
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº004/2016

Construir mobilidade urbana sustentável

      Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos  a  esta  Casa  Legislativa  Municipal,a

Proposição de Lei Complementar Anexa, que na forma do artigo

17, Seção III do Capítulo II, da Lei Orgânica Municipal c/c

com o art. 3º, da Lei Complementar nº 068/2008 - Plano Diretor

do Município de Januária, e em atendimento ao artigo 24 da Lei

Federal nº 12.587/2012, instituí o PLANO DE MOBILIDADE URBANA

DE JANUÁRIA que passa integrar o processo de planejamento e

gestão do Município.

O conceito de mobilidade urbana está ligado à moderna

visão de uma sociedade mais sustentável. 

O projeto ora encaminhado, tem por objetivo contribuir

para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização

das condições que contribuam para a efetivação dos princípios,

objetivos e diretrizes das ações estratégicas voltadas para o

desenvolvimento urbano.  

A idéia de mobilidade urbana, instituída pela Política

Nacional de Mobilidade Urbana - Lei Federal 12.587/2012, visa

consolidar o Sistema Nacional de Transporte.

Seu  objetivo  é  traçar  diretrizes  gerais  para  a

estruturação das cidades de maneira mais saudável, priorizando

o transporte público e a interligação de diversos modais para

o deslocamento de pessoas e produtos.



Januária entra num novo tempo ao preparar o seu Plano de

Mobilidade Urbana, que em conformidade com o Plano Diretor do

Município  traçará  diretrizes  para  o  horizonte  da  próxima

década.

Como  é  do  conhecimento  do  Colendo  Poder  Legislativo

Municipal, o Plano de Mobilidade Urbana deve ser elaborado por

todas as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes, de

acordo  com  o  artigo  24  da  Política  Nacional  de  Mobilidade

Urbana, definida pela Lei Federal nº 12.587/2012.

O  Plano  será  responsável  por  estabelecer  políticas

públicas claras para o planejamento da mobilidade, seguindo os

princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional. 

Entre os critérios está a apresentação dos serviços de

transporte  público  coletivo,  a  infraestrutura,  a

acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  e  restrição  da

mobilidade,  a  operação  e  disciplinamento  do  transporte  de

carga,  estacionamentos,  mecanismos  de  financiamento  do

transporte público e a sistemática de avaliação periódica do

próprio plano.

Na  1ª  fase  de  elaboração  deste  documento,  foram

regulamentados  diversos  dispositivos  do  Plano  Diretor  do

Município. 

Nesta  2ª  fase,  o  documento  será  complementado  com  a

participação  do  Poder  Legislativo  Municipal  e  da  sociedade

civil organizada, Poder Público e empresariado. 

Afinal,  Pensar a mobilidade urbana é pensar o tipo de

sociedade que queremos viver. 

Todos  somos  interessados  e  todos  estão  convidados  a

participar.

Diante  do  exposto,  contamos  com  a  colaboração  das

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Januária, de modo



que  o  Projeto  seja  objeto  de  tramitação  em  regime  de

prioridade absoluta (REGIME DE URGÊNCIA).

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA

EM: 04 de Abril de 2016

MANOEL JORGE DE CASTRO

Prefeito Municipal



Januária, 04 de Abril de 2016

Ofício nº 012/PMJ/GABS/SEPLAC/2016

Do: Gabinete do Secretário de Planejamento

Para: Mesa Diretora da Câmara Municipal

Ref: Plano de Mobilidade Urbana - PMMU

Senhor Presidente,

Com  o  devido  respeito  para  com  esta  Casa  Legislativa,

encaminhamos  MENSAGEM  do  Senhor  Prefeito  MANOEL  JORGE  DE

CASTRO, a qual apresenta uma Proposição de Lei que na forma do

artigo 17, Seção III do Capítulo II, da Lei Orgânica Municipal

c/c com o art. 3º, da Lei Complementar nº 068/2008 - Plano

Diretor do Município de Januária, e em atendimento ao artigo

24  da  Lei  Federal  nº  12.587/2012,  instituí  o  PLANO  DE

MOBILIDADE  URBANA  DE  JANUÁRIA  -  PMMU que  passa  integrar  o

Processo de Planejamento e Gestão do Município.

Ao ensejo, requeremos a tramitação da proposição em tela em

REGIME DE URGÊNCIA.

