
 

1 
 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 

DIAGNÓSTICOS MUNICIPAIS: INSTRUMENTOS PARA GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL E 

DIAGNÓSTICO TEMÁTICO 

 

Mar/2022 

 

Responsável: Paulo Frederico Hald Madsen 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................. 1 

1. INDICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS ATUAIS ................................................................ 2 

2. DIAGNÓSTICO TEMÁTICO: DIMENSÃO AMBIENTAL E FÍSICO-TERRITORIAL ....................... 20 

2.1. Processos de uso e ocupação do solo nas áreas externas à malha urbana ................ 20 

2.2. Processos desafiadores do uso e ocupação do solo na Sede municipal ..................... 25 

2.2.1. Os desafios do relevo e da estabilidade dos terrenos ........................................ 25 

2.2.2. Os desafios do saneamento ................................................................................ 29 

2.2.3. Os desafios da variabilidade meteorológica e das vulnerabilidades 

socioambientais .................................................................................................................. 33 

2.2.4. O desafio dos espaços verdes, praças, parques e Unidades de Conservação .... 33 

3. CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 36 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 37 

APÊNDICE A – MAPA MUNICIPAL ................................................................................................ 38 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta um panorama sobre os instrumentos  atuais de gestão da política 

ambiental e, em seguida, o diagnóstico temático sobre aspectos físico-territoriais relacionados 

ao meio ambiente e à sustentabilidade, que compõem a primeira etapa dos trabalhos de revisão 

do plano diretor do município de Conselheiro Lafaiete. 
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As informações e análises se baseiam em reuniões realizadas com a Secretaria de Planejamento, 

com seu Departamento de Meio Ambiente, com membros do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente (CODEMA), do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), que 

representam a sociedade nessa gestão, com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), com representantes do Consórcio Público de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(ECOTRES), com representantes do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), 

da Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga (ARPA), 

assim como em pesquisas bibliográficas e no site oficial da prefeitura. 

A legislação referente ao tema obtida nesta etapa compreende a Lei Estadual 13.199/99, que 

dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e as Leis Municipais 026/2010, que institui 

o plano diretor municipal, a Lei 3.138/92, que cria o CODEMA, a Lei 6.002/2019, da Política 

Municipal de Saneamento, a Lei 6.003/2019, da Revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município e da minuta de um Projeto de Lei Municipal do Código de Meio Ambiente. 

 

1. INDICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS ATUAIS 

A Secretaria de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura dispõe do seguinte conjunto principal  de 
leis, para atuar na execução da política municipal de meio ambiente através do seu 
Departamento de Meio Ambiente e do órgão colegiado de assessoramento, o CODEMA: 

 

LEI ESTADUAL Nº 13.199/99 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Esta Lei é importante, na medida em que coloca o Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recurso Hídricos como fonte de recursos financeiros e institucionais para diversas ações nos 
municípios. 

Art. 4º - O Estado assegurará, por intermédio do SEGRH-MG os recursos financeiros e 
institucionais necessários ao atendimento do disposto na Constituição do Estado com relação à 
política e ao gerenciamento de recursos hídricos, especialmente para: 

I - programas permanentes de proteção, melhoria e recuperação das disponibilidades hídricas 
superficiais e subterrâneas; 

II - programas permanentes de proteção das águas superficiais e subterrâneas contra poluição; 

III - ações que garantam o uso múltiplo racional dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
das nascentes e ressurgências e das áreas úmidas adjacentes e sua proteção contra a 
superexplotação e contra atos que possam comprometer a perenidade das águas; 

IV - diagnóstico e proteção especial das áreas relevantes para as recargas e descargas dos 
aqüíferos; 
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V - prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais, visando à proteção contra a poluição 
e o assoreamento dos corpos de água; 

VI - defesa contra eventos hidrológicos críticos que ofereçam riscos à saúde e à segurança 
públicas ou provoquem prejuízos econômicos e sociais; 

VII - instituição de sistema estadual de rios de preservação permanente, com vistas à 
conservação dos ecossistemas aquáticos, ao lazer e à recreação das populações; 

VIII - conscientização da população sobre a necessidade da utilização múltipla e sustentável dos 
recursos hídricos e da sua proteção; 

IX - concessão de outorgas e registros, bem como acompanhamento e fiscalização das 
concessões de direito de pesquisa e de explotação de recursos hídricos. 

X - concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, para identificação, 
recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à proteção e à recarga de 
aqüíferos, nos termos da legislação vigente[2]. 

A Lei Estadual nº 17.727, de 13 de agosto de 2008 (Publicação – Diário do Executivo – “Minas 
Gerais” – 19/08/2008) acrescentou o inciso X ao artigo. 

Art. 7º - O Estado celebrará convênios de cooperação mútua e de assistência técnica e 
econômico-financeira com os municípios, para a implantação de programas que tenham como 
objetivo: 

I - a manutenção do uso sustentável dos recursos hídricos; 

II - a racionalização do uso múltiplo dos recursos hídricos; 

III - o controle e a prevenção de inundações e de erosão, especialmente em áreas urbanas; 

IV - a implantação, a conservação e a recuperação da cobertura vegetal, em especial das matas 
ciliares; 

V - o zoneamento e a definição de restrições de uso de áreas inundáveis; 

VI - o tratamento de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos domésticos; 

VII - a implantação de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a segurança e a saúde 
públicas em eventos hidrológicos adversos; 

VIII - a instituição de áreas de proteção e conservação dos recursos hídricos; 

IX - a manutenção da capacidade de infiltração do solo. 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.138/92 

Cria o Conselho municipal de defesa e conservação do meio ambiente (CODEMA). 

Esta Lei que cria o CODEMA dispõe também sobre a proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente, autoriza a assinatura de termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a COPAM 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5309#_ftn2
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8952
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e define a política municipal a partir de “um conjunto de diretrizes administrativas e técnicas 
destinadas a fixar a ação do Governo Municipal no campo dessas atividades”. 

O Art. 5º define o CODEMA como órgão de assessoramento da Prefeitura Municipal e o Art. 12 
o faz vinculado diretamente à Chefia do Poder Executivo Municipal. 

Art. 6º - Ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA – cabe, 
observadas as diretrizes para o desenvolvimento econômico e social do município, atuar na 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, competindo-lhe: 

I – formular as normas técnicas e estabelecer os padrões de proteção, conservação e melhoria 
do meio ambiente, observando a legislação federal e estadual que regulam a espécie; 

II – compatibilizar os planos programas, projetos e atividades de proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente com as normas estabelecidas; 

III – estabelecer as áreas em que a ação do governo municipal, relativa à qualidade ambiental, 
deva ser prioritária; 

IV – exercer a ação fiscalizadora de observância de normas contidas na legislação de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente; 

V – exercer o poder de polícia nos casos de infração da lei de proteção, conservação e melhoria 
do meio ambiente e de inobservância de normas ou padrão estabelecido; 

VI – responder à consulta sobre matéria de sua competência; 

VII – encaminhar à Comissão de Política Ambiental – COPAM – os pedidos dos interessados, para 
serem autorizados por essa Comissão, referentes à implantação e à operação de atividade 
efetiva ou potencialmente poluidora; 

VIII – atuar no sentido de tomar consciência pública da necessidade de proteger, conservar e 
melhorar o meio ambiente. 

Art. 13 – O CODEMA compor-se-á de 11 membros, nomeados por ato do Prefeito Municipal, 
sendo 02 (dois) de sua livre escolha, 02 (dois) da Câmara Municipal, 01 (hum) do Ministério 
Público e os demais propostos por entidades representativas considerando-se entre elas: 

● Entidades Ambientalistas (02 membros) 

● Associação de Moradores Municipais (01 membro) 

● Associação Comercial e Industrial (01 membro) 

● Concessionárias de Serviço Público (01membro) 

● Associação do Setor Siderometalúrgico (01 membro) 

 

LEI COMPLEMENTAR N° 26, DE 04 DE AGOSTO DE 2010 

INSTITUI O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
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O Art. 1° já coloca o direito ao meio ambiente protegido como princípio para atuação do poder 

público e da iniciativa privada, objetivando o interesse social com a participação da coletividade. 

