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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo
Terça-feira – Dia 14/05/2019 às 17:00 horas.
Projeto

Nº

Projeto de Lei

3.794/2019

Projeto de Lei

3.795/2019

Ementa
Altera a lei municipal 1388, de 23 de agosto de 2017, que dispõe sobre
o parcelamento do solo urbano no município de Monte Carmelo/MG
e dá outras providências.
Autoriza a abertura de crédito especial na forma que especifica e dá
outras providências.

Autor

Início da
Tramitaçã
o

Executivo

13/05/2019

Executivo

13/05/2019

Monte Carmelo, 13 de maio de 2019.
Fábio José Gonçalves
Presidente

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS

PROJETO DE LEI 3.794 DE 09 DE MAIO DE 2019.
ALTERA A LEI MUNICIPAL 1388, DE 23 DE AGOSTO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA
a seguinte Lei:
Art. 1º. O art. 1º da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. O parcelamento do solo do Município de Monte Carmelo e de seus Distritos será regido pelos dispositivos desta Lei, a qual
é parte integrante da política municipal de desenvolvimento urbano e está em consonância com a Lei Complementar nº 11, de 10 de
Outubro de 2006 – Plano Diretor do Município de Monte Carmelo”.

Art. 2º - Ficam alterados os incisos IV, V, IX, X, XI, XII, XVIII, XXII e XXIII, revogado o inciso VIII e acrescentados os incisos XLII, XLIII, XLIV a
art. 2º, da Lei 1388 de 23 de agosto de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º. ...............................................................................................................
.................................................................................................................
IV - Áreas Institucionais: são áreas do loteamento destinadas à instalação de equipamentos públicos urbanos e comunitários;
V - Áreas Verdes: são áreas do loteamento com restrição de uso, integradas por praças, bosques, áreas de lazer e similares, visando
fomentar o lazer, a preservação ambiental, turismo e as áreas de preservação permanente, cuja prioridade é a manutenção, restauração
e preservação ambiental;
.................................................................................................................
VIII - Revogado;
IX - Loteamento com características Vertical: implantação de mais de uma torre de edifícios com mais de dois pavimentos,
compostos de múltiplas unidades habitacionais em um único lote ou gleba;
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X - Loteamento com característica horizontal: implantação de múltiplas unidades habitacionais de no máximo dois pavimentos,
unifamiliar, compostas em um único lote ou gleba;
XI - Desdobro de lote: é a divisão da área do lote para formação de novos lotes que deverão atender às exigências mínimas de
dimensionamento prevista na legislação;
XII - Desmembramento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já
existentes;
.................................................................................................................
XVIII - Equipamentos Urbanos: são as instalações de infraestrutura urbana, tais como equipamentos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, instalações de energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, transporte, mobiliário urbano e outros
de interesse público;
.................................................................................................................
XXII - Gleba ou faixa de terreno: área destinada ao parcelamento urbano com necessidade de execução de infraestrutura que tenha
fins de edificação e formação de núcleo populacional;
XXIII - Infraestrutura Básica: são os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento
sanitário, abastecimento de água, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, conforme Lei Federal 9.785/99
.................................................................................................................
XLII - Áreas de Preservação Permanente: São áreas situadas:
a)

Ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja definida de
acordo com a largura do curso de água;

b)

Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 30m (trinta metros); e ao redor de nascente ou olho d’água,
ainda que intermitente, com raio mínimo de 50m (cinquenta metros), de tal forma que proteja a bacia hidrográfica contribuinte;

c)

Em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50m (cinquenta metros), a partir do limite do espaço
brejoso e encharcado;

d)

No topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível, correspondente a dois terços da altura mínima da
elevação em relação à base;

e)

Nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do
pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 1.000m (mil metros);

f)

Em encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45º (quarenta e cinco graus) na linha de maior
declive; e

g)

Em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação.
XLIII - Loteamento de Acesso Controlado (Loteamento Fechado): Modalidade de loteamento fechado com muros ou cercas,
cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestre
ou a condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou cadastrados;

XLIV - CUL-DE-SAC: Espaço para retorno de veículos ao final de uma rua sem saída”.
Art. 3º. O art. 5º da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. O loteamento fechado no Município de Monte Carmelo obedecerá aos ditames desta Lei”.
Art. 4º. Os incisos I e II do art. 6º da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º. ................................................................................................
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I – Sistema de abastecimento de água;
II – Sistema esgotamento sanitário;”
Art. 5º. Ficam revogados os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 10 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, e o caput passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 10 – Os novos loteamentos deverão reservar os seguintes percentuais para o uso específico, tendo como base a área total da
gleba:
I.

