidas; 
 
 
PAISAGEM URBANA: conjunto dos elementos, edificados ou naturais, resultantes das sucessivas 
transformações ao longo do tempo, que definem o caráter visual de um local dentro de uma cidade; 
 
 
PASSEIO: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou 
elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 
excepcionalmente, de ciclistas. 
 
 
PATRIMÔNIO CULTURAL: conjunto de bens imóveis, de valor significativo (prédios, praças, 
parques, ambiências, sítios e paisagens) e manifestações culturais que conferem identidade a estes 
espaços; 
 
 
PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO: uso ou atividade que para seu funcionamento movimentem 
pessoas, cargas e veículos, gerando interferências no tráfego do entorno impondo necessidades de área 
para estacionamento, embarque e desembarque de passageiros, carga e descarga de mercadorias; 
 
 
PREEMPÇÃO: direito de preferência na compra ou aquisição. 
 
 
RAMPA: inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento.  
 
 
SUBSOLO – nível abaixo do pavimento térreo. 
 
 
TAXA DE OCUPAÇÃO: relação entre a área de projeção horizontal da edificação e a área do terreno.  
 
 
TAXA DE PERMEABILIDADE: área descoberta e permeável do terreno, dotada de vegetação, 
calculada em relação a sua área total. Contribui para o equilíbrio climático, propicia alivio para o 
sistema público de drenagem urbana e permite a recarga de aqüíferos.  
 
 
USO COLETIVO: uso geral, passível de ser usado por todos os cidadãos. 
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USO DO SOLO: aproveitamento de uma área que implique em uso de terreno; 
 
USO MISTO: exercício concomitante do uso residencial e do não residencial; 
  
USO NÃO RESIDENCIAL: o exercício por atividades de comércio varejista e atacadista, de serviços, 
de serviços de uso coletivo e industriais. 
 
USO RESIDENCIAL: o exercício em edificações, unifamiliares e multifamiliares, horizontais ou 
verticais, destinadas à habitação permanente. 
 
VIA: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 
acostamento, ilha e canteiro central; 
 
ZONAS: são subdivisões das macrozonas em unidades territoriais que servem como referencial mais 
detalhado para a definição dos parâmetros de ocupação e uso do solo, definindo as áreas de interesse de 
uso onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação. 
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ANEXO II  

CLASSIFICAÇÃO DOS USOS 

 
SERVIÇOS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 

 

Todas as atividades do 

grupo I que ultrapassarem a 

área de 200,00m². 

Todas as atividades do 
grupo I e II que 
ultrapassarem a área de 
400,00m². 

Administração de Condomínio   
 Academias de ginásticas e 

esportivas 
 

Administração de Imóveis 
(compra, venda e corretagem 
de imóveis). 

  

Agencia de emprego, 
treinamento de pessoal e 
seleção. 

  

Auto-escolas   
Aulas de Reforço, de Línguas, 
Preparação para concurso, 
Treinamento de empresas. 

  

  Autopista para diversão 
Agência de turismo   
Assistência técnico-rural Locação de máquinas 

agrícolas 
 

Agências de publicidade e 
propaganda 

  

Bar, lanchonete, restaurante   
Barbeiros   
Borracharias   
 Boates e danceterias  
 Buffets, casa de recepção e 

salão de festas. 
 

 Capotaria  
Casa de câmbio 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Casas lotéricas   
Centros de estética   
 Cinema, teatro e auditório  
Chaveiros   
  Circos e parques de 

diversão 
Confecção de carimbos   
Confecção e reparação de 
artigos de vestuário sob 
medida 

  

Consultórios médicos e 
veterinários 

  

Cursos de aula particular   
Cursos diversos   
 Escola de dança, música, 

esporte e natação. 
 

Dedetização   
  Drive-in 
 Emissora de rádio e difusão, 

televisão e vídeo 
comunicação. 

 

Empreiteira e serviços de 
construção 

  

  Escritório com pátio de 
máquinas, equipamentos e 
veículos 

Escritório de Contabilidade   
Escritório de empresas de 
segurança 

  

Escritório de limpeza e 
conservação de edificações 

  

Escritório de Profissionais 
Autônomos 

  

Estabelecimento bancário    
Estilista   
Estúdios de escultura, desenho 
e pintura artística 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Estúdios de gravação   
Estúdios fotográficos   
  Garagem de empresa de 

transporte de passageiros 
  Garagem de empresa de 

transporte de cargas 
Gravação, lapidação e 
vitrificação de jóias e 
pequenos objetos 

  

Guarda-móveis    
Hotéis, Hospedarias, Pousadas   
 Instalação, reparação e 

conservação de acessórios 
para veículos (inclusive 
som) 

 

Jardinagem e paisagismo   
Jornalismo e comunicação   
Laboratório de prótese 
dentária 

  

Laboratório fotográfico   
Lanches em trailer   
Lavanderias self-service   
Lan-house (serviços de tele-
informática) 

  

 Lavajato   
Locação de artigos de 
vestuário 

  

Locação de artigos para festa   
Locação de filmes, discos, 
livros e fitas de vídeo-game 

  

 Locação de veículos 
automotores 

 

Locação e arrendamento de 
bicicletas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Locação e guarda de 
equipamentos para 
construção civil. 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Locação, Reparação e 
Conservação de Baterias e 
Acumuladores. 

  

Montagem e molduras de 
quadros 

  

  Montagem industrial 
 Motel  
Pensões e Albergues (com até 
30 leitos). 

Pensões e Albergues (acima 
de 30 leitos). 

 

Posto de coleta de lavanderia Lavanderia (local onde 
executa o serviço) 

 

Posto de coleta de materiais 
biológicos 

Laboratórios de análises 
químicas e clínicas 

 

Prestação de serviço de 
entrega a domicilio 

  

Prestação de serviços por 
telefone 

  

Produção de húmus   
Provedor de internet   
Recargas de extintores   
Recondicionamento de peças e 
acessórios 

Reparação de veículos e 
motocicletas para 
lanternagem e pintura. 

 

  Recondicionamento de 
motores de combustão 
interna 

Reparação de Aparelhos 
eletrônicos 

  

 Reparação de Automóveis, 
Balanceamento, 
Alinhamento de Rodas e 
Troca de óleo. 

 

Reparação de Artigos de couro 
e similares 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Reparação de Bicicletas   
Reparação de Instalações de 
gás, elétricas e hidráulicas. 

  

Reparação e instalação de 
antenas 

  

Reparação e instalação de 
computadores, periféricos e 
impressora 

  

Salões de Beleza   
Sedes Administrativas de 
empresas 

  

Serviço de Reparação de 
moveis 

  

Serviços de Acupuntura   
Serviços de Auditoria   
Serviços de Comunicação e 
programação visual 

  

Serviços de Decoração   
  Serviço de Guindaste e 

Reboque 
Serviços de Informática   
Serviços de Investigador 
particular 

  

Serviços de Promoção e 
organização de eventos 

  

Serviços de Serigrafia / silk-
Screen 

  

Serviços de Tradução e 
Documentação 

  

Serviços de Vidraçaria   
Serviços Esotéricos   
 Serviços Funerários  
Serviços gráficos, editoriais e 
de reprodução 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Sorveteria   
  Transporte de mudança e 

valores com pátio de 
veículos. 

Transporte em Ambulância   
 Transporte em Motocicletas  
 Transporte Escolar  
 

SERVIÇOS DE USO COLETIVO 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 

 

Todas as atividades do grupo I 

que ultrapassarem a área de 

200,00m². 

Todas as atividades do 
grupo I e II que 
ultrapassarem a área de 
400,00m². 

Agencia de correio e 
telégrafos 

  

Associação beneficente   
Associações culturais, 
filosóficas e cientificas, 
Sindicatos e Fundações. 

  

Associação de bairros e 
moradores   

Associações recreativas e 
desportivas   

  Aterros sanitários 
Associações religiosas Templos religiosos  
 Bancos de sangue  
Bibliotecas, centro de 
documentação e pesquisa 

  

  Canil 
 Velório  
Cartórios   
Casa de repouso   

 Cemitério e crematório 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 

  
Centro de feiras, 
convenções, exposições e 
outros eventos 

 
Centro de formação 
profissional, supletivos e pré-
vestibulares 

 

Clinicas especializadas 
sem internação 

Clinicas especializadas com 
internação  
 

 

 Clinicas veterinárias com 
alojamento 

 

  
Conjunto de quadras de 
esportes 

 Cooperativas  
  Corpo de bombeiro 
 Creches  
 Delegacia de policia  

 

Empresa de energia elétrica, 
telecomunicações, água e 
esgoto, correio e telégrafos 
 

 

Entidades de assistência e 
promoção social 

  

Entidades de atendimento 
não asilar 

  

Estabelecimento de cultura 
artística 

  

Escolas de idiomas   
 Escolas superiores  
 Fóruns e tribunais  
 Hospitais, maternidades, 

policlínica e pronto-socorro 
 

 Hospitais veterinários  
  Instalação militar 
Instituto de fisioterapia 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
 

 
Jardins Botânicos e 
Zoológicos 

 Jardim de infância e maternal  
 Laboratórios radiológicos  
Mostras artesanais e 
folclóricas 

  

Museus   
  Necrotério 
Posto de atendimento de 
serviços públicos 

   

Postos de saúde pública   
Postos policiais   
Postos telefônicos   
 Previdência privada e 

previdência pública 
 

 Quadra de esporte  
 Sedes e diretórios de partido 

político 
 

Sedes de movimento 
social 

  

 Sedes de órgãos públicos  
 Serviços de ambulância  
Serviços de enfermagem   
Serviços veterinários de 
embelezamento, vacinação 
e alojamento 

  

  Terminal de carga 
 Terminais rodoviários, 

ferroviários e aéreos 
 

 Unidades de reciclagem de 
resíduos sólidos 
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USOS COMERCIAIS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 

 

Todas as atividades do 

grupo I que ultrapassarem a 

área de 200,00m². 

Todas as atividades do grupo I 
e II que ultrapassarem a área 
de 400,00m². 

