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GAbINETE DO FRÉ17EIDC

LEI MUNICIPAL N° 5.853 DE 23 DE MÀIiÇÔ DE
AUTORIZA. 'O MtJN ÍrïÕ DE CóMEL1E1E11kÔ
LAFAIÉTE À RÊGtJÁRZAR O)3RAS E
ENCONTRAM EM
EDÏflCAÇÔËS øuË
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO
PERTINENTE, ÊDÃ CiUTRÁà PROVIDÊNCIAS.
O povo do Mi.nicípio de Consefheiro Jáffiieté, pôr seu reprsenttês,
decretou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanbioni a sdúinte .lei:
CAPÍTULO 1
DAS DISPOSÏÇÕES ÔË*ÁIg::
Art. i - Esta lei estabelece as normas e Os critériós para a,.regu[atização d
construções e edificações que estejam em desco1fcMuiidMi cohi t legislação urbanística
municipal vigente.
Parágrafo único - As Õonstrflções e edifiëõès de4i'tita esta Lei sãb àquelas
comprovadamente existentes até a data da publicaçãó tia tei fodjdmëntar, n2 03 1,. de 04 de
abril de 2011, Lei de Uso e Ocupação do Solo, e aquelas Cm txrndiflo de habite-se e que áíndá
estejam em desconformidade com a legislação urbanMtica municipal'; Lçi Múnicipatn2 359, de
15 de julho de 1957, Código de (ibras e suas altefaç'ões, e Lei- ompfèitdittar'fi 026, deok de
agosto de 2010, Plano Diretor é Lei Compleffientar 031, dê Ó4 dejbrilàe2O1 í,, Lei de Usa e
Ocupação do Solo e alterações posteriores.
Art. 2 - Os interessados em regularizar as cofistrtiões e difições conforme õ
parâmetros desta Lei deverão rebdlher previanrÕne a taxa de anáijd de projetei % a:: dé
regularização de imóvel construído.
§ i - Para a regularização de constriíçãõ t e&ficação' estabélbcida ibr esta Lei,
o recolhimento da taxa terá o seguinte escalonamento:
1 - do i (primeirb) ao 8 (oitavo) mês de vigneiada Lei -;0,04UM por
m2 (zero vírgula zero quatro da Unidade Fiscal dó Muniêípio por ntétro qiiatlr4do);
II - do 92 (nono) mês ao lG (décimo sexto)! nÏ- :qo&uFM por m2 (zero
vírgula zero seis da Unidade Fiscal do Município por fnetrõ qudrad';
III - do 17 (déciito sétimo) mês aô242 (vigsifï4ó' q Õ)ni—O,Ô UFM
por m2 (zero vírgula zero oito da Unidade Fiscal do Mtifiiefpio sot tntfro qffadfado).
§ 2 - A taxa a que se refere este artigo êxclui a êiVncdde õntfts táxas com
exceção da taxa de licença para cailstruçãõ e reovaçãÕ de àltdtá ta 'éànsticição, devida
anualmente.
§ 32 - A taxa de regularização de que trata esta Lei terá cobrada sobre a
totalidade da área a ser regularizada.
§ 42 - o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbait - IPTU será
compulsório para as edificações que estiverem em condições de Habite-se.
§ 52 - o pagamento prévio da taxa de análise e reguliirizàçõ hão gafante o
direito à aprovação do projeto.
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§ 6 Os prazos de início e térmiÉo efotês de que tratbm'tsifleis6s db §1'-deste
artigo serão sempre considerados em dias úteis, tohsidétàndo corno çiriMeírd diá dé vigêiídia a
data de publicação desta Lei.
-

Art. 32 - As obras que estiverem invadiiidó dslS& ØÏEÍb, gÇierdes; áreas de
preservação permanente, ou neles construídas, não Seiãrg ridhôsteI%møs destd Lei.
§ i Nos casos de ocupação antropica consóhdada rçgulaííação nos termos
desta Lei, deverá ser precedida de aprovação do Coise1ho 'Municiié de Df€sà ê Çón,setvação
IÍ
do Meio Ambiente CODEMA.
§ 2 Com relação a constfuçâti/&fifl44âo iue es1ja inyatlfldtt'ÕpàÇd' ereÕ,
somente poderá ser regularizada desde 'que esteja, oóupand'at 86?/o biti$'F1w' deiito) 'eM
projeção sobre o passeio, considerado os termos dêsta Leis
-