Respeitosamente, 

JOÃO WHELLINGTON DE SOUZA
Secretário Municipal de Planejamento 

e Controle Orçamentário

Exmo. Sr.
RODRIGO ALEXANDRE FERNANDES
Presidente da Câmara Municipal 
CEP:39.480000 - Januária – MG



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2016

EMENTA: Regulamenta a Estratégia de Mobilidade

Urbana  do  Plano  Diretor  e  Institui  as

Diretrizes da Política de Mobilidade Urbana e

dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, por seus representantes na

Câmara  Municipal  de  Januária  aprovou, e  Eu,  Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -  Na forma do artigo 17, Seção III do Capítulo

II,  da  Lei  Orgânica  Municipal c/c  com  o  art.  3º,  da  Lei

Complementar  nº  068/2008  que  estabelece  o Plano  Diretor  do

Município, e em  atendimento  ao  artigo  24  da Lei Federal  nº

12.587/2012, fica instituído o Plano de Mobilidade Urbana de

Januária que integra o processo de planejamento e gestão do

Município.

§ 1º- Ao estabelecer as diretrizes para o acompanhamento,

o  monitoramento,  a  implementação,  avaliação  e  revisão

periódica do Plano de Mobilidade Urbana -  PLANMOB JANUÁRIA,

esta Lei tem fundamento no art. 182 da Constituição Federal:

“A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder

Público municipal, conforme diretriz geral fixadas em lei tem

por  objetivo  ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.



§  2º-  A  mesma  norma  constitucional  em  comento  no

parágrafo anterior, deu fundamento também à Lei Federal nº

10.257/01-  Estatuto  da  Cidade,  que  normatiza  o  uso  da

propriedade  urbana  sob  os  aspectos  relacionados  aos

interesses coletivos e equilíbrio ambiental.

§ 3º-  Enquanto o Estatuto da Cidade através do Plano

Diretor regula a perspectiva inerte dos centros urbanos, a

Lei de Mobilidade cuida da perspectiva dinâmica.

§ 4º -  A Lei Federal nº 12.587/2012 ao dispor sobre um

conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de

serviços e de infraestruturas que assegura os deslocamentos

de pessoas e cargas no território do Município, considera:

I - mobilidade urbana: condição em que se realizam os

deslocamentos de pessoas e cargas,  mediante a utilização do

espaço urbano e dos vários meios de transporte;

II  -  acessibilidade: facilidade  disponibilizada  às

pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos

desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

III - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de

transporte público e privado utilizado para o deslocamento de

pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional

de Mobilidade Urbana;

Art. 2º -  A Política de Mobilidade Urbana de que trata

esta Lei, é o instrumento de desenvolvimento urbano previsto

no  inciso  XX  do  art.  21  da  Constituição  Federal,  e  deve

atender ao previsto no inciso VII do art. 2o e no § 2o do

art. 40 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da

Cidade).

Seção I



   Do Marco Legislativo

Art.  3º  - Para  consolidação  do Marco  Legislativo

abrangente do planejamento municipal, o  Plano de Mobilidade

Urbana delineado para efetivar a  Política  Nacional  de

Mobilidade Urbana no âmbito municipal, conecta-se: 

I - em nível nacional: 

(a)- com a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001

(Estatuto da Cidade); 

b)- com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007

(Lei  de  Saneamento  Básico),  regulamentada  pelo

Decreto Federal nº 7.217/2010 e Lei Estadual nº 11.720/1994; 

c)- com a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010

(Lei de Resíduos Sólidos); 

II - em nível municipal: 

a)- com a Lei Municipal  Complementar nº  068/2008 – Plano

Diretor do Município de Januária como determina o Estatuto da

Cidade, Lei Federal n. 10.257, de 10 de Julho de 2001 e a Lei

Orgânica  do  Município  (art.  186)  e  integra  o  processo  de

planejamento e gestão municipal. 

b)- com a Lei Municipal nº 2.401/13 – Plano Plurianual de

Gestão  Governamental  para  o  quadriênio  2014  -  2017,  em

cumprimento  ao  disposto  no  art.165,  parágrafo  1º,  da

Constituição Federal. 



c)- com a Lei Municipal Complementar  nº 092/14,  que

instituiu as Normas Gerais Relativas à Política Municipal de

Saneamento Básico. 

d)- com a Lei Municipal Complementar  nº 093/14,  que

instituiu  o Plano  de  Gerenciamento  Integrado  de

Resíduos Sólidos do Município de Januária. 

Parágrafo  Único - A  Política  Municipal  de  Mobilidade

Urbana guarda compatibilidade com as normas de acessibilidade

do Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.

CAPÍTULO II

Da Política Municipal de Mobilidade Urbana

Art.  4º  - No  que  pertine  à  mobilidade  urbana,  este

estatuto jurídico, na condição de instrumento de efetivação

no âmbito local da Política Nacional de Mobilidade Urbana,

contempla os princípios, as diretrizes e os objetivos gerais

da lei em comento, bem como:

I - os serviços de transporte público coletivo; 

II - a circulação viária; 

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV  - a  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  e

restrição de mobilidade; 

V - a integração dos modos de transporte público e destes

com os privados e os não motorizados; 

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de

carga na infraestrutura viária; 



VII - os polos geradores de viagens; 

VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados,

gratuitos ou onerosos; 

IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita

ou controlada;

X  - os  mecanismos  e  instrumentos  de  financiamento  do

transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade

urbana.

XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização

periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior

a 10 (dez) anos.

Art. 5º – Esta norma jurídica, enquanto instrumento de

política urbana, propugna-se pela adoção do planejamento com

o duplo objetivo de melhorar a acessibilidade e a mobilidade

de pessoas e cargas em todo o território municipal. 

§ 1º - A política de mobilidade deve ser considerada

durante todo o processo de construção e expansão da cidade, e

o planejamento não deve se dar apenas na sede do município,

mas em todo seu espaço geográfico, uma vez que incorpora a

dimensão territorial.

§  2º  - Cabe  ao  município  de  Januária  considerar  não

apenas  a  área  urbana  da  sede  do  município  para  fins  de

planejamento  da  mobilidade,  mas  sua  inter-relação com  os

distritos  que  são  subunidades  territoriais  principalmente

seus espaços urbanizados.

Art. 6º – A classificação sistematizada da tipologia do

transporte urbano segue a disposição contida nos §§ 1º a 3º

do  artigo  3º,  lei  nº  12.587/2012,  quanto  ao  objeto,  à



característica e à natureza jurídica do serviço, bem como a

infraestrutura de mobilidade urbana: 

I - Tipologia dos modos de transportes:

a)-transporte motorizado; e. 

b)-transporte não motorizado. 

II - Classificação quanto ao objeto:

a)-serviço de passageiros; 

b)-serviço de cargas; 

III - Classificação quanto à característica: 

a)-transporte coletivo; 

b)-transporte individual; 

IV - Classificação quanto à natureza jurídica: 

a)-serviço de transporte público; 

b)-serviço de transporte privado. 

§  1º  -  O  conjunto  de  infraestruturas  dedicadas  à

mobilidade  urbana  necessárias  para  execução  deste  marco

regulatório é constituído dos seguintes equipamentos:

I  -  vias  e  demais  logradouros  públicos,  inclusive

ciclovias; 

II - estacionamentos; 

III - terminais, estações e demais conexões; 

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e

cargas; 

V - sinalização viária e de trânsito;



VI - equipamentos e instalações.

§ 2º -  Integra ainda o conjunto de infraestruturas de

mobilidade urbana os instrumentos de controle, fiscalização,

arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.

§ 3º - Durante o processo de regulamentação ou revisões

periódicas deste instrumento jurídico poderão ser incluídas

outras  infraestruturas  que  se  entendam  necessárias  para

melhor execução deste marco regulatório.

Art.  7º  –  Para  os  fins  da  Política  Municipal  de

Mobilidade Urbana, serão utilizados, entre outros um elenco

de definições, incluindo àquelas definidoras dos conceitos de

acessibilidade e mobilidade urbana:

Parágrafo Único -  O  conjunto dos modos e serviços de

transporte público e privado utilizados para o deslocamento

de  pessoas  e  cargas  nas  cidades  integrantes  da  Política

Nacional de Mobilidade Urbana é composto da seguinte forma: 

I - modos de transporte motorizado: modalidades que se

utilizam de veículos automotores; 

II - modos de transporte não motorizado: modalidades que

se utilizam do esforço humano ou tração animal; 

III  –  transporte  público  coletivo: serviço  público  de

transporte  de  passageiros  acessível  a  toda  a  população

mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços

fixados pelo poder público; 

 IV - transporte privado coletivo: serviço de transporte

de  passageiro  não  aberto  ao  público  para  a  realização  de

viagens com características operacionais exclusivas para cada

linha e demanda; 



 V - transporte público individual: serviço remunerado de

transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio

de  veículos  de  aluguel,  para  a  realização  de  viagens

individualizadas;

VI - transporte urbano de cargas: serviço de transporte

de bens, animais ou mercadorias; 

VII - Transporte Privado Individual: meio de transporte

utilizado para a realização de viagens individualizadas;

VIII  –  Transporte  Público  Coletivo  Intermunicipal: 

serviço de transporte público coletivo entre Municípios

que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos ou que

integrem a mesma região;

IX - Transporte Motorizado Privado: meio motorizado de

transporte  de  passageiros  utilizado  para  a  realização  de

viagens  individualizadas  por  intermédio  de  veículos

particulares;

X - Transporte Público Coletivo Intermunicipal urbano:

serviço de transporte público coletivo entre Municípios que

tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;

  Seção I

Dos Princípios

Art. 8º – Na execução da política urbana, de que trata o

artigo  182  da  Constituição  Federal,  serão  observadas  as

disposições contidas no artigo 5º da Lei Federal nº 12.587/12

e aplicados os seguintes princípios:



