
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
PROPOSTAS DE DIRETRIZES  

A)   AS DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO URBANO ESTABELECID AS 
NESTA LEI, VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA NO M UNICÍPIO, 
CONSIDERADOS OS SEGUINTES FATORES:

I - o papel de centro político-administrativo regional e de núcleo de comércio e 
de serviços modernos;
II - a base econômica industrial expressiva;
III - a alta concentração espacial das atividades de comércio e de prestação de 
serviços;
IV - o sistema viário e de transporte coletivo radioconcêntrico, que compromete 
a fluidez do trânsito;
V - a alta concentração demográfica em favelas e em conjuntos residenciais 
não regularizados, desprovidos de infraestrutura de saneamento básico;
VI  -  a  alta  concentração  demográfica  em  áreas  de  risco  potencial  ou 
inadequadas para o uso habitacional;
VII - a progressiva redução dos padrões de qualidade ambiental;
VIII - a ocupação inadequada de áreas verdes;
IX - o valor cultural do centro histórico constituído pela área próxima da matriz;
X - a inexistência ou má consolidação das centralidades;
XI - a crescente obstrução visual dos elementos naturais da paisagem urbana e 
dos conjuntos de interesse cultural.

B) DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

São diretrizes de ordenamento do território:

I  -  atender  ao  art.  224  da  Lei  Orgânica,  mediante  a  fixação  de  critérios 
específicos para o seu zoneamento;
II - estabelecer política de instalação múltipla de usos, respeitados a qualidade 
de vida e o direito adquirido.

F) DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA  

Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, e para o planejamento, a governança inter federativa, o controle, 
a gestão e a promoção do desenvolvimento urbano, o Município adotará os 
seguintes instrumentos da política urbana, sem prejuízo aos demais previstos no 
Estatuto da Cidade:

Instrumentos Gerais:

I – Planos e legislações nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e 
de desenvolvimento econômico e social.
II – Planejamento Municipal:

a) Plano Plurianual;
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
c) Orçamento Municipal;
d) Planos, programas e projetos setoriais;
e) Projetos de parcerias publico privadas.

III – Institutos tributários e financeiros:

a) Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU;
b) Contribuição de melhoria;
c) Incentivos e benefícios fiscais e financeiros.

IV – Institutos Jurídicos e Políticos:

a) Desapropriação;
b) Servidão administrativa;
c) Limitações administrativas;
d) Tombamento do patrimônio histórico, cultural e ambiental, material e



C) DIRETRIZES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAM ENTO 
TERRITORIAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE  MONTES 
CLAROS: 

I – institucionalizar a gestão participativa, integrada e sustentável das políticas 
públicas com justiça social;

II – fomentar o desenvolvimento de todos os setores econômicos dentro da 
perspectiva socioambiental;

III – preservar os elementos naturais da paisagem urbana e rural, o patrimônio 
ambiental, histórico e cultural do Município;

IV – promover a integração das funções sociais da cidade e do campo, 
buscando garantir o bem estar e a melhoria da qualidade de vida dos seus 
habitantes;

V – desenvolver e institucionalizar as políticas de ordenamento do espaço 
urbano, dos processos de adensamento e expansão urbana, de forma a 
orientar a melhor distribuição dos recursos públicos, maximizar a utilização da 
infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos;

VI – garantir a regularização fundiária do município (sede e distritos) e a 
urbanização de assentamentos precários em áreas de ocupação por 
populações de baixa renda;

VII – definir os indicadores da função social da propriedade urbana, apontando 
os meios e as áreas para intervenção, com vistas à justa distribuição dos ônus 
e benefícios decorrentes das obras de infraestrutura e serviços urbanos e a 
recuperação, para a coletividade, valorização imobiliária resultante da ação do 
Poder Público;

VIII – definir estrutura viária urbana.

IX – assegurar que a propriedade urbana, pública ou privada, cumpra a sua 
função social, atendendo ao disposto na Legislação Federal e nas leis 
integrantes do

D) DO ZONEAMENTO

Diretrizes:

I - dividir o território em zonas, em função de suas características ou 
potencialidades.