-

-

Art. 42 Se houver pendências a ser'effi snads e ,&so1v1dP 'no pro]eio de
construção/edificação, a Administração Pública, dispoúibilizafk- as itff6raõë9 atràkMs 'de
parecer do setor de análise, o qual deverá ser retiràdô no prazo- de 45 4tirSita e tihcó) dia. a
partir da disponibilização no sítio do Município de Cclnselbeiro Lafaiete, pa aiirës'efttar
resposta e resolver as pendências, sob pena de indef&iftíento tiopedido- 4è reku1àriaflo.
Parágrafo único Perderá õ direito à tegülaria4ãõ 'de 4úe truta está bei 'e no
caso de apresentação de novo projeto, ocorrer acrésõimôs de áfeà cbnStttfíd.
-

-

Art. 52 o interessado poderá acoitpanlar a tramiçãd d0 rocedimehtb de
regularização do seu projeto, através do sitio do Mufuicipio de CcM1hciro Lafàiete, que estafa
disponibilizado, ou pessoalmente, consitleráftcb ci 'teino*'& legMaçãty'fgêffte de acesso à
informação.
'*
Parágrafo único Quando se trat~r
Lei, a partir da disponibilização desta mfõrmaçâo, eoíneçatá a qoht& o ptazo para o
interessado, ficando assim, sob Sua responsabilidade o acoMpnliãindn't€r 'dõ e'tr protocolo ë
cumprimento dos prazos previstos.
-

-

-

CAPITULÓ.II
DA REGULARIZAÇÃO DE coNsfltuÇÔE EDIflbÁJÕÉS
Art. 6 Para os preceitos desta Lei consid?a-se:
1
construção: toda e qualquer ctústrdçãd dOM járSs' aos t6ffiMõs
erguidas, caracterizando o projeto;
II edificação: é aquela consolidadá ëni cdndiçâojtj'háite6.
Parágrafo único Para as definições não constantj nesta Lei Sttão'adotadas
aquelas previstas nas legislações vintes.
-

-

-

-

Art. 72_ Os projetos de regularização dVin ser apregéritáiloá pêjt re úretite junto
à Secretaria Municipal de Planejamento até a data fiSâ MWtà nêt:Lei
Parágrafo único O protocolo do prqjstô'para a regl'afià$b'rekliadWjunto'à
Administração Municipal presume conhecimento présiô de todos os re4uiivos tltsta ai.
-

Art. 8
Para comprovar o tempo de edifi'dá
tóntrúo a fiifr de ser
regularizados nos termos desta Lei devem ser apféS
os nq at tõ' tõtôto10 Õ ,6guiútes
documentos:
-

Avenida Prefeito Mário Rodrigui,tdrØira, 10- C4itro Conselheiro L$iete/MÕ CtP 36.40O-OxI
-

-

-4

3

&

MUNICÍPIO—DECONSELIJEÍRCYLdYÁIFJTE
GOVERNO DO MUNICíPIO-DE
GABINETE DO FREtEIflY

1— Carteira de Idetifidade;
II—CPF;
III comprovante de residência;
IV comprovação de propriedade do imóve1:nos-teràio das'ieis vigêhte's;
V declaração específica de, pelo menos, um ;cõnftoiítante, cbm 4uq1ifiçàção
completa e firma registrada, acerca da comprovaçãb da cofltrução, ,benk Comtfda'condlçãcl em
que a obra/edificação se encóntra, a ser analisada pela Adnitinstra4ão 'ubhca 'm'uriicipal
competente, ate a data de publicáflo da Lei doinplkrfientar rgi de 44d ab?rIl d 2011 e
suas alterações posteriores, cônforme Modelo cohstante dó Aú&x F4esta têÍ,
VI outros documentos comprobatóritis-sôbte'i teffldej,Çbdôtloiinióyél;
VII - comprovante do recollmento-tla tâxa de'
VIII C95 Municipal do imóvél a ser -regulariadb'Y'
struo devidaihent ãsli\adõ :~r liToffsiofíàl -habilitado,
IX prbjett da bihçà
com respectivo ART.
-