No mínimo 20% (vinte por cento) para vias de circulação;

II. No mínimo 5% (cinco por cento) para áreas institucionais;
III. No mínimo 10% (dez por cento) para área pública verde urbana, destinada à implantação de parques, praças, áreas de lazer e à
preservação ambiental.
Art. 6º. Ficam alterados o inciso V e o parágrafo único do art. 11 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, que passa a vigorar acrescido dos parágrafos
1º e 2º, os quais terão a seguinte redação:
“Art.11. ...............................................................................................................
.................................................................................................................
V - Os lotes não poderão ser confrontantes com as Áreas de Preservação Permanente (APP), com faixas “non aedificandi” de
qualquer espécie e com sistemas de áreas verdes ou institucional, devendo ser separados dos mesmos pelo sistema viário;
............................................................................................................................. ...§ 1º. As testadas dos lotes localizados nas esquinas
e cruzamentos deverão dispor de, no mínimo, 10,00 m (dez metros), sendo vedado, nestes locais o desdobro de lotes que resultem
em testada inferior ao estabelecido nesta lei, preservando o chanfro de 3m (três metros) a um ângulo de 45º (quarenta e cinco graus).
§ 2º. Nos casos de retificação ou regularização de imóveis localizados em loteamentos já consolidados, a área mínima do lote é de
125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5m (cinco metros)”.
Art. 7º. O art. 13 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso XIII, obedecidas as alterações nos incisos III, IV, VIII e
X, os quais terão a seguinte redação:
“Art. 13 . ..............................................................................................................
.................................................................................................................
III - Sistema de abastecimento de água;
IV - Sistema de esgotamento sanitário;
................................................................................................................. VIII - Pavimentação do leito carroçável das vias de
circulação, de acordo com as normas construtivas do DER-MG, contendo sinalização vertical e horizontal, incluindo placa indicativa
com as denominações de logradouros públicos, nos moldes da Lei Municipal nº 1338, de 02 de janeiro de 2017;
.................................................................................................................
X - Isolamento, mediante a execução de cercas de arame liso ou alambrado, no entorno das áreas verdes, localizadas em áreas de
preservação permanente e parques lineares;
............................................................................................................ .....
XIII - Pavimentação das calçadas nas vias de acesso ao empreendimento.”
Art. 8º. Fica revogado o § 3º do 14 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, e o caput e os parágrafos 1º e 2º do referido artigo passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 14. A localização das áreas verdes e áreas institucionais poderão sofrer alterações determinadas pela CTAAPS.
§ 1º. A área destinada ao uso institucional deverá ser plenamente edificável, preferencialmente contínua e não deverá ter declividade
superior a 15% (quinze por cento), com testada mínima de 20% (vinte por cento) e máxima de 80% (oitenta por cento) da
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profundidade do lote, sendo que a municipalidade através de seus órgãos competentes poderá solicitar alteração do local proposto
pelo empreendedor, a fim de contemplar as reais necessidades do Município.
§ 2º. No caso de áreas de preservação permanente – APPs, deverão ser respeitados os impedimentos legais de uso e ocupação, sendo
permitido o cômputo das mesmas no cálculo de até 80% (oitenta por cento) do total das áreas verdes do loteamento”.
Art. 9º. Os parágrafos 1º e 3º do art. 15 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15 .............................................................................................
§ 1º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de
urbanização específica.
.................................................................................................§ 3º. É proibida a existência de vielas, becos e ruas sem
saída nos novos loteamentos, sendo autorizada a construção de via CUL-DE-SAC, de acordo com as normas
específicas”.
Art. 10. O art. 16 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. Os loteamentos confrontantes com faixas de domínio de rodovias municipais, estaduais ou federais,
ferrovias, gasodutos e linhas de transmissão, deverão ter vias marginais implantadas pelo Loteador de modo a
promover a conciliação com a hierarquia viária, devidamente aprovado pelo órgão competente”.
Art. 11. O inciso III do art. 17 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. .............................................................................................
III - A conformação e dimensão das praças de retorno deverão permitir a inscrição em círculo de diâmetro a ser
definido tecnicamente, conforme projeto apresentado”.
Art. 12. A Seção I do Capítulo IV da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, que dispõe sobre os “Requisitos Técnicos para o Parcelamento do Solo”,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO IV
REQUISITOS TÉCNICOS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO
SEÇÃO I
DOS LOTEAMENTOS
Subseção I
Da análise e aprovação do anteprojeto
“Art. 18. A elaboração do anteprojeto será precedida de fixação de diretrizes por parte da Prefeitura a pedido do interessado que deverá ser