O Art. 3° define como um dos princípios fundamentais do Plano Diretor o disposto no inciso IV: 

“garantia de condições para um desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e 

ecologicamente equilibrado, considerando-se a técnica, os recursos naturais e as atividades 

econômicas e administrativas realizadas no território como meios a serviço da promoção do 

desenvolvimento humano”; 

O Art. 4° inclui como objetivos específicos do Plano Diretor: 

II - melhorar a qualidade de vida urbana, garantindo o bem estar dos munícipes; 

VI - preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio cultural, histórico, 

paisagístico, artístico e arqueológico municipal; 

XVI - planejar a expansão das áreas urbanas do Município de modo a adequar sua ocupação às 

condições do meio físico e à oferta de infraestrutura, bem como às necessidades de proteção 

do patrimônio natural e cultural; 

XIX - implementar e preservar espaços públicos destinados ao lazer, ao esporte, à saúde, à 

contemplação e à preservação da paisagem, estimulando as diversas formas de convívio da 

população; 

 

Art. 5° - O ordenamento da ocupação e uso do solo no Município de Conselheiro Lafaiete deve 

ser feito de forma a assegurar: 

VI - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural, 

histórico, paisagístico e arqueológico, assegurando, quando de propriedade pública, o acesso a 

eles; 

VII - seu aproveitamento socialmente justo e ecologicamente equilibrado, mediante a utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis; 

 
O Capítulo III trata das Funções Sociais da Cidade e da Propriedade. 

Art. 10 - É função social da cidade garantir: 

III - a manutenção e a oferta de um meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

 

Art. 11 - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação estabelecidas nesta Lei Complementar, às normas e parâmetros 

urbanísticos estabelecidos nas Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

Parágrafo único - As funções sociais da propriedade estão condicionadas ao desenvolvimento 

do Município no plano social, às diretrizes de desenvolvimento Municipal e às demais exigências 

desta Lei, respeitados os dispositivos legais e assegurados: 

I – o aproveitamento socialmente justo e racional do solo, mediante parcelamento, ocupação e 

utilização compatíveis com a disponibilidade e a sustentabilidade dos recursos naturais e com a 

infraestrutura urbana existente; 
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II – a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, bem como a proteção, preservação 

e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, 

artístico, paisagístico e arqueológico; 

III - aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e a saúde dos usuários e dos 

vizinhos, com observância dos parâmetros e normas estabelecidos quanto à salubridade, 

segurança e acessibilidade das edificações e assentamentos urbanos. 

 

NO TÍTULO II, “Do Desenvolvimento Urbano”, o Art. 12, § 2º aponta os seguintes “fatores 

restritivos” ao desenvolvimento local: 

IV - a alta concentração demográfica em conjuntos residenciais não regularizados, desprovidos 

de infraestrutura de saneamento básico; 

V - a alta concentração demográfica em áreas de risco potencial ou inadequadas para o uso 

habitacional; 

VI - a redução dos padrões de qualidade de vida pela progressiva deterioração da qualidade 

ambiental; 

VII - a ocupação inadequada de áreas verdes; 

VIII - a crescente obstrução visual dos elementos naturais da paisagem urbana e dos conjuntos 

de interesse cultural; 

XIV - a inexpressividade da economia agrícola e sua frágil articulação com a economia urbana; 

XV - a ocupação desordenada e irregular do solo; 

XVII - a ocupação inadequada de encostas, margens dos cursos d'água e áreas de mananciais. 

 

Art. 13 - São objetivos estratégicos para a promoção do desenvolvimento sustentável do 

Município: 

XI - garantir a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente; 

XV - o controle do adensamento habitacional, considerando as condições geomorfológicas e a 

capacidade da infraestrutura urbana das diversas áreas; 

XVIII - o controle da ocupação das áreas de risco geológico definidas na Lei de Uso e Ocupação 

do solo; 

XIX - o aumento da área verde priorizando as áreas previamente identificadas nesta Lei 

Complementar; 

 

Art. 15 - A política de desenvolvimento municipal objetiva a promoção do desenvolvimento 

sustentável do Município, devendo orientar-se pelos seguintes princípios: 

III - a utilização racional dos recursos naturais; 

Seção III Diretrizes para o Desenvolvimento Rural 

Art. 18 - São diretrizes para o desenvolvimento rural do Município: 

II - fomentar a agroindústria e a agricultura de base familiar; 

V - apoiar iniciativas de comercialização direta entre os produtores familiares e os consumidores. 

Parágrafo único – Todas as nascentes localizadas no Município serão obrigatoriamente cercadas, 

para fins de preservação, observado o diâmetro de 50 (cinquenta) metros. 
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Art. 19 - São diretrizes para o desenvolvimento agrícola do Município: 

IV – a orientação aos proprietários rurais quanto às atividades que se harmonizem com o 

ambiente natural; 

Art. 20 – A política urbana objetiva o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território, de 

forma a assegurar o bem estar de seus habitantes. 

Parágrafo único - São diretrizes da política urbana: 

XVII - promover a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e da paisagem 

urbana; 

Art. 34 - São áreas de Potencial Cultural e de Lazer e Recreação: 

II - os espaços cujo arranjo de seus elementos naturais formam panoramas de notável ou rara 

beleza; 

III - os espaços constituídos de acidentes naturais adequados à prática do lazer ativo e passivo; 

IV - as localidades que apresentem condições climáticas e hidrológicas com potencial 

terapêutico. 

 

Art. 35 - São instituídos, na forma do art. 34 desta Lei Complementar, os seguintes espaços 

físicos de potencial cultural e de lazer e recreação: 

III - Parque Florestal Eurico Figueiredo; 

IV - Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves; 

V - Fazenda dos Macacos; 

 

O CAPÍTULO IV trata da política de meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

Art. 43 - A política de meio ambiente e desenvolvimento sustentável objetiva garantir a todos 

os munícipes o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, regulando a ação do Poder 

Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas. 

Art. 44 - A política municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável é orientada pelos 

seguintes princípios: 

I - a garantia de equilíbrio na interação de elementos naturais e criados, de forma a abrigar, 

proteger e promover a vida em todas as suas formas; 

II - a garantia, a todos, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

III - a racionalização do uso dos recursos naturais; 

IV - a valorização e incentivo ao desenvolvimento da consciência ambiental. 

 

 Art. 45 - São diretrizes para a política de meio ambiente e desenvolvimento sustentável: 

I - incentivar a participação popular na gestão das políticas ambientais; 
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II - promover a produção, organização e a democratização das informações relativas ao meio 

ambiente natural e construído; 

III - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental; 

IV - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e 

entidades ambientais do Município, com aquelas dos órgãos federais e estaduais, quando 

necessário; 

V - articular e integrar as ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios 

e outros instrumentos de cooperação; 

VI - elaborar o zoneamento ambiental do Município; 

VII - controlar as atividades produtivas e o emprego de materiais e equipamentos que possam 

acarretar danos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população; 

VIII - estabelecer normas de qualidade ambiental, compatibilizando-as à legislação específica e 

às inovações tecnológicas; 

IX - preservar e conservar as áreas protegidas do Município; 

X - promover a educação ambiental; 

XI - garantir taxas satisfatórias de permeabilidade do solo no território urbano, conforme Lei 

de Uso e Ocupação do Solo; 

XII - monitorar permanentemente as condições das áreas de risco, adotando-se medidas 

corretivas pertinentes; 

XIII - impedir a ocupação antrópica nas áreas de risco potencial, assegurando-se destinação 

adequada às mesmas; 

XIV - proteger as áreas ameaçadas de degradação e recuperar as áreas degradadas; 