Açougue   
Antiquário   
Aparelhos e artigos de cine 
foto 

  

Aparelhos elétricos e 
eletrônicos 

  

Aparelhos de uso pessoal   
Aquários e peixes 
ornamentais 

  

Armarinhos   
Artigos de apicultura   
Artigos de camping e pesca   
Artigos de cama, mesa e 
banho 

  

Artigos desportivos e 
recreativos 

  

Artigos de escritório   
Artigos de gesso   
Artigos de vestuário   
Artigos de madeira e 
moveis 

  

Artesanato   
Artigos funerários    
Artigos esotéricos   
Artigos, materiais e 
equipamentos médicos, 
odontológicos, laboratoriais 
e hospitalares 

  

Artigos e produtos 
veterinários 

  

Artigos e suprimento de 
informática 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Artigos para decoração   
Artigos para festas   
Artigos religiosos   
Bazares   
Bicicletas   
Bijuterias   
Bomboniere e confeitaria   
Brinquedos   
 Baterias e acumuladores  
Bebidas   
Colchões   
Cosméticos   
Drogaria e farmácia   
Eletrodomésticos   
Embalagens   
Essência e especiarias   
Equipamentos de segurança   
Ferramentas   
Ferragens   
Materiais de acabamento de 
edificações 

  

Motocicletas   
Móveis   
Peças e acessórios de 
máquinas e motores 
agrícolas;  

  

Peças e acessórios para 
veículos, inclusive som 

  

Equipamentos gráficos    
Equipamentos de energia 
solar 

  

  Explosivos e fogos de artifício 
 Gás liquefeito, naturais e 

especiais 
 

  Granjas com abatedouros 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
 Lojas de departamento  
  Máquinas e equipamentos de 

grande porte 
  Maquinas e equipamentos de 

uso industrial 
  Produtos siderúrgicos 
Supermercado   
 Hipermercado  
Veículos   
Piscinas   
Pneus automotivos   
 Postos de abastecimento   
 Produtos de agropecuária   
 Produtos metalúrgicos  
Vidraçarias   
Materiais de construção,    
  Máquinas e equipamentos da 

construção civil 
Fitas e discos   
Floriculturas   
Gelo   
Instrumentos musicais   
Joalherias e relojoarias   
Jornais e revistas   
Laticínios e frios   
Livraria e papelaria   
Lubrificantes   
Mercearias   
Materiais plásticos   
Metais e pedras preciosas   
Molduras   
Objetos de arte e adornos   
Óticas 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
Padarias   
Peças e assessórios para 
bicicleta 

  

Perfumarias   
Peixaria   
Produtos hortifrutigranjeiros   
Presentes   
Produtos de limpeza   
Produtos naturais   
Quitandas   
Sapatarias   
Tabacarias   
Tecidos   
 Comércio atacadista dos 

artigos comercializados 
listados no grupo I. 

Comércio atacadista, 
distribuidores e depósitos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INDÚSTRIAS 
Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 

400,00m² 
Não poluentes Poluentes e não poluentes 

sujeitas a controle ambiental 
Poluentes e não poluentes 
sujeitas a controle ambiental 

 
 
 
 
 

USOS PERMITIDOS NA ZONA DE PROTEÇÃO 
Auditórios até 250 lugares 
Balneários, Pousadas até 1000m² 
Floriculturas até 150m² 
Galeria de arte e exposições até 450 m² 
Lanchonete até 150m² 
Anfiteatro descoberto 
Banca de Jornal 
Coreto 
Horto florestal e viveiros de mudas  
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Lan-house (serviços de tele-informática) 
Play-ground 
Quiosques 
Vestiário 
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ANEXO III  

CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE 
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ANEXO IV  

CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA NOVOS LOTEAMENTOS 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS 
(PARA OS NOVOS LOTEAMENTOS) 

CARACTERÍSTICAS VIA ARTERIAL VIA COLETORA VIA LOCAL 

VELOCIDADE 
MÉDIA (km/h) 

60 30 30 

RAIO MÍNIMO DE 
CURVATURA 

HORIZONTAL (m) 
125 50 25 

RAMPA MÁXIMA (%) 13,5 17 25 

RAMPA MÍNIMA (%) 0,5 0,5 0,5 

COMPRIMENTO 
MÍNIMO 

DE CONCORDÂNCIA 
VERTICAL (m) 

30 30 30 

COMPRIMENTO 
CRÍTICO 

DA RAMPA (m) 
120 100 60 

 
DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPONENTES DAS VIAS  

(PARA OS NOVOS LOTEAMENTOS) 

COMPONENTES 
DAS VIAS 

VIA ARTERIAL  
(metros) 

VIA COLETORA  
(metros) 

VIA LOCAL 
(metros) 

FAIXA DE 
CALÇADA 

5,00 m (2 x 
2,5m) 

4,00( 2x2,0 m) 3,00 m (2x1,50m) 

LARGURA DA 
VIA 

14,00 12,00 10,00 

LARGURA TOTAL 20,00 16,00 13,00 

 
• No caso das vias de ligação regional e de ligação municipal serão adotados os 

parâmetros definidos pelos órgãos estaduais ou federais competentes. 
• A largura total corresponde à seção transversal total da via, sendo somada a faixa de 

calçada ou passeio e a faixa destinada ao tráfego de veículos.   
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• para ZEIS, serão consideradas as dimensões acima em se tratando de projetos 
devidamente aprovados. Outros casos envolvendo regularização de situações já 
existentes serão analisados caso a caso e, sempre que possível, obedecidas as dimensões 
mínimas aceitáveis.    

• Para implantação de ciclovias e vias de pedestres desassociadas das vias arteriais, 
coletoras e locais deverá ser obedecida a largura mínima de 04,00m (quatro metros).     

 

ANEXO V – NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

 
CATEGORIA DE USO ÁREA DE REFERÊNCIA NÚMERO DE VAGAS 
Uso residencial multifamiliar Unidades habitacionais 

menores que 50,00m² 
01 vaga para cada 03 
unidades habitacionais 

Unidades habitacionais entre 
50,00m² e 60,00m² 

02 vagas para cada 03 
unidades habitacionais 

Unidades habitacionais 
maiores que 60,00m² 

01 vaga por unidade 

Uso não residencial do grupo 
II 

 01 vaga para cada 75,00m² 
de área útil 

Uso não residencial do grupo 
III 

 01 vaga para cada 50,00m² 
de área útil 
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   Lei Complementar Nº 1.577, de 08 de Novembro de 2010. 
 
 

Altera a Lei Complementar n° 1569/2010 que “Estabelece normas e 
condições para o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano do Município 
de Entre Rios de Minas e dá outras providências.” 
 
 
A Câmara Municipal de Entre Rios de Minas aprovou e eu, Prefeito do 

Município, sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1° - Ficam alterados na forma que lhes dá esta Lei, os seguintes dispositivos 

e parâmetros urbanísticos fixados pela Lei 1569 de 20 de Agosto de 2010, que “Dispõe sobre 
parcelamento, ocupação e uso do solo no Município”: 

 
“I - Art. 62 - ....................... 
 

Quadro  2: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 
- 3,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 12 m (doze metros); 
- 4,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 15 (quinze metros); 
- 5,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 20 metros (vinte 
metros); 
      
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 
Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos  
Afastamento lateral mínimo: 1,5m (um metro e meio), para paredes com abertura de 
vãos  
Altura máxima para edificações: 12,0m (doze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal, incluídos todos os elementos da edificação, exceto no trecho da Avenida 
Doutor José Gonçalves da Cunha classificado como ZPR-1, em que a altura máxima 
para edificações é de 15,00m (quinze metros), medidos a partir do nível da via pública 
frontal,  incluídos todos os elementos da edificação, e no trecho da Avenida Sagrados 
Corações classificado como ZPR-1, em que a altura máxima para edificações é de 
20,00m (vinte metros), medidos a partir do nível da via pública frontal,  
incluídos todos os elementos da edificação.        
Altura máxima na divisa: 9,50 (nove metros e meio)  medidos a partir do nível da via 
pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos.                                    
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 “II – Art. 63 
 

 Quadro  3: Parâmetros Urbanísticos 

 
Coeficiente de aproveitamento: 
- 4,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 15,0 (quinze metros; 
- 5,0 para locais com altura máxima pra edificações fixada em 20,0 m (vinte metros).  
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 
Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos 
Afastamento lateral mínimo: 1,50 (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos 
Altura máxima para edificações: 15,0m (quinze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal,  incluídos todos os elementos da edificação, exceto no trecho da Avenida 
Sagrados Corações classificado como ZPR-2, em que a altura máxima para edificações é de 
20,00m (vinte metros), medidos a partir do nível da via pública frontal,  incluídos todos os 
elementos da edificação.            
Altura máxima na divisa: 9,50 (nove metros e meio), medidos a partir do nível da via pública 
frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos.                                     
 
  “III – Art. 64 
 

Quadro 4: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 3,0            
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento)  
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento)              
Afastamento frontal mínimo: 2,0m (dois metros) 
Afastamento de fundo mínimo: 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos 
Afastamento lateral mínimo: 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Altura máxima para edificações: 12,0m (doze metros), medidos a partir do nível da via 
pública frontal, incluídos todos os elementos da edificação.     
Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio), medidos a partir do nível da via 
pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos. 

             “IV – Art. 66 

Quadro 5: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento:  
- 3,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 12 (doze metros) 
- 4,0 para locais com altura máxima para edificações fixadas em 15 (quinze metros) 
Taxa de ocupação máxima - 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima – 20% (vinte por cento)  
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Afastamento frontal – para terrenos contíguos às edificações inventariadas e tombadas, estas  
deverão seguir as orientações postas no Inventário do Patrimônio Artístico e Cultural do 
Município – IPAC e nos dossiês de tombamento; para as demais situações, não há 
obrigatoriedade de afastamento frontal . 
Afastamento lateral mínimo – 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Afastamento de fundo mínimo – 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de 
vãos 
Altura máxima para edificações incluindo o telhado -  12,0m (doze metros), medidos a partir 
do nível da via pública frontal, incluídos todos os elementos da edificação, exceto nos casos 
de tombamento, sujeitos à aplicação de parâmetros específicos, e nos terrenos lindeiros à 
Praça Cassiano Campolina, cujas edificações poderão ter altura máxima equivalente a 
15,00m (quinze metros), medidos do nível da via pública frontal , incluídos todos os 
elementos da edificação. 
Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio) medidos a partir do nível da via 
pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos. 
 