protocolado para a Comissão Técnica de Análise e Aprovação do Parcelamento do Solo – CTAAPS, com os seguintes documentos, em 02 (duas)
vias:
I - Requerimento (Formulário 01), assinado pelo proprietário da gleba, com firma reconhecida, sendo que nas
hipóteses em que houver mais de um proprietário o pedido deverá ser assinado por todos, salvo se o requerimento
estiver acompanhado de procuração com poderes especiais, devidamente registrada em Cartório, caso em que será
admitida a assinatura de apenas um destes.
II - Matrícula atualizada da área;
III - Levantamento planialtimétrico, da área na escala 1:1.000, assinado pelo proprietário e por profissional
habilitado, devidamente registrado no Conselho competente e na Prefeitura, com curvas de nível de metro em metro,
observado o R.N. Oficial, indicando com exatidão os limites da área em relação aos terrenos vizinhos, cursos de água
e sua denominação, tipos de vegetação existentes, construções existentes, equipamentos urbanos no local e
adjacências, vias oficiais e vias de circulação, quadras, lotes, áreas verdes e institucionais dimensionadas e
enumeradas;
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IV - Levantamento planialtimétrico com a situação da área na escala 1:10.000 que permita o seu perfeito
reconhecimento e localização;
§ 1º. O prazo para análise da CTAAPS é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do protocolo oficial na
Prefeitura.
§ 2º. Caso o anteprojeto não atenda aos critérios fixados, a Comissão indicará os pontos que deverão ser atendidos
pelo Loteador e o prazo para sua retificação, que não poderá ultrapassar 06 (seis) meses”.
Subseção II
Da análise e aprovação do Projeto Urbanístico
Art. 19. Para aprovação do projeto urbanístico deverá ser apresentado à CTAAPS os seguintes documentos, em 02 (duas) vias:
I - Requerimento disponibilizado pela Prefeitura (Formulário 02), devidamente preenchido, solicitando a aprovação
do projeto urbanístico;
II - Projeto Urbanístico devidamente assinado pelo profissional qualificado e pelo (s) proprietário (s), contendo a
planta em 02 (duas) vias em escala 1:1000, observadas as seguintes informações:
a) exata localização do empreendimento com as coordenadas UTMs e as condições de seu entorno;
b) levantamento dos equipamentos, comércio e dos serviços públicos instalados e das demandas existentes na região
do entorno imediato;
c) características, dimensionamento e traçado básico do sistema de vias de circulação, adequados aos planos e
projetos viários do Município e às condições locais conforme orientação das Diretrizes;
d) localização das áreas verdes e institucionais;
e) localização das quadras e lotes;
f) relação dos equipamentos urbanos a serem projetados e executados pelo interessado;
g) faixas não edificantes;
h) limites da área em relação aos terrenos vizinhos com a indicação das divisas de acordo com o título da propriedade;
i) cursos de águas, suas denominações, áreas brejosas e Área de Preservação Permanente –APP, de acordo com a
legislação vigente;
j) curva de nível de metro em metro;
k) Integração das vias de circulação e das quadras do projeto de loteamento com as vias existentes e projetadas;
l) vias de circulação, quadras, lotes, áreas verdes e institucionais, dimensionadas e enumeradas;
m) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos, pontos de tangência e ângulos centrais da
via;
n) indicação dos locais de implantação dos marcos de alinhamento e nivelamento do empreendimento, referenciado
de acordo com os marcos oficiais da Prefeitura, localizando os ângulos de curvas e vias projetadas;
o) indicações das servidões e restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações.
III - O estudo de projeção populacional para o loteamento;
IV - Certidão de Viabilidade Técnica quanto às redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, expedida
pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE. (FORMULÁRIO 3-A);
V - Certidão de Viabilidade Técnica quanto à rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, expedida
pela CEMIG;
VI - Certidão de Viabilidade Técnica para coleta de lixo domiciliar e expansão de linhas de transporte coletivo a ser
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. (FORMULÁRIO 3-B);
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VII - Certidão de Viabilidade Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, analisando a captação da projeção
populacional do loteamento nos equipamentos de saúde existentes ou a indicação de construção de novos
equipamentos para suprir a demanda populacional. (FORMULÁRIO 3-C);
VIII - Certidão de Viabilidade Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, analisando a
captação da projeção populacional do loteamento nos equipamentos de educação, tais como Centro Educacionais
Infantis ou Escolas existentes, ou a indicação de construção de novos equipamentos para suprir a demanda
populacional (FORMULÁRIO 3-D).
IX - Matrícula atualizada da área já caracterizada em metros quadrados.
X - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV;
XI - Licença Prévia (LP) emitida pelo órgão ambiental responsável.
Art. 20. Para obtenção das Certidões de Viabilidade Técnica, descritas no art. 19, incisos IV, VI, VII e VIII, o Loteador deverá apresentar nas
Secretarias Municipais de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde, Educação e Cultura e no Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE
os seguintes documentos, em 02 (duas) vias:
I - Requerimento (FORMULÁRIO 03);
II - O anteprojeto devidamente assinado e aprovado pela CTAAPS;
III - O estudo de projeção populacional para o loteamento.
Art. 21. A CTAAPS analisará, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a documentação apresentada e notificará
o Loteador informando sobre a aprovação ou não do projeto urbanístico.
Art. 22 . Caso o projeto urbanístico não atenda aos critérios fixados, a Comissão indicará os pontos que deverão ser atendidos pelo Loteador e o