XV - proteger as áreas de mananciais, limitando e racionalizando sua ocupação antrópica; 

XVI - garantir a integridade do patrimônio ecológico, genético e paisagístico do Município; 

XVII - impedir ou restringir a ocupação urbana em áreas frágeis de baixadas e de encostas, 

impróprias à urbanização, bem como em áreas de notável valor paisagístico; 

XVIII - o desenvolvimento de programas de recuperação e preservação do Rio Ventura Luís, do 

Ribeirão Bananeiras, seus afluentes, margens, matas ciliares e topos de morros; 

XIX - a delimitação mínima para novas construções às margens dos córregos e rios localizados 

no Município, de acordo com o disposto na Lei Federal no 4.771/65 (Código Florestal); 

XX - a proibição de aterramento das áreas de preservação permanente, definidas em lei; 

XXI - o estabelecimento de um cadastro de áreas de preservação e de interesse ambiental no 

Município, que deverá ser atualizado periodicamente; 

XXII - promover a arborização da área de entorno do Distrito Industrial; 

XXIII - estimular a participação dos proprietários de áreas degradadas ou potencialmente 

degradáveis em programas de recuperação das mesmas; 

XXIV - a revitalização do Parque Florestal Eurico Figueiredo com a criação de uma entrada 

alternativa para o mesmo pela BR 040. 

 

Seção I Do Zoneamento Ambiental 

Art. 46 - Zona de Preservação é o conjunto das áreas do território municipal, localizadas na zona 

urbana ou rural, parceladas ou não, impróprias ao uso e ocupação de qualquer natureza, as 

áreas inundáveis ou aquelas cuja ocupação possa acarretar alto risco à segurança das pessoas e 
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edificações, as áreas com cobertura vegetal de preservação permanente, nos termos da 

legislação federal, e aquelas com cobertura vegetal de interesse de preservação do patrimônio 

ambiental ou paisagístico do Município. 

Art. 47 - Considera-se de preservação permanente quaisquer áreas assim definidas em legislação 

federal, estadual e municipal pertinentes. 

Art. 48 - O Município, através do Órgão Municipal de Planejamento em conjunto com o Órgão 

Municipal de Meio Ambiente, realizará no prazo máximo de 12 (dozes) meses, contados da data 

de promulgação desta Lei Complementar, os estudos necessários à definição do zoneamento 

ambiental do Município, visando: 

I - o mapeamento dos recursos ambientais; 

II - o mapeamento das áreas de risco, especialmente as áreas sujeitas à inundação, aos processos 

erosivos, as áreas que representam risco epidemiológico em função de deficiências no 

saneamento, os solos inadequados aos assentamentos urbanos e as áreas que apresentam 

riscos geomorfológicos; 

III - a definição de parâmetros ambientais para licenciamento de atividades potencialmente 

poluidoras ou que, para o seu exercício, provoquem alterações no meio ambiente; 

IV - o cadastro e mapeamento das fontes poluidoras; 

V - a delimitação precisa das áreas que deverão compor a Zona de Preservação, obedecidos os 

parâmetros e conceitos desta Lei e da legislação federal, estadual e municipal. 

 

Parágrafo único - Os estudos previstos no “caput” deste artigo apresentarão, em separado, 

diagnóstico e alternativas para conservação, uso e ocupação do solo para as áreas de controle 

ambiental definidas no Art. 50 desta Lei Complementar. 

 Seção II Das Áreas de Controle Ambiental 

Art. 49 - As áreas de controle ambiental são espaços localizados na zona urbana ou rural, cujas 

características exigem controles de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

Art. 50 - São Áreas de Controle Ambiental: 

I - a faixa “non aedificandi” ao longo dos Rios Bananeiras e Ventura Luiz, bem como de seus 

afluentes; 

II - as áreas que em função das características geomorfológicas requerem controles especiais 

para ocupação e uso; 

III - as bacias hidrográficas cuja água é utilizada para abastecimento público. 

 

§ 1o - As áreas previstas no “caput” deste artigo deverão receber zoneamento específico, 

respeitadas as áreas de preservação permanente definidas na legislação federal, estadual e 

municipal pertinentes, ficando ainda sujeitas às seguintes disposições: 

I - só serão admitidos os usos compatíveis com a vocação de cada área; 

II - a vocação a que se refere o inciso I do caput deste artigo será definida nos estudos previstos 

no art. 47 desta Lei Complementar; 
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III - é vedado o parcelamento para fins urbanos em áreas sujeitas a processo de erosão, até que 

sejam tomadas medidas necessárias à reversão do processo. 

§ 2o - As áreas previstas no inciso III do “caput” deste artigo ficam sujeitas às seguintes 

disposições: 

I - considera-se sob controle ambiental toda a área da bacia hidrográfica a montante do ponto 

de captação d’água; 

II - os parcelamentos para fins urbanos só serão admitidos desde que haja vinculação entre o 

projeto de parcelamento e o projeto de sistema de esgotamento sanitário, que deverá lançar os 

efluentes à jusante do ponto de captação d’água. 

 

O CAPÍTULO IX dispõe sobre os equipamentos urbanos e de serviços públicos 

Art. 65 - São diretrizes gerais relativas aos equipamentos urbanos e aos serviços públicos: 

I - assegurar o acesso universal da população às ações e serviços adequados de saneamento e 

aos equipamentos de infraestrutura urbana; 

II - promover, como ação prioritária, a ampliação do serviço de coleta, interceptação e 

tratamento de esgoto sanitário; 

III - garantir a adequada prestação do serviço de limpeza urbana, mediante ampliação do serviço 

de coleta seletiva de lixo, capina, varrição em toda a área urbanizada do Município; 

IV - promover a implantação de soluções técnicas para disciplinamento dos Rios Bananeiras, 

Ventura Luis e seus afluentes; 

V - universalizar o acesso de toda a população ao abastecimento de água em quantidade 

suficiente e dentro dos padrões de potabilidade; 

VI - rever os convênios firmados com as Concessionárias de serviços públicos, de forma a 

assegurar sua oferta às demandas futuras, mediante revisão do planejamento, viabilização de 

recursos e antecipação do cronograma de obras. 

 

A Seção I trata da Política de Saneamento 

Art. 66 - A política de saneamento objetiva universalizar o acesso aos serviços de saneamento 

básico, mediante ações articuladas em saúde pública, desenvolvimento urbano e meio 

ambiente. 

Parágrafo único – São diretrizes da política de saneamento: 

I - assegurar a proteção dos mananciais, atuais e potenciais, para abastecimento de água 

potável; 

II - dar ciência à população dos dados que compõem a planilha de custo e do sistema tarifário; 

III - prover abastecimento de água tratada a toda população, em quantidade e qualidade 

compatíveis com as exigências de higiene e conforto; 

IV - implementar sistema abrangente e eficiente de coleta, tratamento e disposição dos esgotos 

sanitários, dos resíduos sólidos e de drenagem urbana, de forma a evitar danos à saúde pública, 

ao meio ambiente e à paisagem urbana e rural; 

V - promover sistema eficiente de prevenção e controle de vetores, sob a ótica da proteção à 

saúde pública; 
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VI - promover programas de combate ao desperdício de água; 

VII - viabilizar sistemas alternativos de esgoto onde não seja possível instalar rede pública de 

captação de efluentes; 

VIII - garantir sistema eficaz de limpeza urbana, de coleta e de tratamento do lixo produzido no 

Município, de forma a evitar danos à saúde pública, ao meio ambiente e à paisagem urbana; 

IX - fomentar programas de coleta seletiva de lixo; 

X - implantar sistema especial de coleta de lixo nas áreas inacessíveis aos meios convencionais. 

 

 Art. 67 - O Poder Executivo deverá dotar de rede de água, esgoto e drenagem, prioritariamente 

os loteamentos legalizados, implantados até a data da promulgação desta Lei Complementar. 