 V – Art. 67 

Quadro  6: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento:  
- 4,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 15,0 m (quinze metros) 
- 6,0 para locais com altura máxima para edificações fixada em 20.0 (vinte metros)  
Taxa de ocupação máxima: 70% (setenta por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 20% (vinte por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 

Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de vãos 
Afastamento lateral mínimo: 1,50m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos  
Altura máxima para edificações: 15,00 m (quinze metros), medidos do nível da via pública 
frontal , incluídos todos os elementos da edificação, permitida a altura máxima de 20,00m 
(vinte metros), medidos a partir do nível da via pública frontal, incluídos todos os elementos 
da edificação, nos seguintes trechos:  

• No trecho da Avenida Sagrados Corações classificado como ZM;  

• No trecho da Rua Rio Brumado classificado como ZM;  

• No trecho da Rua Major Juscelino compreendido entre a Rua Carlos Veloso e a Praça 

Alfredo Penido classificado como ZM; 

• No trecho da Rua Santa Cruz compreendido entre as Ruas Major Juscelino e Rio 

Brumado; 

• No trecho da Rua Aurélio Ribeiro compreendido entre as Ruas Major Juscelino e Rio 

Brumado.     

• Na Rua Lagoa Dourada no trecho classificado como ZM.                   
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Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio) , medidos a partir do nível da via 

pública frontal, para o caso de paredes sem abertura de vãos. 

 
 
  VI – Art. 69  
 

Quadro  7: Parâmetros Urbanísticos 

Coeficiente de aproveitamento: 2,0 
Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta  por cento) 
Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 
Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) 

Afastamento lateral mínimo: 1,5m (um metro e meio), para paredes com abertura de vãos.            
Afastamento de fundo mínimo - 2,0m (dois metros)  

Altura máxima na divisa: 9,50m (nove metros e meio ), medidos a partir do nível da via 

pública frontal para o caso de paredes sem abertura de vãos. 

 
Art.2° - Ao § 1° - do art. 62 o seguinte inciso: 

 
  § 1° ................................................................... 
  I - ...................................................................... 
  II - ...................................................................... 
  III -  ao longo da Rua Nossa Senhora das Brotas. 
 

Art. 3° – Dar ao artigo 66 e seus parágrafo 1°  e 3° a seguinte redação:  
 

“Art. 66 – A Zona de Uso Misto da Área Central, ZMC, compreende as 
áreas destinadas a garantia a diversidade das atividades urbanas, sendo permitidos nela os 
usos comerciais e de serviços do Grupo II, e bem assim, o uso unifamiliar e 
multifamiliar.” 

 
 

       “§ 1° - Essa zona respeita os parâmetros normativos postos para a Área de Diretrizes 
Especiais da Área Central – ADE-AC., aprovados pelo Plano Diretor Participativo, Lei n° 1546 
de 13 de Julho de 2009.”   
 
        § 2° ............................................................................................................ 
  
                  § 3° - Na ZMC, só serão permitidos os usos comerciais e de Serviços do Grupo II e  
nos terrenos lindeiros à Praça Cassiano Campolina apenas os usos comerciais e de serviços do 
Grupo I . 
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  Art. 4° - O Quadro das Dimensões mínimas dos componentes das vias para novos 
loteamentos passa a viger com as dimensões de via local revistas para 12,00  m (doze metros). 
 

COMPONENTES 
DAS VIAS 

VIA ARTERIAL   
(metros) 

VIA COLETORA  
(metros) 

VIA LOCAL 
(metros) 

FAIXA DE 
CALÇADA 

5,00 m (2 x 2,5m) 4,00( 2x2,0 m) 3,00 m (2x1,50m) 

LARGURA DA 
VIA 

14,00 12,00 9,00 

LARGURA TOTAL 20,00 16,00 12,00 

 
   

Art. 5° - Dar ao art. 64 a seguinte redação: 
 
 
  “Art. 64 – Zona Predominantemente Residencial , ZPRS, são áreas parceladas, 
desocupadas ou ocupações com loteamentos de baixa renda e renda média baixa, destinadas à 
baixa densidade de ocupação, nas quais serão permitidos os usos residenciais, unifamiliar, 
multifamiliar  e comercial e de serviços do Grupo I. 
 
 
  Art. 6° -  Acrescentar ao Anexo II – Classificação dos Usos nas colunas do Grupo 
I e Grupo II os Depósitos /distribuidor de gás liquefeito das Classe “1 “  “2’ e Classe “3”, 
respectivamente. 
 
 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário entrando esta Lei em vigor na 
data de sua publicação. 

 
  Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 08 Novembro de 2010. 
 

 
 
  Mário Augusto Alves Andrade 

         Prefeito Municipal 

    

 

Magno Gonçalves Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças 

 

 

    Silvério de Oliveira Resende 

             Procurador Geral do Município  
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ANEXO II 

CLASSIFICAÇÃO DOS USOS 

 
SERVIÇOS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 

 

Todas as atividades do 

grupo I que ultrapassarem a 

área de 200,00m². 

Todas as atividades do grupo I 
e II que ultrapassarem a área de 
400,00m². 

Administração de Condomínio   
 Academias de ginásticas e 

esportivas 
 

Administração de Imóveis 
(compra, venda e corretagem 
de imóveis). 

  

Agencia de emprego, 
treinamento de pessoal e 
seleção. 

  

Auto-escolas   
Aulas de Reforço, de Línguas, 
Preparação para concurso, 
Treinamento de empresas. 

  

  Autopista para diversão 
Agência de turismo   
Assistência técnico-rural Locação de máquinas 

agrícolas 
 

Agências de publicidade e 
propaganda 

  

Bar, lanchonete, restaurante   
Barbeiros   
Borracharias   
 Boates e danceterias  
 Buffets, casa de recepção e 

salão de festas. 
 

 Capotaria  
Casa de câmbio   
Depósito/distribuidor de gás 
liquefeito / Classe “1” e “2”  

Depósito distribuidor de gás 
liquefeito de gás a partir da 
Classe “3”. 

 

Casas lotéricas   
Centros de estética   
 Cinema, teatro e auditório  
Chaveiros   
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
  Circos e parques de diversão 
Confecção de carimbos   
Confecção e reparação de 
artigos de vestuário sob 
medida 

  

Consultórios médicos e 
veterinários 

  

Cursos de aula particular   
Cursos diversos   
 Escola de dança, música, 

esporte e natação. 
 

Dedetização   
  Drive-in 
 Emissora de rádio e difusão, 

televisão e vídeo 
comunicação. 

 

Empreiteira e serviços de 
construção 

  

  Escritório com pátio de 
máquinas, equipamentos e 
veículos 

Escritório de Contabilidade   
Escritório de empresas de 
segurança 

  

Escritório de limpeza e 
conservação de edificações 

  

Escritório de Profissionais 
Autônomos 

  

Estabelecimento bancário    
Estilista   
Estúdios de escultura, desenho 
e pintura artística 

  

Estúdios de gravação   
Estúdios fotográficos   
  Garagem de empresa de 

transporte de passageiros 
  Garagem de empresa de 

transporte de cargas 
Gravação, lapidação e 
vitrificação de jóias e 
pequenos objetos 

  

Guarda-móveis    
Hotéis, Hospedarias, Pousadas   
 Instalação, reparação e 

conservação de acessórios 
para veículos (inclusive 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
som) 

Jardinagem e paisagismo   
Jornalismo e comunicação   
Laboratório de prótese 
dentária 

  

Laboratório fotográfico   
Lanches em trailer   
Lavanderias self-service   
Lan-house (serviços de tele-
informática) 

  

 Lavajato   
Locação de artigos de 
vestuário 

  

Locação de artigos para festa   
Locação de filmes, discos, 
livros e fitas de vídeo-game 

  

 Locação de veículos 
automotores 

 

Locação e arrendamento de 
bicicletas 

  

  Locação e guarda de 
equipamentos para construção 
civil. 

Locação, Reparação e 
Conservação de Baterias e 
Acumuladores. 

  

Montagem e molduras de 
quadros 

  

  Montagem industrial 
 Motel  
Pensões e Albergues (com até 
30 leitos). 

Pensões e Albergues (acima 
de 30 leitos). 

 

Posto de coleta de lavanderia Lavanderia (local onde 
executa o serviço) 

 

Posto de coleta de materiais 
biológicos 

Laboratórios de análises 
químicas e clínicas 

 

Prestação de serviço de 
entrega a domicilio 

  

Prestação de serviços por 
telefone 

  

Produção de húmus   
Provedor de internet   
Recargas de extintores   
Recondicionamento de peças e 
acessórios 

Reparação de veículos e 
motocicletas para 
lanternagem e pintura. 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
  Recondicionamento de motores 

de combustão interna 
Reparação de Aparelhos 
eletrônicos 

  

 Reparação de Automóveis, 
Balanceamento, 
Alinhamento de Rodas e 
Troca de óleo. 

 

Reparação de Artigos de couro 
e similares 

  

Reparação de Bicicletas   
Reparação de Instalações de 
gás, elétricas e hidráulicas. 

  

Reparação e instalação de 
antenas 

  

Reparação e instalação de 
computadores, periféricos e 
impressora 

  

Salões de Beleza   
Sedes Administrativas de 
empresas 

  

Serviço de Reparação de 
moveis 

  

Serviços de Acupuntura   
Serviços de Auditoria   
Serviços de Comunicação e 
programação visual 

  

Serviços de Decoração   
  Serviço de Guindaste e 

Reboque 
Serviços de Informática   
Serviços de Investigador 
particular 

  

Serviços de Promoção e 
organização de eventos 

  

Serviços de Serigrafia / silk-
Screen 

  

Serviços de Tradução e 
Documentação 

  

Serviços de Vidraçaria   
Serviços Esotéricos   
 Serviços Funerários  
Serviços gráficos, editoriais e 
de reprodução 

  

Sorveteria   
  Transporte de mudança e 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
valores com pátio de veículos. 

Transporte em Ambulância   
 Transporte em Motocicletas  
 Transporte Escolar  
 

SERVIÇOS DE USO COLETIVO 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 

 

Todas as atividades do grupo I 

que ultrapassarem a área de 

200,00m². 

Todas as atividades do grupo I e 
II que ultrapassarem a área de 
400,00m². 

Agencia de correio e 
telégrafos 

  

Associação beneficente   
Associações culturais, 
filosóficas e cientificas, 
Sindicatos e Fundações. 