II  -  identificar  as  áreas,  que  por  suas  características  e  pela  tipicidade  da 

    imaterial, urbano e rural;
e) Instituição de unidades de conservação;
f) Estudo de Impacto Ambiental;
g)  Instituição de zonas urbanas especiais de interesse social;
h) Adoção de ZEE para a Área Rural;
i) Instituição de Eco crédito para a Área Rural;
j)  Concessão do direito real de uso;
l)  Concessão do uso especial, para fins de moradia;
m)  Regularização fundiária;
n) Concessão de assistência técnica e jurídica gratuita, para população de
    baixa renda, para projetos e regularização habitacional.
o) Referendo popular e plebiscito.

V - Instrumentos urbanísticos de caráter especial: 

• Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

• Do IPTU progressivo no tempo

• Do usucapião especial de imóvel urbano

• Do direito de superfície

• Do direito de preempção 

• Da outorga onerosa do direito de construir 

• Da transferência do direito de construir

• Da operação urbana consorciada

• Do plano de desenvolvimento regional municipal 

• Do redesenvolvimento urbano 

• Do estudo de impacto de vizinhança 

G) ZONEAMENTO ESTRATÉGICO

Diretrizes:

Garantir a execução de programas de alta relevância social, ambiental e de limitação 
de ocupação territorial, em zonas definidas como:

I – Zonas de Interesse Ambiental – compostas por partes do sítio urbano, destinado a
urbanização restrita, cuja objetivo é assegurar a qualidade ambiental da cidade, 
através da preservação do patrimônio natural existente, da proteção dos mananciais, 



vegetação, sejam destinadas à preservação e à recuperação de ecossistemas, 
visando :
a - garantir espaço para a manutenção da diversidade das espécies e propiciar 
refúgio à fauna;
b - proteger as nascentes e as cabeceiras dos cursos d'água;
c - evitar riscos geológicos.
III -  manter o equilíbrio do sistema de drenagem natural, não permitindo que 
essas áreas sejam ocupadas.
IV - identificar as áreas em que haja interesse público na proteção ambiental e 
na preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico, 
devendo ser fixadas, para essas áreas,  critérios especiais que determinem a 
ocupação com baixa densidade e maior taxa de permeabilização.
V -  identificar  as  áreas  em que predominem os  problemas de ausência  ou 
deficiência  de  infraestrutura  de  abastecimento  de  água  ou  de  esgotamento 
sanitário, de adversidade das condições topográficas, de precariedade ou de 
saturação da articulação viária interna ou externa, desestimulando a ocupação 
dessas áreas, considerando-se:
a) deficiência da infraestrutura de abastecimento de água, devido a problema 
estrutural do sistema.
b)  deficiência  da  infraestrutura  de  esgotamento  sanitário,  caracterizada pela 
falta de interceptores.
c) precariedade da articulação viária interna, quando
as características geométricas das vias  indicarem sua baixa capacidade ou, 
existirem barreiras físicas à integração das vias.
d) precariedade da articulação viária externa, quando houver má integração das 
vias da área com o sistema viário arterial principal.
VI -  identificar as áreas nas quais a alta densidade demográfica, resulte na 
utilização  da  infraestrutura  em  níveis  próximos  aos  limites  de  saturação, 
sobretudo  nos  corredores  viários,  devendo  ser  contido  o  adensamento  da 
ocupação do solo nessas áreas.
VII - identificar as áreas em que haja predominância de condições favoráveis de

infraestrutura e topografia, as quais serão consideradas passíveis de 
adensamento.
VIII  -  identificar  as  áreas  que,  além  de  possuírem  condições  favoráveis  de 
topografia,  acessibilidade  e  infraestrutura,  possam  ser  configuradas  como 
centros  de  polarização  regional  ou  municipal,  Devendo-se  permitir  maior 
adensamento demográfico e maior
verticalização nessas áreas.
IX - identificar as áreas nas quais, por razões sociais, haja interesse público em 
ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária ou em 

dos vales, dos parques, das encostas e topos de morros, visando a proteção do solo 
e prevenindo a ocorrência de desastres associados ao uso e ocupação inadequados.

II – Zonas Especiais de Interesse Social – Áreas urbanas delimitadas por Lei 
Municipal, destinadas predominantemente à habitações populares, sujeitas às regras 
específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo.

III – Zona Aeroportuária – Área de segurança aeroportuária, com ocupação definida 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo.

IV – Zona de Interesse Econômico - Áreas para implantação de projetos para 
promoção de Desenvolvimento Econômico Municipal , Inclusive áreas que integram o 
Cinturão Verde de Montes Claros e Distritos.