Art. 68 - O Município implementará o Plano Municipal do Sistema de Abastecimento de água e 

esgoto, observando: 

I - diretrizes que permitam acompanhar a evolução da demanda; 

II - programa anual de ampliação da rede de distribuição de água e coleta de esgoto; 

III - programa educativo para promoção do uso racional da água e esgoto. 

 

Parágrafo único - O Plano Municipal do Abastecimento de Água deverá fixar cronograma para 

atendimento anual de demanda. 

Seção II Do Sistema de Drenagem 

Art. 69 - O Poder Público Municipal deverá elaborar um plano de macrodrenagem urbana, 

obedecidas as seguintes diretrizes: 

I - os córregos não canalizados e com nível satisfatório de salubridade serão recuperados e 

incorporados à paisagem urbana; 

II - as ruas e avenidas sobre córregos que não configurem vias do sistema viário estrutural da 

cidade, serão reestruturadas para modificação de sua função, sua eliminação ou redefinição de 

sua concepção; 

III - serão realizados estudos para disciplinamento dos rios Bananeiras e Ventura Luiz, com o 

objetivo de propor alternativas de obras e dispositivos de controle e disciplinamento do 

escoamento fluvial do rio Bananeiras, Ventura Luiz e seus afluentes, para eliminação das 

enchentes em áreas urbanas do Município; 

IV - serão elaborados programas de implantação do sistema de drenagem urbana cuja meta 

anual não poderá ser inferior a 5% (cinco por cento) do total das vias carentes desta 

infraestrutura; 

V - serão elaborados programas de desapropriação de imóveis que se encontram construídos 

sobre córregos; 

VI - ficam proibidas novas construções sobre córregos, nas margens e na área de preservação 

permanente; 

VII - o Poder Público Municipal se encarregará de providenciar a construção de avenidas 

sanitárias, com adequado tratamento do esgoto; 

VIII - implantação de modelos alternativos de pavimentação; 
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IX - a pavimentação asfáltica será realizada preferencialmente nas vias públicas dotadas de rede 

pluvial. 

 

CAPÍTULO V DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA 

Art. 107 - Considera-se como Operação Urbana Consorciada o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, 

moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar, em 

determinada área da cidade, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental. 

Art. 108 - A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada observará as diretrizes 

desta lei Complementar e conter o plano de operação urbana consorciada, com no mínimo: 

I - a definição do perímetro da área a ser atingida; 

II - as finalidades da operação; 

III - o plano urbanístico básico para a área, contendo, no mínimo, a localização das intervenções 

e das propostas de alteração de parâmetros de uso e ocupação do solo; 

IV - o programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 

operação; 

V - os procedimentos de natureza econômica e administrativa a serem utilizados; 

VI - os instrumentos de política urbana a serem utilizados; 

VII - o estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV); 

VIII - as contrapartidas a serem exigidas dos proprietários, usuários permanentes e investidores 

privados em função da utilização dos benefícios previstos a partir da modificação de índices e 

características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, e da regularização de 

construções; 

IX - a forma de controle da operação urbana, obrigatoriamente compartilhado com 

representantes da sociedade civil; 

X - o cronograma para o cumprimento das obrigações estabelecidas e o prazo de vigência da 

operação urbana. 

 

Parágrafo único - Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal no âmbito da operação serão 

aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

Art. 109 - O potencial construtivo de áreas privadas passadas para o domínio público pode ser 

transferido para outro local, determinado pela lei que instituir a operação urbana, situado 

dentro ou fora do perímetro da operação, observado o disposto nesta Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO VI DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 110 - Considera-se como empreendimento de impacto aquele que, de natureza pública ou 

privada, venha a ter repercussão ambiental significativa, sobrecarregar a infraestrutura urbana, 
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ou afetar as condições funcionais, paisagísticas e/ou urbanísticas de sua área de influência direta 

ou indireta. 

Art. 111 - Dependem de apresentação pelo empreendedor de Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV) para obtenção de licença ou autorização de construção, ampliação ou funcionamento: 

 I - edificações, residenciais ou não, com mais de 3.000 m² (três mil metros quadrados) de área 

construída; 

II - edificações não residenciais, pertencentes ao conjunto urbano tombado, com mais de 1.500 

m² (mil e quinhentos metros quadrados) de área construída; 

III - parcelamentos com mais de 25 (vinte e cinco) hectares; 

IV - usos com tendência à incompatibilidade com o uso residencial ou aqueles fortemente 

atrativos de veículos; 

V - intervenções urbanísticas de maior porte em áreas de ocupação consolidada que impliquem 

em abertura ou modificação geométrica de vias de tráfego de veículos e/ou em 

impermeabilização de espaços públicos; 

VI - intervenções em áreas objeto de operações urbanas consorciadas; 

VII - projetos de postos de combustíveis, escolas, Universidades e casas de diversão. 

 

Parágrafo único - A exigência de apresentação de EIV não será dispensada em casos de exigência 

anterior de elaboração de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), de relatório de impacto 

sobre o meio ambiente (RIMA) ou de outro tipo de estudo, nos casos previstos na legislação 

ambiental federal e estadual. 

Art. 112 - O EIV será realizado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou 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 - parcelamento, uso e ocupação do solo; 

IV - valorização imobiliária; 

V - geração de tráfego viário e demanda por transporte coletivo; 

VI - ventilação e iluminação; 

VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

§ 1o - O EIV indicará, necessariamente, as medidas mitigadoras dos impactos negativos do 

empreendimento, a serem adotadas pelo empreendedor quando da sua instalação. 

§ 2o - Será dada publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para 

consulta no órgão competente do Município. 

§ 3o - Caberá ao órgão competente do Município a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança, 

devendo submeter relatório para avaliação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano. 
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§ 4o – Serão fornecidas cópias do EIV aos moradores ou Associação de Moradores da área 

afetada, mediante solicitação ao Órgão Competente do Município. 

 

CAPÍTULO IV DA CRIAÇÃO DA LEI AMBIENTAL 

Art. 123 - O Executivo Municipal promoverá no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da 

data de publicação desta Lei Complementar, a criação de Lei Municipal que disponha sobre a 

política de proteção, controle e conservação do Meio Ambiente, observando o disposto nos arts. 

45, 46, 47, 48, 49 e 50 desta Lei Complementar, após ouvido o Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente. 

 

CAPÍTULO V DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO 

Art. 141 – Fica criado o Instituto de Planejamento do Município de Conselheiro Lafaiete, que 

tem por objetivo o aprimoramento e a supervisão do processo de planejamento da 

Administração Municipal, tendo em vista assegurar melhor desempenho, articulação e 

equilíbrio das ações das diversas áreas e níveis da gestão. 

Art. 142 – Compete ao Instituto de Planejamento do Município, sem prejuízo de outras 

atribuições de caráter provisório ou permanente que lhe forem determinadas pela 

Administração Municipal: 

I - assessorar a Administração Municipal; 

II - coordenar a implementação do Plano Diretor e suas revisões; 

VI - propor e/ou realizar, em caráter permanente, estudos e pesquisas voltados para o 

aprimoramento do conhecimento sobre os aspectos físico-ambientais, socioeconômicos e 

gerenciais do Município; 

VIII - elaborar e apreciar propostas urbanísticas, socioeconômicas, físicoambientais ou 

gerenciais de interesse para o desenvolvimento do Município; IX - propor, apreciar e coordenar 

iniciativas e programas de cooperação ou parcerias de interesse do Município; 

X - propor, apoiar e coordenar a realização de fóruns sobre assuntos de interesse do Município; 

XI - propor e apoiar formas de participação efetiva e eficaz da população na gestão pública; 

XII - elaborar, apreciar, analisar e encaminhar propostas de alteração das Legislações sobre 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e demais leis municipais correlatas; 

XIII - propor, apreciar e coordenar programas de reestruturação e modernização da gestão 

pública; 

XIV - elaborar e coordenar projetos de arquitetura e urbanismo de interesse público; 

XV - apreciar projetos de parcelamento, uso e ocupação do solo, obras e edificações; 