  

Associação de bairros e 
moradores   

Associações recreativas e 
desportivas   

  Aterros sanitários 
Associações religiosas Templos religiosos  
 Bancos de sangue  
Bibliotecas, centro de 
documentação e pesquisa 

  

  Canil 
 Velório  
Cartórios   
Casa de repouso   
 Cemitério e crematório  

  
Centro de feiras, convenções, 
exposições e outros eventos 

 
Centro de formação 
profissional, supletivos e pré-
vestibulares 

 

Clinicas especializadas 
sem internação 

Clinicas especializadas com 
internação  
 

 

 Clinicas veterinárias com 
alojamento 

 

  Conjunto de quadras de esportes 
 Cooperativas  
  Corpo de bombeiro 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
 Creches  
 Delegacia de policia  

 

Empresa de energia elétrica, 
telecomunicações, água e 
esgoto, correio e telégrafos 
 

 

Entidades de assistência e 
promoção social 

  

Entidades de atendimento 
não asilar 

  

Estabelecimento de cultura 
artística 

  

Escolas de idiomas   
 Escolas superiores  
 Fóruns e tribunais  
 Hospitais, maternidades, 

policlínica e pronto-socorro 
 

 Hospitais veterinários  
  Instalação militar 
Instituto de fisioterapia   
  Jardins Botânicos e Zoológicos 
 Jardim de infância e maternal  
 Laboratórios radiológicos  
Mostras artesanais e 
folclóricas 

  

Museus   
  Necrotério 
Posto de atendimento de 
serviços públicos 

   

Postos de saúde pública   
Postos policiais   
Postos telefônicos   
 Previdência privada e 

previdência pública 
 

 Quadra de esporte  
 Sedes e diretórios de partido 

político 
 

Sedes de movimento 
social 

  

 Sedes de órgãos públicos  
 Serviços de ambulância  
Serviços de enfermagem   
Serviços veterinários de 
embelezamento, vacinação 
e alojamento 

  

  Terminal de carga 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² 
Grupo III – acima de 

400,00m² 
 Terminais rodoviários, 

ferroviários e aéreos 
 

 Unidades de reciclagem de 
resíduos sólidos 

 

 
 
 
 

USOS COMERCIAIS 
Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

 

Todas as atividades do 

grupo I que ultrapassarem a 

área de 200,00m². 

Todas as atividades do grupo I e II 
que ultrapassarem a área de 
400,00m². 

Açougue   
Antiquário   
Aparelhos e artigos de cine 
foto 

  

Aparelhos elétricos e 
eletrônicos 

  

Aparelhos de uso pessoal   
Aquários e peixes 
ornamentais 

  

Armarinhos   
Artigos de apicultura   
Artigos de camping e pesca   
Artigos de cama, mesa e 
banho 

  

Artigos desportivos e 
recreativos 

  

Artigos de escritório   
Artigos de gesso   
Artigos de vestuário   
Artigos de madeira e 
moveis 

  

Artesanato   
Artigos funerários    
Artigos esotéricos   
Artigos, materiais e 
equipamentos médicos, 
odontológicos, laboratoriais 
e hospitalares 

  

Artigos e produtos 
veterinários 

  

Artigos e suprimento de   
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 
informática 
Artigos para decoração   
Artigos para festas   
Artigos religiosos   
Bazares   
Bicicletas   
Bijuterias   
Bomboniere e confeitaria   
Brinquedos   
 Baterias e acumuladores  
Bebidas   
Colchões   
Cosméticos   
Drogaria e farmácia   
Eletrodomésticos   
Embalagens   
Essência e especiarias   
Equipamentos de segurança   
Ferramentas   
Ferragens   
Materiais de acabamento de 
edificações 

  

Motocicletas   
Móveis   
Peças e acessórios de 
máquinas e motores 
agrícolas;  

  

Peças e acessórios para 
veículos, inclusive som 

  

Equipamentos gráficos    
Equipamentos de energia 
solar 

  

  Explosivos e fogos de artifício 
 Gás liquefeito, naturais e 

especiais 
 

  Granjas com abatedouros 
 Lojas de departamento  
  Máquinas e equipamentos de 

grande porte 
  Maquinas e equipamentos de uso 

industrial 
  Produtos siderúrgicos 
Supermercado   
 Hipermercado  
Veículos   
Piscinas   
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 
Pneus automotivos   
 Postos de abastecimento   
 Produtos de agropecuária   
 Produtos metalúrgicos  
Vidraçarias   
Materiais de construção,    
  Máquinas e equipamentos da 

construção civil 
Fitas e discos   
Floriculturas   
Gelo   
Instrumentos musicais   
Joalherias e relojoarias   
Jornais e revistas   
Laticínios e frios   
Livraria e papelaria   
Lubrificantes   
Mercearias   
Materiais plásticos   
Metais e pedras preciosas   
Molduras   
Objetos de arte e adornos   
Óticas   
Padarias   
Peças e assessórios para 
bicicleta 

  

Perfumarias   
Peixaria   
Produtos hortifrutigranjeiros   
Presentes  

 
 

 

Produtos de limpeza   
Produtos naturais   
Quitandas   
Sapatarias   
Tabacarias   
Tecidos   
 Comércio atacadista dos 

artigos comercializados 
listados no grupo I. 

Comércio atacadista, 
distribuidores e depósitos. 

 
INDÚSTRIAS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 
Não poluentes Poluentes e não poluentes 

sujeitas a controle ambiental 
Poluentes e não poluentes sujeitas a 
controle ambiental 
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USOS PERMITIDOS NA ZONA DE PROTEÇÃO 

Auditórios até 250 lugares 
Balneários, Pousadas até 1000m² 
Floriculturas até 150m² 
Galeria de arte e exposições até 450 m² 
Lanchonete até 150m² 
Anfiteatro descoberto 
Banca de Jornal 
Coreto 
Horto florestal e viveiros de mudas  
Lan-house (serviços de tele-informática) 
Play-ground 
Quiosques 
Vestiário 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1712, 28 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 

“Altera a Lei Complementar Nº 1569, de20 de agosto de 2010 que 

estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e 

uso do solo urbano do município de Entre Rios de Minas, revoga 

a Lei Complementar Nº 1627, de 08 de outubro de 2012 e dá 

outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Entre Rios de Minas-MG aprovou e eu, Prefeita Municipal, 

sanciono a seguinte Lei:  

  

Art. 1º-  o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar Nº 1569 de 20 de agosto de 2010, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º- ... 

§ 2º - As áreas no interior dessa macrozona receberão o zoneamento ZEIS, incluído a 

área de expansão urbana, acrescentada através de alteração do MAPA DE 

MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS  e memorial 

descritivo que integram a presente lei.” 

 

Art. 2º-  O artigo 30 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 30º-  Para a aprovação de novos parcelamentos o Executivo deverá estabelecer, 

com base no disposto no capítulo II, do Macrozoneamento, o zoneamento a ser 

implementado na área a ser parcelada. 

 

“§ 1º - Os lotes mínimos dos novos parcelamentos são variáveis para cada zona, 

conforme apresentado no quadro 1 abaixo. ” 
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Quadro 1: área mínima de lote por zona 

 

Zonas Área Mínima do Lote 

ZPR-1 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados) 

ZPR-2 300,00 m² (trezentos metros quadrados) 

ZPRS 240,00 m² (duzentos e quarenta metros quadrados) 

ZEIS 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) 

ZM 240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados) 

ZMC 240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados) 

ZE __ 

ZAE 500 m² 

ZPAM __ 

ZP 500 m² 

ZCI 500 m² 

ZPI 500 m² 

  

 

“§ 2º - Os casos de desmembramento não poderão gerar lotes com medidas inferiores 

que o mínimo estabelecido para cada zona. 

 

“§ 3º - Os lotes deverão ter a testada frontal mínima equivalente a 12,00m (doze metros), 

exceto nos terrenos classificados como ZMC e ZEIS, cuja testada frontal mínima será 

equivalente a 10,00m (dez metros), salvo os casos omissos preexistentes, cujos 

parâmetros serão definidos caso a caso respeitadas as dimensões mínimas definidas 

pela legislação federal.  

 

“§ 4º - Simultaneamente à definição do zoneamento a ser adotado o Executivo deverá 

definir, para os novos parcelamentos, a classificação viária. 

 

“§ 5º - A definição do zoneamento e da classificação viária deverá considerar a 

capacidade da infraestrutura instalada ou a ser instalada por ocasião de novos 

parcelamentos. 

 

“§ 6º - No caso de novos desmembramentos e loteamentos, apenas nos lotes de 

esquina, a medida mínima frontal e de fundo, será 15 m (quinze metros) exceto nos 
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terrenos classificados como ZEIS, cuja testada frontal e o fundo, será equivalente a 10 

m (dez metros). ” 

 

Art. 3º-  O artigo 56 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 56º- Os imóveis e edificações em desconformidade com os parâmetros 

estabelecidos nesta lei complementar poderão manter o seu nível atual de 

desconformidade, podendo ampliar área em sentido vertical sobre a área já construída, 

com a mesma taxa de ocupação do solo ou laje, obedecidos os limites de altura máxima 

estabelecidos por esta lei complementar de acordo com a zona de classificação de uso 

para o local. ” 

 

“Parágrafo único – As obras só poderão ser iniciadas após aprovação do projeto pelo 

órgão Municipal competente, sob pena das sanções previstas em lei. ” 

 

Art. 4º-  O artigo 62 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 62 - As Zonas de Uso Predominantemente Residencial 1, ZPR-1, são áreas a serem 

ocupadas com baixa densidade e taxa de permeabilidade não inferior a 10%, onde será 

permitido o uso residencial unifamiliar e multifamiliar e o uso comercial e de serviços 

dos grupos I e II.  

 

Quadro  2: Parâmetros Urbanísticos 

 

Coeficiente de aproveitamento:  5,0 

Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta por cento) 

Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 

Afastamento frontal mínimo: 3,0m (três metros) – somente novos loteamentos 

Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de 

vãos – somente para loteamentos novos. 