respectivo prazo para a sua retificação, que não poderá ultrapassar 06 (seis) meses.
Subseção III
Da elaboração e aprovação dos Projetos Complementares
Art. 23. Aprovado o projeto urbanístico, caso o Loteador queira dar prosseguimento ao projeto de parcelamento, deverá anexar no mesmo processo
os seguintes documentos, em 02 (duas) vias, para análise preliminar na CTAAPS:
I - Requerimento. (FORMULÁRIO 04);
II - Projetos de sistema de abastecimento de água e de sistema de esgotamento sanitário, conforme as normas do
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE;
III - Projeto de pavimentação contendo as memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento, de acordo com
as normas vigentes do DER-MG, para análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos”.
IV - Projeto de drenagem pluvial contendo os memoriais de cálculo conforme a Norma ABNT NBR 15645, para
análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
V - Projeto de sinalização viária vertical e horizontal de acordo com as Normas do CONTRAN, para análise da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
VI - Projeto de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública devidamente aprovado junto à CEMIG;
VII - Projeto de implantação do Ecoponto, quando for o caso, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Serviços Urbanos.
Art. 24. A CTAAPS analisará os Projetos Complementares no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, notificando o Loteador, por meio de
despacho, sobre a aprovação ou não dos projetos complementares.
Art. 25. Caso os projetos complementares não atendam aos critérios fixados, a Comissão indicará os pontos que deverão ser atendidos pelo Loteador
e o prazo para retificação dos projetos complementares.
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Art. 26. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, contados da data da notificação do despacho da análise preliminar,
sendo vedada sua revalidação.
Subseção IV
Da aprovação final do loteamento
Art. 27. Para a aprovação final do loteamento e emissão do Decreto de aprovação, o Loteador deverá apresentar o requerimento conforme modelo
anexo, contendo os seguintes documentos, em 03 (três) vias:
I - Requerimento. (FORMULÁRIO 05);
II - Mídia contendo todos os projetos aprovados pela CTAAPS e memorial descritivo;
III - Memorial Descritivo e justificado contendo:
a) descrição sucinta do empreendimento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso
predominante;
b) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além
daquelas constantes das diretrizes fixadas;
c) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato de registro do loteamento;
d) a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública já existentes
no loteamento e adjacências.
IV - Cronograma físico e financeiro de execução das obras de implantação do loteamento, nos moldes
disponibilizados pela Prefeitura, contendo a data provável de início e do término da infraestrutura, que servirá de
base para o cálculo da caução.
V - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, de profissional
habilitado pela elaboração e execução do projeto;
VI - Projeto urbanístico final.
VII - Arquivo Digital contendo:
a) planta do loteamento em formato “DWG”, georreferenciado em conformidade com o mapa base do Município;
b) vias de circulação, quadras, lotes e áreas verdes e institucionais,
c) indicação em planta, da área dos lotes e das áreas verdes e institucionais;
d) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos, ponto de tangência e ângulos centrais das
vias;
e) indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento, localizados os ângulos de curvas de vias projetadas;
f) indicações das servidões e restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações.
Parágrafo único. A CTAAPS emitirá a certidão de caucionamento dos lotes (FORMULÁRIO 08), indicando
aqueles que serão caucionados de acordo com a análise do Cronograma físico e financeiro de execução de obras e os
gastos despendidos com a implantação da infraestrutura básica, e de acordo com a avaliação da Comissão Municipal
de Valores, podendo os lotes estarem dispostos em quadras contíguas ou não”.
Art. 28. Caso o loteamento não atenda aos critérios fixados, a CTAAPS indicará os pontos que deverão ser atendidos pelo Loteador e o prazo para
retificação dos projetos.
Art. 29. Após a aprovação do Loteamento pela CTAAPS, será encaminhado à Procuradoria Geral do Município o pedido para elaboração do Decreto
de aprovação do loteamento.
Art. 30. O prazo máximo para término das obras de implantação dos loteamentos será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da publicação
do Decreto no Diário Oficial do Município.
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Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período,
mediante justificativa apresentada pelo Loteador e aprovada pela CTAAPS.
Art. 31. Após o registro do Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, a execução do projeto obedecerá à seguinte sistemática de prévia
execução das obras:
I - atendidas pelo projeto todas as disposições legais, será expedida autorização para execução de obras, designada
também por Ordem de Serviço – OS, assinada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
II - a autorização para a execução das obras será válida por até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogada
uma única vez por igual período, findo o qual o projeto será arquivado ou a caução será executada para finalização
da obra, de acordo com a conveniência do Município.
III - o empreendedor deverá facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das obras e serviços;
IV - Após a execução de todas as obras a que se refere a autorização, deverá ser solicitado ao órgão competente a