XVI - fiscalizar a execução das ações provenientes dos projetos de parcelamento, uso e ocupação 

do solo, obras e edificações; 

XVII - coordenar a elaboração do Plano Plurianual, do Orçamento e do Plano Anual de Ação do 

Governo Municipal e supervisionar a aplicação dos mesmos; 

XVIII – assessorar as Unidades de Gestão na elaboração dos Planos Anuais de Trabalho; 
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XIX - acolher e coordenar propostas de Operações Urbanas; assessorar as Unidades de Gestão 

na elaboração dos Planos Anuais de Trabalho; 

XX - assessorar o Órgão Municipal de Meio Ambiente em questões de Estudos de Impacto 

Ambiental – EIAs e Relatórios de Impactos Ambientais – RIMAs; 

 

Art. 143 – O Instituto de Planejamento do Município terá a seguinte composição: 

I - uma Diretoria Executiva, ocupada pelo Presidente do Órgão; 

II - uma Diretoria de Planejamento, ocupada pelo Diretor de Planejamento; 

III - uma Diretoria de Informações, ocupada pelo Diretor do Sistema Municipal de Informações; 

IV - um grupo operacional; 

V - um Conselho de Planejamento, composto pelos quatro diretores do Instituto de 

Planejamento do Município e pelos quatro coordenadores da área de gestão. 

 

LEI MUNICIPAL Nº 6.002, DE 26/12/2019 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento e dá outras providências. 

A Lei tem como objetivo melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio ambiente 

equilibrado, buscando o desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes ao poder público 

e à coletividade para a defesa, a conservação e recuperação da qualidade e da salubridade 

ambiental. 

O conjunto de serviços de infraestrutura e instalações operacionais para abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também 

para drenagem e manejo das águas pluviais está contemplado por esta Lei. 

Art. 5° - Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico serão observados 

os seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada 
um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais 
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 
regionais; 

VI - articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate 
à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de 
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relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

Art. 8° - A Política Municipal de Saneamento Básico de Conselheiro Lafaiete será executada pela 

Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e distribuída de forma transdisciplinar em todas 

as secretarias e órgãos da Administração Municipal, respeitadas as suas competências. 

O Capítulo V dispõe sobre a participação regionalizada em serviços de saneamento básico. 

O Capítulo IX dispõe sobre o Conselho Municipal de Saneamento Básico nos seguintes termos: 

Art. 36 - Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico como órgão superior de 

assessoramento e consulta da administração municipal, vinculado à Secretaria Municipal de 

Obras e Meio Ambiente, com funções fiscalizadoras e deliberativas no âmbito de sua 

competência, conforme dispõe esta lei. 

Art. 37 - São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento Básico: 

I - elaborar seu regimento interno; 

II - dar encaminhamento às deliberações das Conferências Municipal, Regional. Estadual e 
Nacional de Saneamento Básico; 

III - articular discussões para a implementação do Plano Saneamento Básico; 

IV - opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento do município quando 
couber; 

V - deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e dos Regulamentos; 

VI - acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do 
desenvolvimento do Município; 

VII - analisar os projetos de lei de interesse da política do saneamento municipal, antes do seu 
encaminhamento à Câmara; 

VIII - acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico previsto nesta 
lei; 
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IX - apreciar e deliberar sobre casos não previstos na Lei do Plano Municipal de Saneamento 
Básico e na legislação municipal correlata; 

X - deliberar sobre recursos de competência do Fundo Municipal de Saneamento Básico, bem 
como acompanhar seu cronograma de aplicação. 

Art. 38 - O Conselho será paritário e composto por 08 (oito) membros titulares, com igual 

número de suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondução por igual 

período de, no máximo, 1/3 (um terço) dos seus membros, e com a seguinte composição: 

I - 04 (quatro) membros governamentais indicados pelo titular do Poder ou órgão que 

representam e nomeados pelo Prefeito: 

a) um pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente; 

b) um pela Secretaria de Planejamento; 

c) um pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

d) um pela Secretaria de Saúde; 

II - 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil, eleitos por meio de Conferência ou Fórum, 

designado para esta finalidade, oriundos dos seguintes segmentos: 

a) 01 (um) representante das empresas prestadoras de serviços de saneamento contratadas 
pelo Município; 

b) 01 (um) representante de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

c) 01 (um) representante das entidades de representação profissional; 

d) 01 (um) representante dos usuários e/ou consumidores dos serviços de saneamento básico. 

§ 1° - Os membros do Conselho serão nomeados por Decreto e devem exercer seus mandatos 

de forma gratuita, vedada a percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária. 

§ 2° - O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho será 

prestado pelas Secretarias Municipais e demais órgãos do Município. 

§ 3º - As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com 

justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta da primeira reunião subsequente. 

§ 4º - Presidirá o Conselho o Membro representante do Poder Executivo vinculado à Secretaria 

Municipal de Obras e Meio Ambiente. 

§ 5º - As atas das reuniões do Conselho serão lavradas pelo Secretário, que deverá ser escolhido 

entre os seus membros. 

§ 6° - O Município fornecerá ao Conselho Municipal de Saneamento Básico a estrutura física 

necessária para o exercício de suas atividades. 
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O Capítulo X dispõe sobre o Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 43 - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico do Município de Conselheiro 

Lafaiete, como órgão da Administração Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e 

Meio Ambiente a quem compete sua gestão, em consonância com as deliberações do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico e regulamento próprio. 

§ 1° - Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico, serão aplicados exclusivamente 

em ações e projetos voltados à universalização dos serviços públicos de saneamento básico, 

bem como ampliação, expansão, substituição, melhoria e modernização da prestação dos 

serviços, no espaço geopolítico do Município, após consulta ao Conselho Municipal de 

Saneamento Básico. 

O Capítulo XI trata da Participação Popular 

Art. 49 - A Participação Popular tem por objetivo valorizar e garantir a participação e o 

envolvimento da comunidade, de forma organizada, na gestão pública e nas atividades políticas 

administrativas. 

Art. 50 - A garantia da participação dos cidadãos é responsabilidade do governo municipal e tem 

por objetivos: 

I - a socialização da pessoa e a promoção do seu desenvolvimento integral como indivíduo e 
membro da coletividade; 

II - o pleno atendimento das aspirações coletivas no que se refere aos objetivos e procedimentos 
da gestão pública, influenciando nas decisões e no seu controle; 

III - a permanente valorização e aperfeiçoamento do poder público como instrumento a serviço 
da coletividade. 

 

LEI MUNICIPAL Nº 6.003, DE 26/12/2019. 

Dispõe sobre a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município, alterando a 

Lei nº 5.149, de 18/12/2009, que institui o referido Plano. 

Art. 2º- O art. 1º da Lei Municipal n 5.149, de 18 de dezembro de 2009, passa a viger com a 

seguinte redação. 

§ 3º - O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Conselheiro Lafaiete observará 

os seguintes princípios fundamentais: 

I - a universalização, a integralidade e a disponibilidade de serviços; 

II - a preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; 

III - a adequação dos métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 
regionais; 
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IV - a articulação com outras políticas públicas; 

V - a eficiência, a sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental; 

VI - a utilização de tecnologias apropriadas; 

VII - a transparência das ações; 

VIII - controle social; 

IX - a segurança, qualidade regularidade dos serviços; e 

X - a integração com a gestão eficiente de recursos hídricos. 

§ 4º - O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Conselheiro Lafaiete tem por 

objetivo geral o estabelecimento de ações para universalização do saneamento básico, através 

da ampliação progressiva do acesso aos serviços para todos os domicílios ocupados no 

Município. 

§ 5º - Para alcance do objetivo geral do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Conselheiro Lafaiete, são objetivos específicos: 

I - garantir as condições de qualidade dos serviços existentes, buscando sua melhoria e 
ampliação a localidades não atendidas; 

II - implementar os serviços inexistentes, em prazos factíveis; 

III - criar instrumentos para regulação, fiscalização, monitoramento e gestão dos serviços; 

IV - estimular a conscientização ambiental da população; e 

V - atingir a condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de 
saneamento básico. 