H) DOS USOS

Diretrizes da política da instalação de usos:

I - assegurar a multiplicidade e a complementaridade destes;
II - estabelecer condições para a localização de atividades, considerando, no mínimo:
a) o seu porte;
b) a sua abrangência de atendimento;
c) a disponibilidade de infraestrutura;
d) a predominância de uso da área;
e) o processo tecnológico utilizado;
f) o impacto sobre o sistema viário e de transporte;
g) o impacto sobre o meio ambiente;
h) a potencialidade da concentração de atividades similares na área;
i)  o  seu  potencial  indutor  de  desenvolvimento  e  o  seu  caráter  estruturante  do 
Município.

I) ÁREAS DE  DIRETRIZES ESPECIAIS

Deve  ser  dado  tratamento  especial  para  as  áreas  que,  por  suas  características 
específicas, demandem políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos e fiscais 
diferenciados - a serem estabelecidos em lei -, os quais devem ser sobrepostos aos 
do zoneamento e sobre eles preponderantes, tais como:

I – proteção do patrimônio cultural e da paisagem urbana;
II – proteção de bacias hidrográficas;



implantar programas habitacionais de interesse social,
devendo ser estabelecidos critérios especiais para o parcelamento, a ocupação 
e o uso do solo nessas áreas.
X  -  identificar  as  áreas  que,  por  sua  dimensão  e  localização  estratégica, 
possam ser ocupadas por grandes equipamentos de interesse municipal.

E) MACROZONEAMENTO

Diretrizes:

A  formulação de políticas, planos e programas e a execução de projetos, na 
cidade de Montes Claros, observarão o adensamento das áreas urbanas já 
ocupadas e consolidadas, objetivando a melhoria da infraestrutura e dos 
serviços já implantados, bem como a correção de situações urbanísticas 
existentes e indesejáveis, tendo por base os seguintes tipos de áreas, tidas 
como áreas do Macrozoneamento Municipal:

I – Área de Urbanização Prioritária – Área destinada ao adensamento urbano 
imediato, devendo ser objeto preferencial dos investimentos públicos, bem 
como da aplicação dos instrumentos constitucionais, com vistas a ocupação de 
lotes e glebas vagos.

II – Área de Urbanização Consolidada -  Área Urbana já ocupada e 
consolidada, cujo adensamento e requalificação deve ser controlado, através 
de procedimentos jurídicos, administrativos e técnicos.

III – Área de Urbanização Prioritária II – São os vazios urbanos que deverão ser 
objeto de Lei Municipal específica, quanto a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.

IV – Área de Expansão Urbana – Áreas que se encontram em processo de 
consolidação de ocupação, cujas condições de ocupabilidade e  infraestrutura 
suportam o adensamento e devem ser objeto de estudo específico.

III - incentivo ou restrição a usos;
IV – revitalização de áreas degradadas ou estagnadas;
V - incremento ao desenvolvimento econômico;
VI – implantação de projetos viários.

Os parâmetros urbanísticos relativos a coeficientes de aproveitamento do solo e taxa 
de  permeabilização,  propostos  para  as  áreas  de  diretrizes  especiais  devem  ser 
iguais ou mais restritivos que os do zoneamento no qual elas venham a se situar.
No caso de proteção do patrimônio cultural e da paisagem urbana, a lei que detalhar 
a política de intervenção e os parâmetros urbanísticos e fiscais diferenciados, deve 
ser  instruída  com  parecer  do  Conselho  do  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  do 
Município.

J) POSTURAS MUNICIPAIS

Diretrizes:

I - normatizar o uso de placas de estabelecimentos comerciais e de serviços, em 
proporcionalidade com o tamanho das fachadas dos mesmos;

II - regulamentar o uso de outdoor e congêneres, inclusive painéis eletrônicos, 
considerando seu impacto visual e ambiental no sítio urbano.

III – regulamentar o uso de passeios e praças por estabelecimentos comerciais – 
bares, restaurantes e similares, protegendo o direito de trânsito de pedestres;

IV – regulamentar e fiscalizar a disposição de resíduos sólidos (entulho, lixo, 
folhagens e outros) em logradouros públicos;

V – disciplinar e coibir a distribuição  generalizada de volantes publicitários nas vias 
públicas;

VII – coibir o comércio ambulante irregular;

VIII– incentivar e regulamentar a realização de feiras de bairros, observando-se a 
legislação ambiental e da vigilância sanitária.