respectiva vistoria;
V - após a vistoria os responsáveis emitirão relatório e laudo técnico devidamente assinados, os quais serão remetidos
à CTAAPS para análise;
VI - após análise dos relatórios e laudo técnico, a CTAAPS encaminhará ao órgão competente parecer sobre a
aceitação ou não das obras;
VII - sendo aceita a infraestrutura, a Prefeitura expedirá certidão de conclusão das obras e o termo de recebimento
provisório e procederá à retirada da caução dos lotes.
§ 1º. O termo de recebimento provisório tem validade de 06 (seis) meses e, uma vez verificada a integridade e a
manutenção das condições de conservação, bem como a inexistência de vícios construtivos ocultos, a Prefeitura
providenciará o Termo de Recebimento Definitivo do Loteador.
§ 2º. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não substitui e não exime o Loteador de prestar garantia dos
serviços de infraestrutura implantados, nos moldes do Código Civil de 2002.
§ 3º. A liberação da caução ocorrerá somente após a comprovação e aceitação pela Prefeitura da execução integral
de todas as obras e obrigações de responsabilidade do empreendedor, não sendo possível em nenhuma hipótese a
liberação parcial das cauções;
§ 4º. Será permitida a alteração dos lotes caucionados, limitada à 50% (cinquenta por cento) dos lotes de cada quadra
do empreendimento, mediante prévia análise da CTAAPS”.
Art. 32. A Prefeitura somente expedirá alvará para construir, demolir, reformar ou ampliar construções em terrenos de loteamentos, cujas obras
tenham sido devidamente vistoriadas, aprovadas e recebidas pelo Município.
Art. 33. Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de medidas dos lotes ou quadras que os interessados venham a encontrar.”
Art. 13 . O caput do art. 34 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. Os interessados em promover o desmembramento de áreas urbanas deverão apresentar o projeto à Comissão
Técnica de Análise e Aprovação do Parcelamento do Solo, mediante protocolo assinado por responsável técnico
legalmente habilitado, que deverá conter:”
Art. 14. O art. 37 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso VI, o qual terá a seguinte redação:
“VI - Os lotes localizados em trecho de vias com declividade superior a 15% (quinze por cento) deverão apresentar
testada mínima de 10m (dez metros);”
Art. 15. O art. 42 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42. A aprovação administrativa do desdobro de lotes de terrenos em medidas inferiores às exigidas pelo art.
37, inciso V, desta lei será permitida mediante adequação a um dos seguintes casos:
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I - Quando localizados nos Bairros Aeroporto I, II e III, Alto da Vila Nova, Campestre, Catulina Matos de Castro I,
II e III, Chácaras do Trevo, Chácaras do Jardim Oriente, Do Trevo, Jardim Montreal, Jardim Oriente, João Teodoro
Borges, Lagoinha, Morada do Sol, Santa Rita I, II, III, IV e V, Santo Agostinho, São Sebastião, Sidônio Cardoso
Naves, Triângulo, Vila Dourada ou equiparados à zona de interesse social;
II - Quando em cada um dos imóveis resultantes houver, pelo menos, uma edificação com acesso independente para
a via pública, com no mínimo 15 (quinze) anos de edificação;
§ 1º. Os lotes desdobrados deverão ter área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), com testada
mínima de 5m (cinco metros), salvo os aprovados por Lei Municipal.
§ 2º. Os lotes localizados em trechos de vias com declividade superior a 15% (quinze por cento) e nas esquinas
deverão apresentar testada mínima de 08m (oito metros).
Art. 16. O art. 48 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 48. Na hipótese do art. 47 desta Lei, o plano geral do loteamento será aprovado de uma só vez, podendo a
infraestrutura ser executada em etapas, admitidas alterações à área remanescente quanto às suas diretrizes para o
atendimento dos interesses do desenvolvimento urbano do Município, mediante análise e aprovação do CTAAPS”.
Art. 17. Fica revogado o parágrafo único do art. 49 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017.
Art. 18. A Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar acrescida do Capítulo V-A, com a seguinte redação:
“CAPÍTULO V - A
DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO (LOTEAMENTO FECHADO)
Art. 53-A. Sem prejuízo das normas gerais e procedimentos previstos nesta Lei, aos Loteamentos de Acesso Controlado (Loteamento Fechado) se
aplicam as normas fixadas neste capítulo.
Art. 53-B. Fica instituído o Loteamento de Acesso Controlado (Loteamento Fechado) para fins residenciais no Município de Monte Carmelo,
podendo o Poder Executivo Municipal outorgar concessões administrativas de uso de vias de circulação e áreas verdes às sociedades civis
constituídas pelos adquirentes de lotes, sob a forma de Associação.
Art. 53-C. O Loteamento Fechado deverá satisfazer os seguintes requisitos:
I. A área da gleba a ser loteada não poderá ser inferior à 10.000m² (dez mil metros quadrados), nem superior à
250.000m² (duzentos e cinquenta mil metros quadrados);
II. Os lotes terão área mínima de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), com testada mínima de 10m
(dez) metros;
III. Todos os lotes deverão ter frente para via de circulação;
IV. Nas vias internas de acesso de veículos e pedestres deverá ter no mínimo 12,00 (doze) metros (2,5 – 7,00 – 2,5)
calçada – rolamento – calçada, com pistas de rolamento que obedecerão à largura mínima de 7,00 (sete) metros;
V. As construções e benfeitorias edificadas no condomínio deverão obedecer rigorosamente às características e
exigências gerais da legislação, sem prejuízo da observância às características e exigências específicas para a área
onde estiver situado o loteamento;
VI. Os novos Loteamentos Fechados deverão reservar os seguintes percentuais para o uso específico:
a)