Afastamento lateral mínimo: 1,5 m (um metro e meio) da divisa, para paredes com 

abertura de vãos. Para novos desmembramentos e loteamentos, o afastamento da 

lateral que confronta com a via pública (lote de esquina) será de 3,0 m (três metros). 
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Altura máxima para edificações: 20 m (vinte metros) medidos a partir do nível da via 

pública frontal. No caso de a laje atingir a altura máxima permitida, o espaço entre o 

telhado e a laje não poderá ser transformado em área útil, vedado a utilização para 

quaisquer fins, salvo para instalação de rede elétrica e hidráulica.                                   

Altura máxima na divisa: 15 m (quinze metros) medidos a partir do nível da via 

pública frontal, paredes sem abertura de vãos.                            

Marquise poderá ocupar o espaço aéreo até 2/3(dois terços) do passeio, desde que 

não afete a rede elétrica. 

 

 

§ 1º - Revogado.  

I. Revogado.  

II. Revogado. 

III. Revogado. 

 

§ 2º - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do caput deste 

artigo, as áreas parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo 

II da lei n° 1546, com suas ulteriores alterações, que institui o Plano Diretor Participativo 

de Entre Rios de Minas. 

 

§ 3º - Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZPR-1, serão 

permitidos os usos comerciais e de serviço dos grupos I e II. 

 

§ 4º - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZPR-1 não poderão ser 

acessados exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas. 

 

I – É permitido, mediante aprovação do Poder Executivo Municipal competente, o 

desmembramento de imóveis já parcelados ou loteados até a data da entrada em vigor 

desta lei, cuja área estiver encravada, semi encravada ou nos fundos de outro imóvel, 

acessados por vias particulares de pedestres, ciclovias e mistas, para uso restrito e 

particular, em condomínio, cuja execução e ônus das obras necessárias para viabilizar 

o acesso, inclusive   de pavimentação, rede elétrica, abastecimento de água potável, 

rede pluvial e esgotamento sanitário, correrão por conta exclusiva do proprietário ou 

condôminos, podendo os imóveis ser desmembrados mesmo que não seja possível o 

acesso nos parâmetros de medidas estabelecidas nesta lei complementar, desde que a 
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área total do terreno seja igual ou inferior a 3.000 (três mil) metros quadrados e que a 

área de cada lote não seja inferior a estabelecida nesta lei, de acordo com classificação 

de zoneamento, ressalvados os casos em que já tiver sido iniciado  a construção de 

imóvel residencial até a data da entrada em vigor desta lei cuja área não poderá ser 

inferior a mínima estabelecida na legislação federal. 

 

II – Nos casos estabelecidos no inciso anterior, os acessos aos lotes desmembrados 

não serão considerados via pública e a manutenção e conservação ficará 

exclusivamente a cargo dos proprietários. 

 

§ 5º - A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei, com suas ulteriores 

alterações. 

 

§ 6º - Na ZPR-1 o afastamento frontal mínimo será dispensado para novas edificações 

situadas em parcelamentos já consolidados e implantados anteriormente à data de 

entrada em vigência da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano. ” 

 

Art. 5º-  O artigo 63 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Zonas de Uso Preferencialmente Residencial 2, ZPR-2 

“Art. 63 - As Zonas de Uso Preferencialmente Residencial - ZPR-2, são áreas a serem 

ocupadas com média densidade, nas quais serão permitidos os usos residenciais 

unifamiliar e multifamiliar e o uso comercial e de serviços dos grupos I e II.  

 

Quadro  3: Parâmetros Urbanísticos 

 

Coeficiente de aproveitamento:  5,0 

Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta por cento) 

Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 

Afastamento frontal mínimo: 3,0 m (três metros) – somente novos loteamentos 

Afastamento de fundo mínimo: 2,0m (dois metros), para paredes com abertura de 

vãos – somente para loteamentos novos. 
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Afastamento lateral mínimo: 1,5 m (um metro e meio) da divisa, para paredes com 

abertura de vãos. Para novos desmembramentos e loteamentos, o afastamento da 

lateral que confronta com a via pública (lote de esquina) será de 3,0 m (três metros). 

Altura máxima para edificações: 20 m (vinte metros), para paredes com abertura de 

vãos, medidos a partir do nível da via pública frontal. No caso de a laje atingir a altura 

máxima permitida, o espaço entre o telhado e a laje não poderá ser transformado em 

área útil, vedado a utilização para quaisquer fins, salvo para instalação de rede 

elétrica e hidráulica.                                    

Altura máxima na divisa: 15 m (quinze metros) medidos a partir do nível da via pública 

frontal, paredes sem abertura de vãos.                            

Marquise poderá ocupar o espaço aéreo até 2/3(dois terços) do passeio, desde que 

não afete a rede elétrica. 

 

§ 1º - A ZPR-2 é receptora do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC 

em até 20% a mais do coeficiente de aproveitamento usualmente aplicado. 

 

§ 2º - Revogado. 

 

§ 3º - Nas áreas urbanas consolidadas classificadas como ZPR-2 são permitidos os 

usos comerciais e de serviços do Grupo III ao longo da Rodovia MG-270, respeitada a 

faixa de domínio da rodovia. 

 

§ 4º - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do caput deste 

artigo, as áreas parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo 

II da lei n° 1546, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Entre Rios de 

Minas. 

 

§ 5º - Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZPR-2, serão 

permitidos os usos comerciais e de serviços dos grupos I e II. 

 

§ 6º - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZPR- 2 não poderão ser 

acessados exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas. 

 

I – É permitido, mediante aprovação do Poder Executivo Municipal competente, o 

desmembramento de imóveis já parcelados ou loteados até a data da entrada em vigor 
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desta lei, cuja área estiver encravada, semi encravada ou nos fundos de outro imóvel, 

acessados por vias particulares de pedestres, ciclovias e mistas, para uso restrito e 

particular, em condomínio, cuja execução e ônus das obras necessárias para viabilizar 

o acesso, inclusive   de pavimentação, rede elétrica, abastecimento de água potável, 

rede pluvial e esgotamento sanitário, correrão por conta exclusiva do proprietário ou 

condôminos, podendo os imóveis ser desmembrados mesmo que não seja possível o 

acesso nos parâmetros de medidas estabelecidas nesta lei complementar, desde que a 

área total do terreno seja igual ou inferior a 3.000 (três mil) metros quadrados e que a 

área de cada lote não seja inferior a estabelecida nesta lei, de acordo com classificação 

de zoneamento, ressalvados os casos em que já tiver sido iniciado  a construção de 

imóvel residencial até a data da entrada em vigor desta lei cuja área não poderá ser 

inferior a mínima estabelecida na legislação federal. 

 

II – Nos casos estabelecidos no inciso anterior, os acessos aos lotes desmembrados 

não serão considerados via pública e a manutenção e conservação ficará 

exclusivamente a cargo dos proprietários. 

 

§ 7º - A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei, com ulteriores 

alterações. 

 

§ 8º - Na ZPR-2 o afastamento frontal mínimo será dispensado para novas edificações 

situadas em parcelamentos já consolidados e implantados anteriormente à data de 

entrada em vigor na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano. ” 

 

Art. 6º-  O artigo 64 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

I  

Zona Predominantemente Residencial Social, ZPRS 

 

“Art. 64 - Zona Predominantemente Residencial Social, ZPRS, são áreas parceladas, 

desocupadas ou ocupações com loteamentos de baixa renda e renda média baixa, 

destinadas á baixa densidade de ocupação, nas quais serão permitidos os usos 

residenciais, unifamiliar, multifamiliar e comercial e de serviços do Grupo I e II. 
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Quadro  4: Parâmetros Urbanísticos 

 

Coeficiente de aproveitamento:  5,0  

Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta por cento) 

Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 

Afastamento frontal mínimo: 3,0 m (três metros) – somente novos loteamentos 

Afastamento de fundo mínimo: 2,0 m (dois metros), para paredes com abertura de 

vãos – somente para loteamentos novos. 

Afastamento lateral mínimo: 1,5 m (um metro e meio) da divisa, para paredes com 

abertura de vãos. Para novos desmembramentos e loteamentos, o afastamento da 

lateral que confronta com a via pública (lote de esquina) será de 3,0 m (três metros). 

Altura máxima para edificações: 20 m (vinte metros), para paredes com abertura de 

vãos, medidos a partir do nível da via pública frontal. No caso de a laje atingir a altura 

máxima permitida, o espaço entre o telhado e a laje não poderá ser transformado em 

área útil, vedado a utilização para quaisquer fins, salvo para instalação de rede 

elétrica e hidráulica.   

Altura máxima para edificações na divisa: 15 m (quinze metros) medidos a partir do 

nível da via pública frontal.                            

Marquise poderá ocupar o espaço aéreo até 2/3(dois terços) do passeio, desde que 

não afete a rede elétrica. 

 

§ 1º - Nessa zona poderá, quando for o caso, ser utilizado o instrumento da 

Regularização Fundiária. 

  

§ 2º - Deverão ser buscados recursos para complementação de infraestrutura básica 

em parcelamentos já implantados nas áreas dessa zona. 

 

§ 3º - Revogado: 

I – Revogado; 

II - Revogado. 

 

§ 4º - Considera-se parcelamentos implantados, para efeitos de aplicação do caput 

deste artigo, as áreas parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, 

anexo II da lei n° 1546, com ulteriores alterações, que institui o Plano Diretor 

Participativo do Município de Entre Rios de Minas. 
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§ 5º - Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZPRS, serão 

permitidos os usos comerciais e de serviço dos grupos I e II.  

 

§ 6º - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZPRS não poderão ser 

acessados exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas.       

 

I – É permitido, mediante aprovação do Poder Executivo Municipal competente, o 

desmembramento de imóveis já parcelados ou loteados até a data da entrada em vigor 

desta lei, cuja área estiver encravada, semi encravada ou nos fundos de outro imóvel, 

acessados por vias particulares de pedestres, ciclovias e mistas, para uso restrito e 

particular, em condomínio, cuja execução e ônus das obras necessárias para viabilizar 

o acesso, inclusive   de pavimentação, rede elétrica, abastecimento de água potável, 

rede pluvial e esgotamento sanitário, correrão por conta exclusiva do proprietário ou 

condôminos, podendo os imóveis ser desmembrados mesmo que não seja possível o 

acesso nos parâmetros de medidas estabelecidas nesta lei complementar, desde que a 

área total do terreno seja igual ou inferior a 3.000 (três mil) metros quadrados e que a 

área de cada lote não seja inferior a estabelecida nesta lei, de acordo com classificação 

de zoneamento, ressalvados os casos em que já tiver sido iniciado  a construção de 

imóvel residencial até a data da entrada em vigor desta lei cuja área não poderá ser 

inferior a mínima estabelecida na legislação federal. 

