
Revisão do Plano Diretor de Miracatu 

Comentário sobre a minuta de lei recebidos após a audiência pública (20/09/2018) 

# Ponto da minuta Comentário Encaminhamento 

1 Art. 46 
 

A zona do corredor rodoviário 
poderia ser ampliada para 500 
m. 

Atendido. 

2 Art. 46 
 

A zona do corredor rodoviário 
poderia ser estendida à Padre 
Manoel da Nóbrega.  

Atendido. 

3 Art. 46  
Art. 63 e 64 
 

Categorias de usos industriais 
pareceu um tanto restritiva. 
Contemplar indústrias com 
pequeno potencial poluidor. 

Atendido. Criados 3 níveis 
de uso industrial, por nível 
de incomodidade. 

4 art. 46 § 4o ZCor-R (...) Nos 
trechos em que se 
aproximam dos perímetros 
urbanos (...) 

Permitir a contiguidade. 
 

Atendido. 
Tornado mais claro no 
texto. 

5 Tabela do anexo IV Conflito entre texto e a tabela 
do anexo IV, a ZCor-R é 
colocada como urbana. 

Corrigido. 
 

6 Art. 47 As Zonas Especial 
de Interesse Social 
(ZEIS) são áreas destinadas 
a política de interesse 
social.  
Tabela do anexo IV. 

Nesta zona é permitida a 
indústria segundo a tabela do 
anexo IV. 

Corrigido. 
Apenas industrial de baixa 
incomodidade. 

7 Art. 49° A Zona de 
Preservação Ambiental 
(ZPA) "destinada à 
preservação e proteção do 
patrimônio ambiental, à 
conservação da 
biodiversidade, produção 
de água e regulação 
microclimática". 

Dá a entender que só pode 
esses usos. 

Corrigido. 
Tornado mais claro no 
texto. 

8 Art. 50° A Zona de 
Produção Rural (ZPR) 
Art. 64°  

Não foi colocada a atividade 
de mineração.  

Atendido. 
Criado uso de mineração. 

9 Art. 51° 
§ 1o  
 

Se o terreno é regular, qual o 
embasamento legal para fazer 
o congelamento da situação? 

Corrigido. 
Tornado mais claro no 
texto. 

10 Art. 46 e 55 Zona Corredor 
Rodoviário (ZCor-R). 

E no caso dos lotes 
apresentarem uso urbano? O 
texto deixa dúvidas. 

Corrigido. 
Tornado mais claro no 
texto. 

13  A maioria das propriedades 
não tem escritura pública. 
Porque não Regulariza o já 
existente 

Esclarecimento:  
O PD não é responsável 
pelos processos de 
regularização. O plano tem 
como uma das estratégias a 
regularização fundiária e dá 



Sugestão de priorizar a 
regularização dos imóveis do 
município. 

as bases legais para esses 
processos. Tornado mais 
claro no texto. 

16 Art. 68º Todo novo 
parcelamento deverá ser 
contíguo a parcelamento 
existente, com 
infraestrutura. 

A palavra “contíguo” irá 
inviabilizar a criação de 
projetos de lotes residenciais, 
dependendo da forma que for 
interpretado.  

Corrigido. 
Tornado mais claro no 
texto. 

17 - A lei contará com Zonas 
Urbanas Isoladas? 
Existem bairros isolados com 
características urbanas – por 
exemplo, o Faú e Beira Rio.  

Esclarecimento:  
O Beira Rio já está 
demarcado como ZERF. 
As ocupações ao longo da 
estrada do Faú possuem 
grande extensão e baixa 
densidade, não foram 
consideradas como 
aglomerado urbano.  

18 Art. 27; Art. 42; Art. 46 – 
Estudo de Impacto de 
Vizinhança 

Se uma indústria for instalada 
naquela região, pode impactar 
na qualidade de vida da 
população. Como fica a 
relação entre a eventual 
indústria e as ocupações 
urbanas?  

Esclarecimento:  
O Plano Diretor estabelece 
o instrumento do Estudo de 
Impacto de Vizinhança, que 
analisa o impacto de 
grandes empreendimentos. 

19 - Pedido de ampliação do 
perímetro urbano para 
englobar loteamentos já em 
andamento contíguo ao bairro 
estação. 

Atendido. 

20 Anexo III Ampliar coeficientes de 
aproveitamento (CA máximo) 
para 4 na ZUC e 5 na ZCor-U 

Atendido. 

21 ZCor-R Verificar se engloba a área do 
futuro porto seco, próximo ao 
posto o Fazendeiro 

Atendido. 

22 ZERF Unir perímetros próximos em 
um único polígono, visando 
um processo único no futuro. 

Atendido, redefinidos os 
perímetros nos mapas. 

23 Art. 122 Inserir incentivo às atividades 
de extração mineral.  

Atendido. 
Contemplado nos Art. 122º, 
123º e 124º. 

24 Art. 7 Mencionar a mineração como 
oportunidade de geração de 
emprego e renda 

Contemplado no Art.7º, 
detalhado no sumário 
executivo. 

25 Art. 176 Todas as alterações ou 
complementos ao plano 
devem passa pelo Conselho da 
Cidade e audiência pública? 

Atendido. 
Explicitado no texto. 

26 ZCor-R Poderia ter industrias na ZCor-
R mesmo não lindeiro às 
rodovias. 

Atendido. 



27 Capítulo de zoneamento Como proceder nos casos em 
que uma propriedade estiver 
dividida entre duas zonas? 

Corrigido. 
Prevalece a zona que 
contiver mais de 50% a 
propriedade. 

28 ZERF O Plano Diretor coloca a 
diretriz das ZERF ao bairro 
Teagem? Grande parte dos 
moradores defende que o 
bairro continue rural. 

Esclarecimento:  
O destino das ZERF após 
regularização pode ser virar 
área rural ou urbana, 
analisado caso-a-caso. 
Tornado mais claro no 
texto. 

29 - Há o crescimento de casas 
sem o aval técnico e a 
fiscalização da construção, há 
casas sendo construídas ao 
lado de barrancos. 

Esclarecimento:  
A fiscalização e a 
operacionalização de 
diversas políticas não 
cabem ao Plano Diretor.  
Sugere-se o canal da 
ouvidoria para este tipo de 
solicitação.  

30 Art. 51 e Art. 70 - 
Chacreamento 

É realidade no município de o 
parcelamento irregular de 
chácaras, não seria o 
momento para regulamentar 
esta atividade? 

Esclarecimento: 
A legislação de 
chacreamento exige um 
debate mais aprofundado e 
está na pauta para ser 
trabalhada logo após a 
aprovação do Plano Diretor. 

31 Art. 42 e Art. 46. Verificação da ZCor-R em 
relação ao empreendimento 
de porto seco, já previsto pelo 
município. 

Atendido.  
ZCor-R foi ampliada para 
500 m; Foi definido critério 
de englobamento de lotes 
pelas zonas.  

32 Art. 51 ZERF Como tratar casos em que a 
propriedade não esteja 
completamente inserida 
dentro do perímetro da ZERF. 

Atendido.  
Incluído o parágrafo 6o. 

33 Anexo IV Quadro de 
zoneamento e Art. 49 
parágrafo 1o. 

Conflito dos usos da ZPA entre 
texto e quadro.  

Atendido.  
Alterada a nota de rodapé 
do quadro. 

34 Art. 167 Conselho da 
Cidade 

Conselho da Cidade pediu 
para alterar a composição 
para 14 membros e para 
“Sociedade Civil Organizada”.  

Atendido.  
 

 

  

 