No mínimo 20% (vinte por cento) da área total da gleba para o sistema viário;

b)

No mínimo 5% (cinco por cento) da área total da gleba para as áreas institucionais, que ficará fora dos limites
intramuros, contígua ao empreendimento, porém separada por via pública, com exceção das áreas destinadas para
implantação dos equipamentos urbanos destinados ao Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE que
poderão estar dentro ou fora dos limites intramuros;
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c)

No mínimo 10% (dez por cento) da área total da gleba para as áreas verdes, podendo implantar até 50% (cinquenta
por cento) desta fora do loteamento, desde que localizada na micro bacia do empreendimento;
VII. Apresentar, no mínimo, duas saídas do Loteamento Fechado, sendo uma para entrada/saída principal e uma
entrada/saída de serviço.
§ 1º. As áreas institucionais poderão ser alocadas em outro local, observado o prévio e imprescindível estudo técnico
de demandas sociais e de uso e ocupação do solo, a ser elaborado pelo órgão municipal de planejamento urbano,
condicionado ao prévio parecer favorável dos órgãos técnicos municipais e da CTAAPS, dentro de um raio de até
500m (quinhentos metros) do empreendimento, contados a partir do muro.
§ 2º. As áreas institucionais disponibilizadas em outro local deverão ser dotadas de toda infraestrutura, considerando
as avaliações efetivadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do Município, da área parcelada e da
área do local a receber as áreas públicas, resguardando a equivalência financeira entre elas.
§ 3º. Na hipótese das áreas institucionais de que trata o § 2º deste artigo estarem localizadas em polígono na mesma
área da matrícula que originou os parcelamentos distintos e as áreas objeto da doação, deverá ser adotado o critério
de equivalência financeira de 01 m² (um metro quadrado) por 01 m² (um metro quadrado) na avaliação.
§ 4. O loteamento será isolado em seu contorno, o qual obrigatoriamente será marcado por via pública urbanizada,
por meio de muros ou estrutura similar que separem a área interna da externa (via pública), com pontos controlados
de acesso e saída para a via pública, não podendo ser contíguo à quadra do loteamento convencional ou fechado,
devendo ser separado deste(s), por meio de via pública.
§ 5º. A utilização das vias de circulação e das áreas verdes públicas internas ao loteamento será privativa dos
moradores, sem alteração do uso a que se destinam, mediante outorga da concessão administrativa exclusivamente à
associação de moradores que assumirá por ordem e conta dos proprietários de lotes, a responsabilidade pelas despesas
e custos administrativos, observadas as seguintes condições:
I. As áreas verdes públicas internas dos loteamentos fechados são destinadas à criação de praças, bosques, áreas de
lazer e similares visando fomentar o lazer e a preservação ambiental.
II. As áreas verdes públicas internas poderão ter áreas contemplativas, implantadas por projetos paisagísticos e de
iluminação, sem impermeabilizações, podendo ser implantados equipamentos de lazer, esportivos e de recreação,
inclusive em edificações destinadas a este fim, sendo a taxa de ocupação máxima de 10% (dez por cento) e o
coeficiente de aproveitamento de 0,2 (zero vírgula dois).
III. É vedada nas áreas verdes públicas internas a instalação de atividades com fins comerciais ou que, por algum
motivo, possam contribuir para prejudicar a segurança, o sossego e o bem estar da população.
IV. Os projetos das áreas verdes públicas internas, inclusive suas alterações futuras, deverão ter anuência prévia da
associação de moradores, aprovada em assembleia, sendo as taxas incidentes de sua responsabilidade, submetendose, ainda, à posterior aprovação do órgão público competente.