 

II – Nos casos estabelecidos no inciso anterior, os acessos aos lotes desmembrados 

não serão considerados via pública e a manutenção e conservação ficará 

exclusivamente a cargo dos proprietários. 

 

§ 7º - A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei, com ulteriores 

alterações. 

 

§ 8º - Na ZPRS o afastamento frontal mínimo será dispensado para novas edificações 

situadas em parcelamentos já consolidados por implantados anteriormente à data da 

entrada em vigência da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano. ” 

 

Art. 7º-  O artigo 65 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 



 Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas 
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747/0001-94 
Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG 

CEP.: 35490-000 - Fone (031) 3751-1232 

 

 
II 

Zona Especial de Interesse Social, ZEIS 

 

“Art. 65 – As Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS, compreendem áreas de 

ocupação irregular, em áreas de propriedade pública ou privada e ainda 

empreendimentos ensejados pelo poder público com o intuito de reduzir o déficit 

habitacional. 

 

Quadro 5: Parâmetros Urbanísticos 

 

Coeficiente de aproveitamento:  2,0  

Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta por cento) 

Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 

Afastamento frontal mínimo: 1,5 m (um metro e meio) – somente novos loteamentos 

Afastamento de fundo mínimo: 1,5 m (um metro e meio), para paredes com abertura 

de vãos – somente para loteamentos novos. 

Afastamento lateral mínimo: 1,5 m (um metro e meio) da divisa, para paredes com 

abertura de vãos. Para novos desmembramentos e loteamentos, o afastamento da 

lateral que confronta com a via pública (lote de esquina) será de 1,5 m (um metro e 

meio). 

Altura máxima para edificações: 9 m (nove metros), medidos a partir do nível da via 

pública frontal, inclusive telhado.   

Marquise poderá ocupar o espaço aéreo até 2/3(dois terços) do passeio, desde que 

não afete a rede elétrica. 

 

§ 1º - Nessa zona poderá, se for o caso, ser utilizado o instrumento da Regularização 

Fundiária. 

  

§ 2º - Essa área é prioritária para a implantação de Programas Habitacionais de 

Interesse Social, infraestrutura, equipamentos comunitários e outros. 

 

§ 3º - As áreas já ocupadas classificadas como ZEIS deverão ser objeto de 

cadastramento detalhado, elaboração de projetos de urbanização e reassentamento de 

moradias quando for o caso. 
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§ 4º - Os parâmetros de ocupação do solo nas áreas de ZEIS já consolidadas serão 

definidos caso a caso. ” 

 

Art. 8º-  O artigo 66 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

III 

Zona de Uso Misto da Área Central, ZMC 

 

Art. 66 - A Zona de Uso Misto da Área Central, ZMC, compreende as áreas destinadas a 

garantir a diversidade das atividades urbanas, sendo permitidos nela os usos 

comerciais e de serviços nela os usos comerciais e de serviços dos Grupos I e II, e bem 

assim, o uso unifamiliar e multifamiliar.  

 

Quadro 6: Parâmetros Urbanísticos 

 

Coeficiente de aproveitamento:  5,0 

Taxa de ocupação máxima - 80% (oitenta por cento) 

Taxa de Permeabilidade mínima – 10% (dez por cento)  

Afastamento frontal – para terrenos contíguos às edificações inventariadas, estas 

deverão seguir as orientações postas no Inventário do Patrimônio Artístico e Cultural 

do Município – IPAC e nos dossiês de inventário; para as demais situações, não há 

obrigatoriedade de afastamento frontal. 

Afastamento lateral mínimo – 1,50 m (um metro e meio), para paredes com abertura 

de vãos. Para novos desmembramentos e loteamentos, o afastamento da lateral que 

confronta com a via pública será de 3,0 metros.  

Afastamento de fundo mínimo – 1,50 m (um metro e meio), para paredes com 

abertura de vãos. 

Altura máxima para edificações exceto o telhado -  15,0 m (quinze metros), medidos 

a partir do nível da via pública frontal. No caso de a laje atingir a altura máxima 

permitida, o espaço entre o telhado e a laje não poderá ser transformado em área 

útil, vedado a utilização para quaisquer fins, salvo para implantação de rede elétrica 

e hidráulica. 

Abertura de vãos na divisa somente com afastamento de 1,5 m (um metro e meio), 

ressalvado o que dispõe na legislação federal. 
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Marquise poderá ocupar o espaço aéreo até 2/3(dois terços) do passeio, desde que 

não afete a rede elétrica. 

 

 

§ 1º - Essa zona respeita os parâmetros normativos postos para a Área de Diretrizes 

Especiais da Área Central – ADE – AC, aprovados pelo Plano Diretor Participativo, Lei 

nº 1.546 de 13 de julho de 2009. 

 

§ 2º - Os imóveis dessa zona podem originar a Transferência do Direito de Construir – 

TDC. 

 

§ 3º - Na ZMC serão permitidos os usos comerciais e de Serviço do Grupo II nos terrenos 

lindeiros à Praça Cassiano Campolina, vedadas as atividades poluentes e nocivas ao 

meio ambiente e as que provoquem ruídos acima do especificado na legislação 

específica. 

 

I – É permitido, mediante aprovação do Poder Executivo Municipal competente, o 

desmembramento de imóveis já parcelados ou loteados até a data da entrada em vigor 

desta lei, cuja área estiver encravada, semi encravada ou nos fundos de outro imóvel, 

acessados por vias particulares de pedestres, ciclovias e mistas, para uso restrito e 

particular, em condomínio, cuja execução e ônus das obras necessárias para viabilizar 

o acesso, inclusive   de pavimentação, rede elétrica, abastecimento de água potável, 

rede pluvial e esgotamento sanitário, correrão por conta exclusiva do proprietário ou 

condôminos, podendo os imóveis ser desmembrados mesmo que não seja possível o 

acesso nos parâmetros de medidas estabelecidas nesta lei complementar, desde que a 

área total do terreno seja igual ou inferior a 3.000 (três mil) metros quadrados e que a 

área de cada lote não seja inferior a estabelecida nesta lei, de acordo com classificação 

de zoneamento, ressalvados os casos em que já tiver sido iniciado  a construção de 

imóvel residencial até a data da entrada em vigor desta lei cuja área não poderá ser 

inferior a mínima estabelecida na legislação federal. 

 

II – Nos casos estabelecidos no inciso anterior, os acessos aos lotes desmembrados 

não serão considerados via pública e a manutenção e conservação ficará 

exclusivamente a cargo dos proprietários. 
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Art. 9º-  O artigo 67 da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

IV 

Zona de Uso Misto, ZM 

 

Art. 67 - A Zona de Uso Misto, ZM, compreende áreas destinadas a garantir a 

diversidade das atividades urbanas, sendo permitidos os usos comerciais e de serviços 

dos grupos I, II e III o uso residencial unifamiliar, multifamiliar, e os usos institucionais.  

 

Quadro 7: Parâmetros Urbanísticos   

 

Coeficiente de aproveitamento:  5,0  

Taxa de ocupação máxima: 80% (oitenta por cento) 

Taxa de Permeabilidade mínima: 10% (dez por cento) 

Afastamento frontal mínimo: 3,0 m (três metros) – somente para novos loteamentos 

Afastamento de fundo mínimo: 2,0 m (dois metros), para paredes com abertura de 

vãos – somente para novos loteamentos. 

Afastamento lateral mínimo: 1,5 m (um metro e meio) da divisa, para paredes com 

abertura de vãos. Para novos desmembramentos e loteamentos, o afastamento da 

lateral que confronta com a via pública (lote de esquina) será de 3,0 m (três metros). 

Altura máxima para edificações: 20 m (vinte metros), medidos a partir do nível da via 

pública frontal. No caso de a laje atingir a altura máxima permitida, o espaço entre o 

telhado e a laje não poderá ser transformado em área útil, vedado a utilização para 

quaisquer fins, salvo para instalação de rede elétrica e hidráulica.   

Altura máxima para edificações na divisa: 15 m (quinze metros) medidos a partir do 

nível da via pública frontal.                            

Marquise poderá ocupar o espaço aéreo até 2/3(dois terços) do passeio, desde que 

não afete a rede elétrica. 

 

§ 1º - Zona receptora do instrumento Transferência do Direito de Construir – TDC em 

até 20% a mais do coeficiente usualmente aplicado. 

 

§ 2º - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do afastamento 

frontal mínimo constante no quadro 6, as áreas parceladas mapeadas no zoneamento 
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urbano da sede municipal, anexo II da lei n° 1546, com ulteriores alterações, que institui 

o Plano Diretor Participativo de Entre Rios de Minas.  

 

§ 3º - Revogado: 

I. Revogado;  

II. Revogado;  

III. Revogado; 

IV. Revogado;  

V. Revogado; 

VI. Revogado;   

VII. Revogado. 

 

§ 4º - Serão permitidos na ZM todas as atividades dos Grupos I e II que ultrapassem a 

área de 400 m². 

 

§ 5º - Para os novos parcelamentos, nas áreas classificadas como ZM, serão permitidos:  

I. Os usos comerciais e de serviço do grupo I ao longo das vias locais;  

II. Os usos comerciais e de serviço dos grupos I e II ao longo das vias 

coletoras;  

III. Os usos comerciais e de serviço dos grupos I, II e III ao longo das vias 

arteriais.   

 

§ 6º - Nos novos parcelamentos os terrenos classificados como ZM não poderão ser 

acessados exclusivamente por vias de pedestres, ciclovias e mistas. 