 

PROJETO DE LEI DO CÓDIGO DE MEIO AMBIENTE 

Há um Projeto de Lei do Código de Meio Ambiente, em fase de elaboração, que visa atualizar, 

aperfeiçoar, ampliar e instituir nova política e o sistema municipal de meio ambiente, com as 

definições das atribuições e competências do órgão executivo de meio ambiente, na estrutura 

administrativa da prefeitura e também do órgão colegiado, o CODEMA. 

Considerando a presente revisão do plano diretor e na perspectiva da sua implementação, vale 

destacar a importância da conclusão do projeto de Lei mencionado, uma vez que ele especifica 

também como os instrumentos, entre outros, o zoneamento ambiental, as áreas de controle 

ambiental e os espaços territoriais especialmente protegidos, que devem ser compatíveis com 

o zoneamento a ser proposto e aprovado no plano diretor. 
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2. DIAGNÓSTICO TEMÁTICO: DIMENSÃO AMBIENTAL E FÍSICO-TERRITORIAL 

Os tópicos abordados a seguir baseiam-se em levantamentos de informações junto a servidores 

municipais das diversas secretarias, em reuniões técnicas com Conselhos Municipais, com 

organizações do terceiro setor, com empreendedores, como também em consultas 

bibliográficas e documentais disponíveis, além de trabalhos de campo, para reconhecimento e 

verificação de evidências. 

As questões centrais apontadas em todas as oportunidades de debates sobre ambiente e 

saneamento em Conselheiro Lafaiete são, invariavelmente, o parcelamento desordenado do 

solo rural para comercialização de pequenas chácaras de recreio, a drenagem pluvial insuficiente 

tanto na zona rural como na zona urbana, os parcelamentos e as intervenções irregulares nos 

terrenos, que induzem o uso e a ocupação desordenada do solo no município. 

 

Como se trata do produto da primeira etapa do trabalho, o presente documento expressa o 

contato da equipe temática com a realidade local. O texto está organizado em duas seções: a 

primeira voltada para a questão ambiental e processos de ocupação em áreas rurais; e a segunda 

voltada para processos urbanos. 

O aprofundamento de todo o conteúdo virá em sequência, nas próximas entregas de produtos 

parciais de cada etapa. 

 

2.1. Processos de uso e ocupação do solo nas áreas externas à malha urbana 

Em geral, o que ainda se percebe em muitos municípios é que as áreas rurais destinam-se mais 

às atividades primárias para produção de alimentos e extrativismo, como também às reservas 

legais de preservação ambiental, e Unidades de Conservação. 

Entretanto, há uma tendência recente que vem se tornando cada vez mais comum, de 

parcelamento do solo em áreas rurais voltado para um mercado de sítios e chácaras de recreio, 

ou de segunda residência para muitas famílias. Em Conselheiro Lafaiete esse processo é bem 

evidente. 

Ao redor da sede do município são perceptíveis pressões por parcelamento do solo na zona rural 

na forma do que se convencionou chamar de “chacreamentos”. Essas pressões já causam dois 

grandes problemas no presente e indicam agravamento para o futuro próximo. 

O primeiro problema se refere à gestão do uso do solo. 

Um número significativo desses empreendimentos se consolida de forma irregular,seja na forma 

de loteamentos ou de condomínios. Os lotes comercializados frequentemente possuem área 

muito inferior ao módulo rural, o que resulta em adensamento populacional e construtivo. As 

vias raramente recebem pavimentação e drenagem pluvial adequadas. A água para consumo 

das unidades é obtida pela perfuração de poços artesianos, ou por captações diretas nos cursos 

d’água, em muitos casos sem outorga. As águas servidas e o esgoto doméstico são direcionadas 

para fossas.  A Lei municipal do perímetro urbano não se mostra adequada e eficaz para a gestão 
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desse processo e a falta do macrozoneamento expresso em mapas dificulta ainda mais lidar com 

essa questão. 

O segundo problema se refere ao ambiente. É fato que muitos desses parcelamentos são 

realizados sem a aprovação de um projeto e das licenças previstas na legislação em vigor, bem 

como sem a observância dos cuidados com a prevenção de danos aos serviços ambientais. 

Assim, extensas glebas mostram supressão total de árvores, terraplanagem sem utilização de 

técnicas para manter a recarga dos lençóis subterrâneos pela água da chuva e para o controle 

do escoamento superficial e da erosão dos solos e das superfícies inclinadas. O resultado é visto 

nas ravinas, em voçorocas e no assoreamento dos cursos d’água e lagoas. 

Nas porções do território que ainda conservam características rurais as imagens aéreas e de 

satélites também revelam a necessidade da implementação, em larga escala, de técnicas 

agrícolas, de engenharia e de geotecnia voltadas para o controle da erosão, para melhoria na 

infiltração das águas de chuvas, para proteção de nascentes e cursos d’água, para conservação 

e restauração das matas ciliares e de topo dos morros. 

1 - O desafio da estabilidade das superfícies 

Como descrito no quadro natural do território, as características geológicas e dos solos no 

município, somadas à morfologia ondulada das superfícies, resultam em susceptibilidade à 

erosão acelerada, sobretudo em áreas que sofrem a retirada desmedida da cobertura vegetal e 

submetidas a movimentações de terra em maior escala. 

2 - O desafio da degradação dos cursos d’água e mananciais 

O fato de Conselheiro Lafaiete estar localizado integralmente na porção alta da bacia 

hidrográfica do rio Paraopeba faz, do cuidado com suas águas superficiais e subterrâneas, um 

elemento essencial e estratégico tanto para o município, como para todos os municípios a 

jusante, considerando a dependência que têm da disponibilidade de água com qualidade e 

volume necessário para suprir as demandas de suas populações e atividades econômicas. Como 

exemplo disso, vale lembrar que o abastecimento de água potável de boa parte de Belo 

Horizonte e sua região metropolitana é feito por uma captação direta no rio Paraopeba, 

localizada alguns quilômetros abaixo de Conselheiro Lafaiete e outros municípios da bacia. 

 

Já em 2010, dados do IGAM e de estudos realizados para subsidiar o Plano Diretor da Bacia do 

rio Paraopeba mostraram degradação ambiental grave nos cursos d’água de Conselheiro 

Lafaiete, além de déficit hídrico acentuado na região, estresse hídrico e demanda por água 

superior à disponibilidade outorgável na sub-bacia do Rio Maranhão (Silva, Y. S. 2010). 

 

O município possui dois mananciais importantes: do ribeirão Almeidas e do ribeirão Bananeiras, 

que inclui a represa da Jacuba, no córrego Barroso, usada só em emergência, nos casos de 

contingência por escassez hídrica. Há ainda um terceiro possível manancial em estudo, no local 

conhecido como Alto da Varginha. 
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As captações podem ser consideradas do tipo a fio d’água, uma vez que não há barragens para 

reservatórios com volumes expressivamente mais elevados do que a demanda permanente. 

 

As lagoas naturais formadas ao por estes cursos d’água encontram-se nitidamente assoreadas 

e eutrofizadas, resultantes tanto dos processos de  erosão dos solos em suas bacias 

hidrográficas, como também pelo carreamento de fertilizantes para o fundo dos corpos d'água, 

o que favorece a proliferação de plantas, que vêm ocupando boa parte da superfície destas. 

 

A situação descrita acima se faz nítida no manancial do ribeirão Almeidas, que é o principal para 

o abastecimento público, fornecendo mais de 70% do total de água distribuída, em torno de 280 

l/s. A lagoa original, na região denominada Água Preta, encontra-se bastante assoreada por 

manejo intenso e inadequado do solo na bacia a montante, para formação de cultivos, 

pastagens, abertura e manutenção de estradas, como também dos parcelamentos 

(chacreamentos) e outras atividades econômicas, algumas irregulares, que descuidam da 

proteção dos solos e das águas superficiais e subterrâneas  (CHAGAS, O. P. 2021). 