-

-

',

-

-

-

-

Art. 9 -Não setão pasveis' de regulàfi-àflo àt àÔns~bv4ub`1
I possuírem janelas que ËsSm.aniehbs,ffi '1',5Oih ïkwo e: Mci) da
-

divisa;
II estejam 0,75m-(setenta e cinco àëntíStrôs$'et Visão oMRuá.
Parágrafo único No cãsõ de cõn ts'.éonoIidaS 6 que estÕjani ria
situação prevista dos incisos 1 ou II deste artigo, o(s) praptiptátio(s) dév&rá(ãloy aptesentat
documento autorizativo assinado pelos confrontantes do imvel -a ser fègula±fradd com 'firma,
reconhecida.
-

-

Art. 10

-

tenham:

Podem ser passíveis de regulariz4ãu a cohs€tQ6 &u/6Ú edificaçõsqu
W
pé direito de edificação reËitlnciá14 g hhehttde g3wy (dSis'hrctro é

1
oitenta centímetros);
II escada coM largura inferior a 1 0hi (uni netrÕ e tmtè ctnfimetro), por
lance de escada;
III ilumi.naão itiferior as exigida conTonie d o n2ájítS Vil-da
Lei Municipal flQ 359, de 15 dejulhõ de 1957;
IV porta de eritYadà principal de prdibs- óoikaté Ss'paViníentds ihfërior a
1,20m (um metro e vinte centímétros);
1.
V porta de entrada principal de 1*édids cÓS nïàis4fe ês' pifflbfitos,
inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);
VI
acréscimo de construção que teíihã supêtadõ' aptóØà, ,tèjtia do
projeto;
VII avanço aéreo de construção S& brépaíseiôi iØ-jÍ
e'
o áifigo 149 J.a
Lei n2 359, de 15 de julho de 1957, desde qne es ejade ndô dt,%I(difint•p6r cë,htõ) em
projeção sobre o passeio e altura mínima de 2,80m (Si titti à tMâ t'rítítie&4)';'
VIII raio inferior ao exigido no ártgô 40 tlà Let[uificiM
9,tle )Y &
julho de 1957;
IX
afastamento dê futidos ihufetiót a 1,,50fi (um nie&Õ e tinAtrenta
centímetros) da divisa;
X banheiros e lavabos com conüfttiõaçàü aifdta cofflitc&iblia;
XI quartos menores que 8,00 m2(oito lhe
.uacfr.
/
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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XII - falha de, pelb Menõs, din côModd'(ebhï 12;00 rn2 ' (dóze metrôs
quadrados);
XIII - ausência de afastamento mínimo dás ditisas;
XIV - para outras poss'íveis irregularidades 4ue posaffi ser identificadâs e
requeridas à regularização, deverão ser aplicados os pfincípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Art. 11 - Na hipótese dê prõjeto de regÚmriaça& pfa ,oi\stitd já iniciada, será
expedido o respectivo alva? á no ato da sua aprovaçõ, e será rehovádo caàa 12<ddie) meses,
considerando o prazo máximo de até 05 (cinco) anos para fiúali±ar a construção, 'considerando
que em esteja em condição de Habite-se.
Parágrafo umco - Decorrido o prazo de 05 ('cmco) aós, o ,interessado/requerente
que não concluir a obra, perderá o direito de rõgúltiaçãó nos terúiç? detaLei.
CÀPTTUL&IÏÍ
DAS DISPOIÇ6E8 FI1iilS
Art. 12 - No ato da aprovaçãodo projeto dô'rgu?aizaflti dc6nÉtrd4ão/êdifítaão
de que trata esta Lei, deveYá constar expresMiiëfite:: '%iê ptÕjè?o foi apiavàdõ ei'n
de 261 Í" conformidade com a Lei Muàicipdl n2 de de
Art. 13 - As consttuçôes unifamiliarê de àté 10ffl2 (setenta metros qüadrádcis),
conforme previsto no Código de Obras, Lei nÊ 359,t1e 15 de julho de.1957 e suas alteraç6es, na
Lei Complementar n2 031, de 04 de abril 'de 20ï1, L€i dé Uo é, cipaçâo 'do Solo, e Lei
Complementar n 026, 04 de agosto de 2010, Plano DiÍetor, e que ateh$'ani aôs pteceitds desta
Lei, e que seja o único imóvel do administrado pagará taxa 15niea4Sma rgu'lari±ação de'projeto
equivalente à 0,5 UFM (zero vírgula cinco Unidade' Éiscal dô'Münijpio).
Art. 14 - Os pfojetos de regularização cte' ofiskiIçãd, édí?i&áfli que.b:fàem
apresentados dentro da vigência desta Lei, deterãdôl5edècer os ecit?on'âtàhtês da Lei
Complementar flQ 031, de 04 de abril de 2011, da Lei Municipal ,3 ,.dô 1S&ju1lio 195t e
suas alterações, e demais legislação pertinente em 'vfgèr.
2