 

I – É permitido, mediante aprovação do Poder Executivo Municipal competente, o 

desmembramento de imóveis já parcelados ou loteados até a data da entrada em vigor 

desta lei, cuja área estiver encravada, semi encravada ou nos fundos de outro imóvel, 

acessados por vias particulares de pedestres, ciclovias e mistas, para uso restrito e 

particular, em condomínio, cuja execução e ônus das obras necessárias para viabilizar 

o acesso, inclusive   de pavimentação, rede elétrica, abastecimento de água potável, 

rede pluvial e esgotamento sanitário, correrão por conta exclusiva do proprietário ou 

condôminos, podendo os imóveis ser desmembrados mesmo que não seja possível o 

acesso nos parâmetros de medidas estabelecidas nesta lei complementar, desde que a 

área total do terreno seja igual ou inferior a 3.000 (três mil) metros quadrados e que a 

área de cada lote não seja inferior a estabelecida nesta lei, de acordo com classificação 



 Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas 
ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747/0001-94 
Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG 

CEP.: 35490-000 - Fone (031) 3751-1232 

 

 
de zoneamento, ressalvados os casos em que já tiver sido iniciado  a construção de 

imóvel residencial até a data da entrada em vigor desta lei cuja área não poderá ser 

inferior a mínima estabelecida na legislação federal. 

 

II – Nos casos estabelecidos no inciso anterior, os acessos aos lotes desmembrados 

não serão considerados via pública e a manutenção e conservação ficará 

exclusivamente a cargo dos proprietários. 

 

§ 7º - Considera-se área urbana consolidada, para efeitos de aplicação do caput deste 

artigo, as áreas parceladas mapeadas no zoneamento urbano da sede municipal, anexo 

II da lei n° 1546, com ulteriores alterações, que institui o Plano Diretor Participativo de 

Entre Rios de Minas. 

 

§ 8º - A classificação dos usos é apresentada no anexo II desta Lei, com ulteriores 

alterações. 

 

§ 9º - Na ZM o afastamento frontal mínimo será dispensado para novas edificações 

situadas em parcelamentos já consolidados por implantados anteriormente à da 

entrada em vigência da Lei de Parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. 

 

Art. 10º-  O Anexo II da Lei Complementar nº 1.569 de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

ANEXO II  

CLASSIFICAÇÃO DOS USOS 

SERVIÇOS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

 

Todas as atividades do grupo I 

que ultrapassarem a área de 

200,00m². 

Todas as atividades do grupo I e 

II que ultrapassarem a área de 

400,00m². 

Administração de Condomínio   

 Academias de ginásticas e 

esportivas 

 

Administração de Imóveis 

(compra, venda e corretagem de 

imóveis). 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Agencia de emprego, treinamento 

de pessoal e seleção. 

  

Auto-escolas   

Aulas de Reforço, de Línguas, 

Preparação para concurso, 

Treinamento de empresas. 

  

  Autopista para diversão 

Agência de turismo   

Assistência técnico-rural Locação de máquinas agrícolas  

Agências de publicidade e 

propaganda 

  

Bar, lanchonete, restaurante   

Barbeiros   

Borracharias   

 Boates e danceterias  

 Buffets, casa de recepção e salão 

de festas. 

 

 Capotaria  

Casa de câmbio   

Casas lotéricas   

Centros de estética   

   

Chaveiros   

 Cinema, teatro e auditório Circos e parques de diversão 

Confecção de carimbos Cooperativas  

Confecção e reparação de artigos 

de vestuário sob medida 

Depósitos de distribuição de gás 

liquefeito  

 

Consultórios médicos e 

veterinários 

  

Cursos de aula particular   

Cursos diversos   

 Escola de dança, música, esporte 

e natação. 

 

Dedetização   

  Drive-in 

Depósito/distribuidor de gás 

liquefeito/classe “1” e “2” 

Emissora de rádio e difusão, 

televisão e vídeo comunicação. 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Empreiteira e serviços de 

construção 

  

Estacionamento de veículos Estacionamentos de veículos Escritório com pátio de 

máquinas, equipamentos e 

veículos 

Escritório de Contabilidade   

Escritório de empresas de 

segurança 

  

Escritório de limpeza e 

conservação de edificações 

  

Escritório de Profissionais 

Liberais/Autônomos 

  

Estabelecimento bancário    

Estilista   

Estúdios de escultura, desenho e 

pintura artística 

  

Estúdios de gravação   

Estúdios fotográficos   

 Garagens Garagem de empresa de 

transporte de passageiros 

  Garagem de empresa de 

transporte de cargas 

Gravação, lapidação e vitrificação 

de jóias e pequenos objetos 

  

Guarda-móveis    

Hotéis, Hospedarias, Pousadas   

 Instalação, reparação e 

conservação de acessórios para 

veículos (inclusive som) 

 

Jardinagem e paisagismo   

Jornalismo e comunicação   

Laboratório de prótese dentária   

Laboratório fotográfico   

Lanches em trailer   

Lavanderias self-service   

Lan-house (serviços de tele-

informática) 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

 Lavajato   

Locação de artigos de vestuário   

Locação de artigos para festa   

Locação de filmes, discos, livros e 

fitas de vídeo-game 

  

Lavanderia (local onde executa o 

serviço) 

Locação de veículos 

automotores 

 

Locação e arrendamento de 

bicicletas 

  

Locação e guarda de equipamentos 

para construção civil. 

Locação e guarda de 

equipamentos para construção 

civil. 

Locação e guarda de 

equipamentos para construção 

civil. 

Locação, Reparação e Conservação 

de Baterias e Acumuladores. 

  

Montagem e molduras de quadros Motel  

  Montagem industrial 

   

Pensões e Albergues (com até 30 

leitos). 

Pensões e Albergues (acima de 

30 leitos). 

 

Posto de coleta de lavanderia   

Posto de coleta de materiais 

biológicos 

Laboratórios de análises 

químicas e clínicas 

 

Prestação de serviço de entrega a 

domicilio 

 Postos de combustíveis 

Prestação de serviços por telefone Marcenarias  

Produção de húmus Madeireiras e carpintarias  

Provedor de internet   

Recargas de extintores   

Recondicionamento de peças e 

acessórios 

Reparação de veículos e 

motocicletas para lanternagem e 

pintura. 

 

  Recondicionamento de motores 

de combustão interna 

Reparação de Aparelhos 

eletrônicos 

  

Reparação de Automóveis, 

Balanceamento, Alinhamento de 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Rodas, Troca de óleo e Instalação 

de acessórios. 

Reparação de Artigos de couro e 

similares 

  

Reparação de Bicicletas   

Reparação de Instalações de gás, 

elétricas e hidráulicas. 

Serralherias  

Reparação e instalação de antenas   

Reparação e instalação de 

computadores, periféricos e 

impressora 

  

Salões de Beleza   

Sedes Administrativas de empresas   

Serviço de Reparação de moveis   

Serviços de Acupuntura   

Serviços de Auditoria   

Serviços de Comunicação e 

programação visual 

  

Serviços de Decoração   

  Serviço de Guindaste e Reboque 

Serviços de Informática   

Serviços de Investigador particular   

Serviços de Promoção e 

organização de eventos 

  

Serviços de Serigrafia / silk-Screen   

   

Serviços de Vidraçaria   

Serviços Esotéricos   

Serviços Funerários   

Serviços gráficos, editoriais e de 

reprodução 

  

Sorveteria   

  Transporte de mudança e 

valores com pátio de veículos. 

Transporte em Ambulância Tornearias  

 Transporte em Motocicletas  

 Transporte Escolar  
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SERVIÇOS DE USO COLETIVO 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

 

Todas as atividades do grupo I que 

ultrapassarem a área de 200,00m². 

Todas as atividades do grupo I e 

II que ultrapassarem a área de 

400,00m². 

Agencia de correio e telégrafos   

Associação beneficente   

Associações culturais, 

filosóficas e cientificas, 

Sindicatos e Fundações. 

  

Associação de bairros e 

moradores 
  

Associações recreativas e 

desportivas 
  

  Aterros sanitários 

Associações religiosas Templos religiosos  

 Bancos de sangue  

Bibliotecas, centro de 

documentação e pesquisa 
  

  Canil 

 Velório Cemitério e crematório 

Cartórios   

Casa de repouso   

   

  
Centro de feiras, convenções, 

exposições e outros eventos 

 
Centro de formação profissional, 

supletivos e pré-vestibulares 
 

Clinicas especializadas sem 

internação 

Clinicas especializadas com 

internação  

 

 

 Clinicas veterinárias com 

alojamento 
 

  
Conjunto de quadras de 

esportes 

 Cooperativas  

  Corpo de bombeiro 

 Creches  
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Delegacia de Polícia   

 

Empresa de energia elétrica, 

telecomunicações, água e esgoto, 

correio e telégrafos 

 

 

Entidades de assistência e 

promoção social 
  

Entidades de atendimento não 

asilar 
  

Estabelecimento de cultura 

artística 
  

Escolas de idiomas   

 Escolas superiores  

 Fóruns e tribunais  

 Hospitais, maternidades, policlínica 

e pronto-socorro 
 

 Hospitais veterinários  

  Instalação militar 

Instituto de fisioterapia   

  Jardins Botânicos e Zoológicos 

 Escola infantil e maternal  

Laboratórios radiológicos   

Mostras artesanais e 

folclóricas 
  

Museus   

  Necrotério 

Posto de atendimento de 

serviços públicos 
   

Postos de saúde pública   

Postos policiais   

Postos telefônicos   

 Previdência privada e previdência 

pública 
 

 Quadra de esporte  

Sedes e diretórios de partido 

político 
  

Sedes de movimento social   
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Sedes de órgãos públicos   

Serviços de ambulância   

Serviços de enfermagem   

Serviços veterinários de 

embelezamento, vacinação e 

alojamento 

  

  Terminal de carga 

 
 

Terminais rodoviários, 

ferroviários e aéreos 

 
 

Unidades de reciclagem de 

resíduos sólidos 

 

USOS COMERCIAIS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

 

Todas as atividades do grupo I 

que ultrapassarem a área de 

200,00m². 

Todas as atividades do grupo I e II 

que ultrapassarem a área de 

400,00m². 