 

 Figura 1 - Entrada da ETA Almeidas (COPASA). 
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Figura 2 - Vista do local da captação no manancial do Almeidas. 

 
Figura 3 - Visada do local da captação no Almeidas, com espelho d’água repleto de plantas. 

O manancial do ribeirão Bananeiras fornece em torno de 120 l/s, mas é de importância 

estratégica, tanto para assegurar o fornecimento de água à população, quanto para que sua 

bacia hidrográfica possa contribuir para controlar as enchentes e inundações na área urbana da 

sede municipal. 
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Figura 4 - Vista externa no acesso à captação do Ribeirão Bananeiras 

 
Figura 5 - Lagoa assoreada no Parque de Exposições, pertencente à bacia hidrográfica do ribeirão 

Bananeiras. Há iniciativa da Prefeitura para desassorear 5 hectares deste corpo d’água. 

 

 

No manancial do Almeidas há uma importante iniciativa socioambiental para sua proteção e 

preservação, denominada Pró-Mananciais. Trata-se de um projeto que integra várias 

instituições, organizações da sociedade civil e comunidades, que já vem mostrando bons 

resultados em ações nas propriedades rurais, com implantação de barraginhas e outras técnicas 

de controle da erosão, cercamento de nascentes, com instalação de bebedouros para o gado e 

restauração de lagoas. 

 

Um interessante projeto de Recuperação Hidroambiental na Sub-bacia do Rio Bananeiras foi 

contratado e executado nos anos de 2012 e 2013, para atender iniciativa do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco, na intenção de implementar a cobrança pelo uso dos recursos 
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hídricos naquela bacia, instituída em 2010. O relatório do projeto descreve, em termos 

quantitativos, a extensão de cercamento de nascentes, o número de barraginhas implantadas e 

a área das superfícies em propriedades rurais contempladas com curvas de nível, para melhorar 

a infiltração da água das chuvas e proteger de processos erosivos nocivos àquela sub-bacia. 

 

A situação do manancial do Bananeiras na atualidade sinaliza risco. Há informações de que o 

ribeirão é poluído já nas suas cabeceiras, ao passar por Buarque de Macedo. Estima-se que seja 

alto o número de ranchos naquela região com captações sem outorga nos cursos d’água e poços 

artesianos sem controle. 

 

2.2. Processos desafiadores do uso e ocupação do solo na Sede municipal 

2.2.1. Os desafios do relevo e da estabilidade dos terrenos 

 

De um modo geral, a morfologia dos terrenos, assim como suas características de geologia e 

solos apontam susceptibilidade à erosão acelerada (ravinamento e formação de voçorocas) e 

movimentos de massa nas encostas com declividades mais acentuadas (escorregamento). 

 

Não obstante, a expansão urbana das últimas décadas indica controle insuficiente sobre esses 

processos. São muitos os exemplos de loteamentos implantados de modo irregular, sem os 

devidos cuidados com a manutenção da cobertura vegetal necessária, sem delimitação de 

espaços não edificantes, sem projetos adequados de sistema viário, sem projeto e implantação 

de drenagem eficiente, que garanta a estabilidade dos terrenos, a segurança das construções e 

dos habitantes. 

 

Um exemplo marcante é do bairro Lima Dias, incluindo seus limites com o bairro Santa Efigênia. 

Várias ruas nem chegaram a ser abertas por causa da declividade do terreno. A erosão 

remontante formou uma voçoroca que inviabilizou a implantação de ruas e desintegrou lotes 

previstos na planta original, que não cumpria requisitos mínimos para segurança dos 

adquirentes dos terrenos e suas construções. A drenagem incipiente que chegou a ser 

implantada se mostrou ineficaz. 

 

Imagens aéreas e orbitais, assim como vistorias de reconhecimento em trabalhos de campo, 

mostraram expressivas áreas (entre 1 e 5 hectares), dentro da mancha urbana, ou contíguas a 

ela, com evidências de retirada recente da vegetação arbórea, terraplanagem sem qualquer 

proteção dos taludes e aterros que, em alguns casos, são dispostos junto a córregos. Estes, 

independente do relaxamento recente da legislação federal, deveriam continuar a ser 

protegidos pelo município, como áreas de preservação permanente (APP), em benefício de toda 

a população. 

 

Os processos descritos acima podem ser verificados no bairro Santa Cruz, onde já está em curso 

um processo de erosão laminar e remontante, com assoreamento do Córrego da Água Boa e nas 

partes altas do bairro Expedicionários, próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde a 
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ocupação e o adensamento já se mostram intensos, em declividades muito acentuadas, com 

prejuízos para os cursos d’água e sua vegetação protetora. 

 

 
Figura 6 - Visada na direção sul da área terraplanada no Bairro Santa Cruz 

 

 
Figura 7 - Visada na direção norte da área terraplanada no Bairro Santa Cruz. 

 

Há relatos de que é prática comum desmatar e terraplanar primeiro e solicitar a licença depois, 

como também de solicitar a supressão de árvores em um número muito pequeno, só para obter 

a licença, mas realizar a derrubada de um número muito maior do que o autorizado, o que 

reforça a necessidade do aperfeiçoamento da legislação e, principalmente, do controle, da 
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fiscalização e do rigor na aplicação das penalidades, compensações e da reparação dos danos 

causados. 

 

 
Figura 8 - Adensamento e verticalização no Bairro Expedicionário em declividades acentuadas. 

À esquerda os lotes e construções avançam até o talvegue, impactando mata ciliar e curso 

d’água. 

 

Processos acelerados de erosão laminar também são verificados nas imediações do bairro 

Amaro Ribeiro, em terreno terraplanado sem contenções e drenagem, o que já vem provocando 

ravinamentos generalizados. A poucos metros dali, prédios residenciais foram construídos bem 

próximos a uma enorme voçoroca que recebeu trabalhos de contenção há alguns anos e agora 

indica já estar no estágio de clímax. Também neste local, junto à antiga e bela capela na parte 

alta do bairro, é possível avistar a sudoeste uma extensa área terraplanada, também 

desprotegida de erosão, junto a nascentes e cursos d’água, destinada ao futuro bairro São 

Francisco. 
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Figura 9 - Erosão nos taludes desprotegidos na região do bairro Amaro Ribeiro. 

 

 
Figura 10 - Edificações próximas à voçoroca. A drenagem do pátio de estacionamento desvia, 

corretamente, as águas da direção da voçoroca. 
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Figura 11 - Vista de uma expressiva área terraplanada na região do bairro Amaro Ribeiro. Na 

vertente à esquerda são perceptíveis duas bacias de recepção desprotegidas por vegetação e 

drenagem. 

 

É importante salientar que a avenida de acesso aos bairros Paulo VI, Copacabana e outros, até 

Amaro Ribeiro e futuro bairro São Francisco é de “fundo de vale”, foi asfaltada recentemente e 

já mostra indicadores de drenagem deficiente. Ela é uma forte indutora de ocupação mista, que 

está em nítido estágio de aceleração. Esta região da cidade deve ser objeto de um conjunto 

robusto de ações para drenagem pluvial, estabilização dos solos, proteção ambiental, regulação 

e controle do uso do solo. 

2.2.2. Os desafios do saneamento 

 

 Abastecimento de água potável 

Os serviços públicos de fornecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários são realizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, por 

concessão. 

Considerando a cobertura praticamente total do abastecimento de água potável na cidade, os 

desafios que se apresentam evidenciam necessidades urgentes de ações para proteção dos 

mananciais de abastecimento, como prevenção à escassez hídrica, conforme descrito na seção 

anterior deste documento. 