Art. 53-D. O Loteador deverá apresentar requerimento de aprovação do Loteamento Fechado e no pedido apresentar e satisfazer todos os requisitos
urbanísticos e procedimentos constantes nesta Lei, naquilo que lhe for compatível pela natureza de Loteamento de Acesso Controlado (Loteamento
Fechado).
Art. 53-E. A aprovação do Loteamento Fechado em lotes ficará sob as diretrizes expedidas pela Municipalidade, a ser devidamente ratificada pela
Comissão Técnica de Análise e Aprovação do Parcelamento do Solo – CTAAPS, considerando o sistema viário, condições ambientais e o impacto
que possa gerar dentro da estrutura urbana.
Art. 53-F. Será exigida a implantação pelo Loteador das seguintes infraestrutura básicas nos novos Loteamentos Fechados:
I. Rede de iluminação pública;
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II. Sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, conforme especificações do Departamento
Municipal e Água e Esgoto – DMAE;
III. Pavimentação asfáltica, contendo sinalização vertical e horizontal, incluindo placa indicativa de denominação
dos logradouros públicos e construção de meio fio, observadas as condições de acessibilidade;
IV. Isolamento e arborização de áreas verdes, bem como constituição de parques lineares;
V. Sistema de drenagem de águas pluviais, conforme especificações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Urbanos;
VI. Pavimentação das calçadas do entorno das áreas verdes e institucionais.
Art. 53-G. O empreendedor do Loteamento Fechado deverá executar a infraestrutura completa na via principal de acesso ao empreendimento, que
após a sua conclusão será considerada como parte integrante do sistema viário municipal, caso não exista no sistema viário.
Art. 53-H. Caberá ao Poder Executivo Municipal a responsabilidade pela determinação, aprovação e fiscalização das obras de manutenção do
loteamento.
§ 1º. Em caso de omissão do Loteador e/ou Associação de Moradores na conservação e manutenção do sistema viário
ou equipamentos, o Poder Executivo poderá assumi-los, desde que os equipamentos possam ser conectados à
respectiva rede de serviços públicos, acarretando as seguintes consequências:
I. Perda da característica do condomínio fechado em lotes;
II. Perda da concessão de uso administrativo dos bens públicos outorgados;
III. Pagamento de multa correspondente a 01 (um) Unidade Fiscal do Município por metro quadrado de terreno,
aplicável a cada proprietário de lote pertencente ao Condomínio.
§ 2º. Com a descaracterização serão promovidas a abertura das vias de acesso interno do Loteamento fechado em
lotes com abertura ao uso público das áreas objeto de concessão de uso, as quais serão reintegradas normalmente ao
sistema viário e de lazer do Município, bem como as benfeitorias nelas executadas, sem qualquer ônus, hipótese em
que a responsabilidade pela retirada do muro de fechamento e pelos encargos decorrentes será do Loteador ou da
Associação de Moradores, não cabendo a estes qualquer indenização ou ressarcimento.
§ 3º. As penalidades previstas no § 1º deste artigo serão processadas por meio de auto de infração e multa, devendo
o auto ser lavrado com clareza, sem omissões e ressalvas, e constar:
I. Data da Lavratura;
II. Nome e localização do loteamento Fechado habitacional;
III. Descrição dos fatos e elementos que caracterizam a infração;
IV. Dispositivo legal infringido;
V. Penalidade aplicável;
VI. Assinatura, nome legível, cargo e matrícula da autoridade fiscal responsável pela constatação e lavratura.
§ 4º. Após a lavratura do auto de infração será instaurado processo administrativo contra o infrator, providenciandose a sua intimação pessoal, por via postal, com aviso de recebimento, ou por edital publicado no Diário Oficial do
Município, cabendo impugnação ao auto de infração e a imposição de penalidade, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da intimação.
§ 5º. A decisão definitiva que se impuser ao autuado, a pena de multa ou a descaracterização do loteamento fechado
deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias contados da data da comunicação, devendo o Cartório de Registro de
Imóveis ser devidamente informado.
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Art. 53-I. As construções, benfeitorias e demais parâmetros urbanísticos a serem implantados no loteamento fechado habitacional deverão obedecer
rigorosamente às características e exigências gerais da legislação municipal e as específicas para o zoneamento onde estiver localizado o loteamento,
sendo estas de exclusiva responsabilidade do empreendedor.
§ 1º. A coleta e a remoção de lixo domiciliar deverão ter um local destinado específico onde houver coleta pública,
ficando todas as despesas inerentes sob a responsabilidade da Associação de Moradores ou do Loteador.
§ 2º. Os custos e despesas relativas à administração do uso privativo serão rateados entre os proprietários de lotes,
na proporção das áreas respectivas, abrangendo a manutenção de todos os equipamentos e espaços internos do
loteamento, tais como áreas verdes públicas, sistema de drenagem de águas pluviais, iluminação pública,
pavimentação, sinalização de vias, sistema de canalização de gás, bem assim as despesas com controle de entrada e
saída de pessoas e veículos, arborização, capina, varrição, coleta de lixo, segurança e demais serviços necessários.
§ 3º. A aprovação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Loteamento
Fechado serão de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE.
§ 4º. As edificações existentes no loteamento fechado terão, individualmente, ligações prediais de água e de esgoto,
conectadas à rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto do DMAE.
§ 5º. Será obrigatória a apresentação, no requerimento de aprovação do loteamento, de instrumento contendo as
condições especiais de uso e restrições urbanísticas que regerão o uso do loteamento, as condições de credenciamento
da associação de moradores para gestão do uso concedido, a obrigatoriedade do rateio das despesas administrativas
entre os adquirentes de lotes e respectivos sucessores enquanto perdurar a condição de loteamento fechado.
§ 6º. O texto aprovado das restrições urbanísticas e condições de uso do loteamento será registrado, na íntegra, no
Registro de Imóveis competente.
§ 7º. A alegação de desconhecimento pelo adquirente não autorizará, em nenhum caso, o descumprimento das
restrições urbanísticas e condições especiais de uso registradas do loteamento, resolvendo-se eventuais conflitos a
respeito somente entre os respectivos alienantes e adquirentes, sem prejuízo dos direitos dos vizinhos.
§ 8º. A denominação do loteamento será precedida, obrigatoriamente, da expressão "Loteamento de Acesso
Controlado (Loteamento Fechado)".
Art. 19. O art. 54 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. As normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Município de Monte
Carmelo estão disciplinados na Lei 1505, de 28 de janeiro de 2019”.
Art. 20. O art. 57 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. A presente Lei se aplica a todos os processos de aprovação de loteamentos, desmembramentos, desdobros e fusão, em
tramitação nos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo/MG e aos que ainda não foram protocolados”.
Art. 21. O art. 61 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61. Revogadas as disposições em contrário, notadamente a Lei nº 1616, de 05 de dezembro de 1994; Lei Complementar nº 13,
de 15 de dezembro de 2006; Lei nº 1322 de 14 de julho de 2016; Lei Municipal 1328, de 19 de outubro de 2016; Decreto nº 389, de
02 de janeiro de 2008; Decreto 1659, de 05 de novembro de 2015.”
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 09 de maio de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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PROJETO DE LEI Nº3.795 DE 13 DE MAIO DE 2019.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, no orçamento do Município
no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) visando à criação de nova dotação orçamentária, conforme segue abaixo:
Ór
gã
02 – Poder Executivo
o
Entidade
02- Prefeitura Municipal
Unidade
60- Sec. Munic. Infraestrutura e Serviços Urbanos
Sub-Unidade
02- Departamento de Serviços Públicos
Função
15- Urbanismo
Subfunção
452- Serviços Urbanos
Programa
4070- Cidade Bem Cuidada para melhor qualidade de vida
Pr
oj
et
o/
At
2.485- Promover e Desenvolver Serviços Urbanos
iv
id
a
de
s
F
t
e
R
e
c
u
r
s
o
s
:
1
1
3.3.90.30.00.00 – Material de
Valor R$
Elemento
7
Consumo
900.000,00
C
o
n
t
r
i
b
u
i
ç
ã
o
C
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u
s
t
e
i
o
S
e
r
v
i
ç
o
s
d
e
I
l
u
m
i
n
a
ç
ã
o
P
ú
b
l
i
c
a
C
O
S
I
P
Total Geral: R$ 900.000,00
Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial e/ou
total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
Ór
gã
02 – Poder Executivo
o
Entidade
02- Prefeitura Municipal
Unidade
60- Sec. Munic. Infraestrutura e Serviços Urbanos
Sub-Unidade
02- Departamento de Serviços Públicos
Função
15- Urbanismo
Subfunção
452- Serviços Urbanos
Programa
4070- Cidade Bem Cuidada para melhor qualidade de vida
Pr
oj
et
o/
2.485- Promover e Desenvolver Serviços Urbanos
At
iv
id
a
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de
s