Art. 15 - A Secretaria Munibipal de Paehdà; 'attàés d'o gbtôrtdbif4letbnte deverá
ser comunicada de todas as regularizaØ'ê aØé'Vadas aft'és déta Lëi bbjetivhndo a
atualização do Cadastro Municipál para lançamentá 'do IPTU.
Art. 16 - A Taxa de Análise e de Regularização de, que trata esta Lei, Será c&bnda
no ato da apresentação do projeto de regularização, oflfotme ásift% c!efigido:
1 - as guias para pagamento das táxas dê análise e 'dt .regularizaQãÕ sõrão
emitidas pela Secretaria Municipal de Planejamento na ato da olicitaçãas10 requéreMt;
II - os projetos somente serão profoc1izadõy ébifi t comprovação de
pagamento, a ser apresentado perante a Secretaria Municipal d4 1lanejt6fito fio to do
requerimento.
Art. 17 - Os parâmetros para a cobrànça dá ta de análise e ge, feguiariaflo
descritos nesta Lei serão os mesmos definidos para fr aá1ise de prôjeto, câlcdlado levando-se
em conta a totalidade da área do Sóvel/consfrução/èdificação aer jitazjzâd'a.
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Art. 18 Og interessados em obter o bèhbfíidt dêíe trafti e2M L€i dëverÕ
requerer a regularização da constr(tção e/ou édificaçãó, em fd±ntulàtfo proprid, dn1tamente tia
Secretaria Municipal de Planejamento ou outro órgãta .ifué venha a&übstitüí-fo ittô prazode até
24 (vinte e quatro) meses, contados daptïb1icação desta Lei.
-

Art. 19 O Executivo Municipal deverá:dar ampla ¶vua~Ó a esta Lei.'
-

Art. 20 Esta lei entra em vigor nattá d
-

PALÁCIO DA PREFEItURA MIfNIdIPAL ÜE (ÔNELM*O
E TRÊS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017:

4s'É,: ÁÔy1

MÁRIO P7" ,LSLEÃODÜTRÁ
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ANEXO IDA LEI N°5.853 EffDEMfloS2Ó17&
J±CLA&&ÇÃO
Eu

ilha
irà
fiàirro
•
, nesta cidade de .Ckel it&taÉaiet, Estadô:de
dê
, de
Minas Gerais, declaro para os fins dâ Lei d°
de 20f7, quê o imóvel t6nfrbiíSMe. ao iiiu, tua nã Rua
Bàirro

(nacionalidade), (profissã4), dôèüteiito de'idefftIt1ild h°:
f ' Yésit1Mit
dnnidlhtdô
CPF
ii°

nesta cidade 4tle Cónsliro Láfàtéfe, :Étàdo de
ti-eÉ
Minas Gerais, já se encontra éoúgtruídõ de-'acordo oiit6:*iàb
',:asile
dê
a'
daS
nrettos
quadi1(dbÇ
de
, aMeid fintëà LéÏCoffiDklnéüiain° 031 de
04 de abril de 2011 e sutis âItérâçõespssteriotes.
Por ser verdade, fitihb a presente.
Conseffiëiro Lafaite,

-

d

:k.
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