 Coleta e tratamento dos esgotos sanitários 

Com relação aos esgotos sanitários, a situação apresenta um quadro bastante complexo. Boa 

parte dos imóveis dispõe de rede coletora pública instalada para receber o esgoto da(s) 
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unidade(s) de cada lote, mas é muito grande o número de imóveis que não fizeram sua ligação 

a essa rede. O resultado disso é um percentual insatisfatório de esgoto tratado, em relação ao 

volume produzido. 

As duas principais bacias hidrográficas urbanas possuem estações de tratamento dos esgotos 

(ETE) com boa capacidade de atendimento, mas é necessário que os proprietários dos imóveis 

providenciem suas ligações à rede. 

Recentemente, um acordo entre Prefeitura, COPASA e Ministério Público se deu neste sentido, 

com a emissão de milhares de notificações para que os responsáveis pelos imóveis tomassem 

essa providência. A expectativa é que esta ação resulte em um aproveitamento mais eficiente 

das ETEs e despoluição mais eficaz dos ribeirões Bananeiras e Ventura Luís. 

 
Figura 12 - Acesso à ETE - Bananeiras. 
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Figura 13 - Instalações da ETE Bananeiras 

 
Figura 14 - Instalações da ETE Bananeiras 
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Figura 15 - Acesso à ETE - Ventura Luís 

 

 

 A drenagem urbana 

A cidade de Conselheiro Lafaiete está implantada nas superfícies de contribuição de duas sub-

bacias hidrográficas: a do ribeirão Bananeiras e do córrego Ventura Luís. Os dois têm seus cursos 

orientados na direção sul - norte, sendo que o Ventura Luís situa-se a leste do Bananeiras. 

O ribeirão Bananeiras, em seu curso na zona urbana, flui historicamente pressionado por uma 

intensa ocupação às suas margens e nas vertentes do seu vale. Dois importantes eixos viários 

foram implantados acompanhando seu curso: a linha férrea e a Rodovia Federal BR 040. A 

ocupação na sub-bacia do córrego Ventura Luís intensificou-se com o processo de expansão 

urbana e apresenta menor densidade construtiva. 

 

Nas duas sub-bacias são visíveis deficiências na infraestrutura de drenagem, acentuada 

impermeabilização nas vias e imóveis, além do já mencionado lançamento de esgotos in natura, 

apesar da existência de rede coletora. 

 

A ocupação ao longo de todo o leito do ribeirão Bananeiras é apontada como uma espécie de 

barreira à drenagem na área urbana (comentário em uma reunião temática de meio ambiente). 

Entretanto, a questão parece mais complexa, uma vez que a calha do ribeirão evidencia, em 

diversas das duas seções, incapacidade de dar vazão a todo o volume do escoamento superficial 

da cidade direcionado ao seu leito. 

 

A cidade também apresenta locais sujeitos a inundação na área drenada pelo Ventura Luís, 

apesar da existência de uma pequena barragem em sua parte alta, no Condomínio Jardim das 

Hortências. 
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 A destinação de resíduos sólidos 

As informações obtidas em várias fontes dão conta de que o Consórcio Público de Tratamento 

de Resíduos Sólidos - Ecotres tem desempenhado satisfatoriamente seu papel na gestão deste 

importante serviço público para Conselheiro Lafaiete e outros 23 municípios da microrregião. 

2.2.3. Os desafios da variabilidade meteorológica e das vulnerabilidades 

socioambientais 

 

Neste aspecto, há que se considerar o fato de que os fenômenos meteorológicos extremos vêm 

ficando cada vez mais intensos e frequentes. 

O número desses eventos extremos se multiplicou por 5 nos últimos 50 anos. Os dados foram 

publicados em 01/09/2021, pela Organização Meteorológica Mundial, no maior levantamento 

já realizado, totalizando onze mil incidentes. Há indícios claros de que chuvas torrenciais, secas 

prolongadas e outros fenômenos podem ocorrer em qualquer lugar e se repetir, fora dos 

padrões normais do chamado tempo de recorrência. 

Em se tratando de eventos extremos, quase todas as nações vêm estudando e debatendo sobre 

as causas, as consequências e as formas de lidar com esses eventos. 

A recomendação é que todos os lugares habitados do globo devem fazer prevenção para 

enfrentamento desses extremos meteorológicos e suas consequências no âmbito  geológico e 

geotécnico. 

Conselheiro Lafaiete precisa restaurar a capacidade da bacia hidrográfica do ribeirão Bananeiras 

de reter água das precipitações de grandes volumes, inclusive nas diversas porções urbanizadas, 

para proteger a população, seus bens móveis, imóveis, a infraestrutura e o patrimônio público. 

Cuidados também devem ser observados na microbacia do córrego Ventura Luís. O contexto 

desta revisão do Plano Diretor se mostra oportuno para isso. 

2.2.4. O desafio dos espaços verdes, praças, parques e Unidades de Conservação 

 

O município de Conselheiro Lafaiete carece de Unidades de Conservação que auxiliem na 

preservação e recuperação de remanescentes florestais, no controle de processos erosivos e, 

principalmente, na proteção dos cursos d’água e mananciais, ampliando as possibilidades de 

infiltração no subsolo e da recarga dos aquíferos. 

 

Na zona urbana também é consenso que faltam espaços arborizados para lazer e contemplação, 

bem como para auxiliarem na diminuição do problema da drenagem na cidade. Nestes aspectos, 

áreas sujeitas a inundações poderiam ser projetadas para formar espelhos d’água com 

capacidade de reter parcelas importantes do escoamento superficial, de forma a evitar o 

agravamento das enchentes e inundações. 



 

34 
 

 

Uma área importante para ser recuperada, promovida e ter sua utilização melhor aproveitada 

pela população é o Parque Florestal Eurico Figueiredo, localizado junto à rodovia BR 040, no 

acesso aos bairros Paulo VI, Copacabana e Amaro Ribeiro. O potencial de aproveitamento é 

muito expressivo, pois apresenta um importante remanescente de mata atlântica, horto, lago 

(que se encontra assoreado), playground, trilha e mirante, além de ser contíguo à cidade e ter 

fácil acesso. Tudo indica que o acesso será ainda mais facilitado e seguro, com a obra prevista 

de construção de uma trincheira sob a BR 040. Este parque é de especial importância e precisa 

ser requalificado e revitalizado. 

Figura 16 - Aspecto da entrada do Parque Florestal Municipal Eurico Figueiredo 
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Figura 17 - Vista do playground, com lagoa em segundo plano repleta de Taboas e mata densa 

ao fundo. 

 

A única Unidade de Conservação, de fato, é o Parque Municipal Fazenda Paraopeba, junto à 

rodovia MG 383 e à divisa com São Brás do Suaçuí. A sede da fazenda data do século XVIII e 

possui grande valor histórico, tendo sido restaurada e entregue à gestão municipal em 2017. O 

potencial de aproveitamento desta U.C. também é significativo e a destinação do seu espaço 

precisa ser criteriosamente estudada, incluindo obrigatoriamente a sua requalificação e 

revitalização. 
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Figura 18 - Aspecto da Fazenda Paraopeba restaurada. Fonte: Prefeitura Municipal. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

Sob o ponto de vista do meio ambiente vinculado ao desenvolvimento sustentável, há passivos 

a serem equacionados e que podem ser resolvidos em um grande movimento municipal, que 

envolva todos os segmentos da população local. 

 

Como sempre acontece, o financiamento das iniciativas neste sentido requerem esforços e 

fontes diversas e arranjos ainda não utilizados. Certo é que o orçamento municipal não é 

suficiente para suprir sozinho. 

 

O macrozoneamento e dispositivos autoaplicáveis no Plano Diretor certamente vão ajudar na 

gestão do uso do solo, com vistas à preservação ambiental. Entretanto, o desenvolvimento 

sustentável vai muito além disso. Ele requer uma ampla concertação entre todos os setores da 

população e da economia local. As bases dessa coalizão de forças serão buscadas na sequência 

das etapas desta revisão do Plano Diretor. 
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