Elemento

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica

F
t
e
R
e
c
u
r
s
o
s
:
1
1
7
C
o
n
t
r
i
b
u
i
ç
ã
o
C
u
s
t
e
i
o
S
e
r
v
i
ç
o
s
d
e
I
l
u
m
i
n
a
ç
ã
o
P
ú
b
l

Valor R$
900.000,00
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i
c
a
C
O
S
I
P
Total Geral: R$ 900.000,00
Art. 3º. Fica autorizada a Suplementação, se necessário, até o limite de 40% (quarenta por cento) do crédito ora aberto e incorporado ao orçamento
vigente.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 13 de maio de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE PESAR Nº 19/2019, DE 13 DE MAIO DE 2019.
Os vereadores que a esta subscrevem requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de SIRLEY RODRIGUES CAXALI.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirada por todos os amigos e pessoas que a conhecia ou
que com ela convivia e o seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de Sirley Rodrigues Caxali, dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar por parte dos
membros desta Casa de Leis, em razão do seu falecimento e que rogam a Deus, o conforto espiritual para todos.
Monte Carmelo, 13 de Maio de 2019.
Amir Campos Ferreira- Batata

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira
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Carlos Alexandre Cunha

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire

Edmilson de Oliveira

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
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EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE:(34)3842-1100 - RAMAL 28
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