Açougue   

Antiquário   

Aparelhos e artigos de cine foto   

Aparelhos elétricos e eletrônicos   

Aparelhos de uso pessoal   

Aquários e peixes ornamentais   

Armarinhos   

Artigos de apicultura   

Artigos de camping e pesca   

Artigos de cama, mesa e banho   

Artigos desportivos e 

recreativos 

  

Artigos de escritório   

Artigos de gesso   

Artigos de vestuário   

Artigos de madeira e moveis   

Artesanato   

Artigos funerários    

Artigos esotéricos   
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Artigos, materiais e 

equipamentos médicos, 

odontológicos, laboratoriais e 

hospitalares 

  

Artigos e produtos veterinários   

Artigos e suprimento de 

informática 

  

Artigos para decoração   

Artigos para festas   

Artigos religiosos   

Bazares   

Bicicletas   

Bijuterias   

Bomboniere e confeitaria   

Brinquedos   

Baterias e acumuladores   

Bebidas   

Colchões   

Cosméticos   

Drogaria e farmácia   

Eletrodomésticos   

Embalagens   

Essência e especiarias   

Equipamentos de segurança   

Ferramentas   

Ferragens   

Materiais de acabamento de 

edificações 

  

Motocicletas   

Móveis   

Peças e acessórios de máquinas e 

motores agrícolas;  

  

Peças e acessórios para veículos, 

inclusive som 

  

Equipamentos gráficos    

Equipamentos de energia solar   

  Explosivos e fogos de artifício 
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

 Gás liquefeito, naturais e 

especiais 

 

  Granjas com abatedouros 

 Lojas de departamento  

  Máquinas e equipamentos de 

grande porte 

  Maquinas e equipamentos de uso 

industrial 

  Produtos siderúrgicos 

Supermercado   

 Hipermercado  

Veículos   

Piscinas   

Pneus automotivos   

 Postos de abastecimento   

 Produtos de agropecuária   

 Produtos metalúrgicos  

Vidraçarias   

Materiais de construção,    

  Máquinas e equipamentos da 

construção civil 

Fitas e discos   

Floriculturas   

Gelo   

Instrumentos musicais   

Joalherias e relojoarias   

Jornais e revistas   

Laticínios e frios   

Livraria e papelaria   

Lubrificantes   

Mercearias   

Materiais plásticos   

Metais e pedras preciosas   

Molduras   

Objetos de arte e adornos   

Óticas   

Padarias   
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Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Peças e assessórios para 

bicicleta 

  

Perfumarias   

Peixaria   

Produtos hortifrutigranjeiros   

Presentes   

Produtos de limpeza   

Produtos naturais   

Quitandas   

Sapatarias   

Tabacarias   

Tecidos   

 Comércio atacadista dos artigos 

comercializados listados no 

grupo I. 

Comércio atacadista, 

distribuidores e depósitos. 

 

INDÚSTRIAS 

Grupo I – até 200,00m² Grupo II – até 400,00m² Grupo III – acima de 400,00m² 

Não poluentes Poluentes e não poluentes 

sujeitas a controle ambiental 

Poluentes e não poluentes sujeitas a 

controle ambiental 

 

USOS PERMITIDOS NA ZONA DE PROTEÇÃO 

Auditórios até 250 lugares 

Balneários, Pousadas até 1000m² 

Floriculturas até 150m² 

Galeria de arte e exposições até 450 m² 

Lanchonete até 150m² 

Anfiteatro descoberto 

Banca de Jornal 

Coreto 

Horto florestal e viveiros de mudas  

Lan-house (serviços de tele-informática) 

Play-ground 

Quiosques 

Vestiário 
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Art. 11º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 12º-  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1627, de 08 de outubro 

de 2012. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 28 de novembro de 2016. 

 

 

 

MARIA CRISTINA MANSUR TEIXEIRA RESENDE 

PREFEITA MUNICIPAL 
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MEMORIAL DESCRITIVO  DA ZONA DE EXPANSÃO URBANA NO 

BAIRRO CASTRO 

 

HISTÓRICO: Com o objetivo de possibilitar a regularização fundiária, futuros investimentos 

imobiliários e a aplicação da Lei de Uso e Ocupação do Solo no Bairro Castro, neste município, 

propõem-se a ampliação da área de expansão urbana bem como a alteração do Zoneamento 

atualmente adotado para ZEIS – Zona Especial de Interesse Social. 

 

A área em questão no Bairro Castro está delimitada entre as coordenadas 7.704.000 a 7.710.000 

e 596.000 a 600.000, no Mapa de Macrozoneamento do Município de Entre Rios de Minas – 

Anexo 01 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMEMBRAMENTO – TERRENO DA AMSCA. 

 

Imóvel: Urbano Morro das Pedras  

Proprietário: Léia de Freitas Resende e Outros 

Endereço: Rua Sebastião Tomáz de Oliveira - Bairro Castro.  

Município: Entre Rios de Minas    UF: MG 

Matrícula:  

Área (m²): 41.102,90 m²     Perímetro: 852,14 m 

 

 DESCRIÇÃO DO LOTE GLEBA "B" (LIMITES E CONFRONTAÇÕES) 

 

O perímetro do lote descrito abaixo, esta georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da 

estação MGBH do IBGE em BELO HORIZONTE - MG, de coordenadas E=612.507,701m e 

N=7.794.587,878m, e os vértices encontram-se representados no sistema UTM, referenciados ao 

meridiano central -45°, tendo como datum o SIRGAS-2000 e todos os azimutes, distâncias, área e 

perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 

A.14, de coordenadas N=7706090,1996m e E=597800,9054m formado pelas divisas do Lote com Gleba 

A; deste ponto segue com azimute de 155°20'38" por uma distância de 57,63m confrontando com Gleba 

A, até o ponto DG.02, de coordenadas N=7706037,8273m e E=597824,9454m. Deste ponto segue com 

azimute de 187°02'12" por uma distância de 229,56 m, até o ponto DG.01 definido pelas Coordenadas 
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N:7705809,9925m e E:597796,8228m. Deste ponto segue com azimute de 277°10'36" por uma distância 

de 158,47 m, até o ponto DV.52 definido pelas Coordenadas N:7705829,7905m e E:597639,5921m. 

divisa com Herdeiros Paulo Miranda de Azevedo. Deste ponto segue com azimute de 345°20'48" por 

uma distância de 16,20 m, até o ponto DV.53 definido pelas Coordenadas N:7705845,4589m e 

E:597635,4951m. Deste ponto segue com azimute de 346°22'01" por uma distância de 32,36 m, até o 

ponto DV.54 definido pelas Coordenadas N:7705876,9026m e E:597627,8689m. Deste ponto segue 

com azimute de 349°43'00" por uma distância de 7,30 m, até o ponto A.5 definido pelas Coordenadas 

N:7705884,0816m e E:597626,5664m. Deste ponto segue com azimute de 357°42'42" por uma distância 

de 7,08 m, até o ponto DV.55 definido pelas Coordenadas N:7705891,1552m e E:597626,2838m. Deste 

ponto segue com azimute de 8°14'02" por uma distância de 7,08 m, até o ponto DV.56 definido pelas 

Coordenadas N:7705898,1615m e E:597627,2976m. Deste ponto segue com azimute de 10°46'58" por 

uma distância de 13,63 m, até o ponto DV.57 definido pelas Coordenadas N:7705911,5536m e 

E:597629,8482m. Deste ponto segue com azimute de 5°21'30" por uma distância de 13,63 m, até o ponto 

DV.58 definido pelas Coordenadas N:7705925,1269m e E:597631,1212m. Deste ponto segue com 

azimute de 2°36'18" por uma distância de 23,50 m, até o ponto DV.59 definido pelas Coordenadas 

N:7705948,6011m e E:597632,1893m. Deste ponto segue com azimute de 2°22'43" por uma distância 

de 5,16 m, até o ponto A.6 definido pelas Coordenadas N:7705953,7566m e E:597632,4034m. Deste 

ponto segue com azimute de 2°04'33" por uma distância de 3,33 m, até o ponto DV.60 definido pelas 

Coordenadas N:7705957,0801m e E:597632,5239m. Deste ponto segue com azimute de 1°56'18" por 

uma distância de 19,14 m, até o ponto DV.61 definido pelas Coordenadas N:7705976,2130m e 

E:597633,1714m. Deste ponto segue com azimute de 0°25'24" por uma distância de 5,35 m, até o ponto 

DV.62 definido pelas Coordenadas N:7705981,5672m e E:597633,2110m. Deste ponto segue com 

azimute de 358°16'01" por uma distância de 12,09 m, até o ponto A.7 definido pelas Coordenadas 

N:7705993,6496m e E:597632,8454m. Deste ponto segue com azimute de 51°03'52" por uma distância 

de 25,94 m, até o ponto DV.63 definido pelas Coordenadas N:7706009,9532m e E:597653,0251m. 

Deste ponto segue com azimute de 51°03'52" por uma distância de 29,34 m, até o ponto A.8 definido 

pelas Coordenadas N:7706028,3936m e E:597675,8494m. divisa com Herdeiros de José Nidei de 

Resende. Deste ponto segue com azimute de 86°59'41" por uma distância de 17,03 m, até o ponto A.9 

definido pelas Coordenadas N:7706029,2863m e E:597692,8536m. Deste ponto segue com azimute de 

74°03'39" por uma distância de 14,60 m, até o ponto A.10 definido pelas Coordenadas 

N:7706033,2945m e E:597706,8879m. Deste ponto segue com azimute de 73°43'40" por uma distância 

de 18,61 m, até o ponto A.11 definido pelas Coordenadas N:7706038,5081m e E:597724,7491m. Deste 

ponto segue com azimute de 324°05'30" por uma distância de 32,28 m, até o ponto A.12 definido pelas 

Coordenadas N:7706064,6533m e E:597705,8174m. divisa com Rua Sebastião Tomáz de Oliveira. 

Deste ponto segue com azimute de 86°30'13" por uma distância de 8,91 m, até o ponto DV.64 definido 

pelas Coordenadas N:7706065,1964m e E:597714,7070m. divisa com Herdeiros de Sebastião Tomáz 
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de Oliveira. Deste ponto segue com azimute de 86°30'13" por uma distância de 25,28 m, até o ponto 

DV.65 definido pelas Coordenadas N:7706066,7381m e E:597739,9399m. Deste ponto segue com 

azimute de 87°31'22" por uma distância de 33,17 m, até o ponto A.13 definido pelas Coordenadas 

N:7706068,1716m e E:597773,0754m. Finalmente do ponto A.13 segue-se confrontando com Herdeiros 

de Sebastião Tomáz de Oliveira até o vértice A.14 (Inicio da descrição) com azimute de 51°38'16" e 

distância de 35,49m, fechando assim o polígono acima descrito com um perímetro de 852,14 m. e uma 

área de 41.102,90 m².  

 

 

 