I -  Acessibilidade universal e  reconhecimento do espaço

público  como  bem  comum e  garantia  da  acessibilidade  ao

portador de deficiência física ou de mobilidade reduzida;

II  -  Desenvolvimento  sustentável,  assegurando  a

sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos;

III - Equidade no acesso ao transporte público coletivo,

mediante a adaptação da regra existente à situação concreta,

observando-se os critérios de justiça e igualdade;

IV - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos

serviços de transporte e na circulação urbana; 

V - Segurança nos deslocamentos e garantia do direito de

se deslocar e de usufruir a cidade;

VI -  Justa distribuição dos benefícios, do ônus no uso

dos diferentes modos e  do espaço público titularizado pelo

Município; 

VII - Equidade no uso do espaço público de circulação,

vias e logradouros e segurança nos deslocamentos;

VIII-  Gestão  democrática da  cidade,  nas  dimensões

socioeconômica e ambiental;

IX - Articulação com os Sistemas Estadual e Federal de

Mobilidade Urbana.

X - Segurança nos deslocamentos e na prestação do serviço

de transporte urbano;

XI  - Eficiência,  eficácia  e  efetividade  na  circulação

urbana.

Seção II

Das Diretrizes



Art. 9º – Em  harmonia  com  as  orientações  da  Política

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  serão  observadas  as

disposições contidas no art. 6º da Lei Federal nº 12.587/12 e

aplicadas as seguintes diretrizes:

I - Planejamento voltado para o desenvolvimento urbano

integrado;

II - saneamento básico e gestão do uso do solo;

III - Integração entre modos e serviços; 

IV  - Mitigação  dos  custos  ambientais,  sociais  e

econômicos; 

V - Priorização em médio prazo, de projetos de transporte

público coletivo;

VI - Estruturação da área abrangida por esta Lei;

VII-  Indução de iniciativas para elaboração de  projetos

de  desenvolvimento  urbano  integrados  com  os  respectivos

projetos programas setoriais de habitação, saneamento básico,

planejamento  e  gestão  do  uso  do  solo,  desenvolvidos  pelo

Município ou em parceria com a iniciativa privada, a União ou

com o Estado de Minas Gerais.

Art. 10 - O planejamento voltado para  o desenvolvimento

urbano integrado, além da habitação e do saneamento básico,

deve incluir as diversas modalidades do transporte urbano e a

melhoria  na  qualidade  da  acessibilidade  e  mobilidade  das

pessoas e cargas no território do Município.



§ 1º - O município de Januária durante a execução de

projetos  direcionados  ao  desenvolvimento  socioeconômico  do

Município e do território sob sua área de influência deve

preservar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar

de seus habitantes.

§ 2º - O pleno desenvolvimento das funções sociais da

cidade e da propriedade urbana deve pautar-se nas estratégias

do planejamento integrado, proporcionando a complementaridade

entre as atividades urbanas e rurais.

Seção III

Dos Objetivos Gerais

Art. 11 - Esta  Lei persegue  a  concreção  dos  objetivos

gerais voltados para a orientação das ações do Município de

Januária  relacionados  aos  modos,  serviços  e  infraestrutura

viária  e  de  transporte  que  garantem  os  deslocamentos  de

pessoas e cargas em seu território, com vistas a atender as

necessidades  atuais  e  futuras  de  mobilidade  da  população

municipal e regional.

Art. 12 - Observadas as disposições contidas no art. 7º

da Lei Federal nº 12.587/12, o Plano de Mobilidade Urbana -

PLANMOB JANUÁRIA contempla, no mínimo, os seguintes objetivos

gerais:

I - Promover:

a) a inclusão social; 

b) o acesso aos serviços básicos;

c) o acesso aos equipamentos sociais; 



d) a  melhoria  nas  condições  urbanas  da  população  dos

serviços básicos;

e) a acessibilidade e à mobilidade; 

f) o desenvolvimento sustentável;

g) o estímulo ao uso de modos não motorizados; 

h) a consolidação da gestão democrática da Cidade.

II - Assegurar:

a) a construção contínua do aprimoramento da mobilidade

urbana;

b) a redução dos custos nas áreas ambiental, social e

econômica  com  os  deslocamentos  de  pessoas  e  cargas  nas

cidades;

c) a  melhoria  permanente  dos  serviços,  equipamentos  e

instalações relacionados à mobilidade;

d) a segurança no trânsito.

CAPÍTULO III

Do Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Art. 13 - A partir da edição desta Lei, o Plano Municipal

de Mobilidade Urbana -  PLANMOB JANUÁRIA é o instrumento de

efetivação  no  âmbito  local,  da  Política  Nacional  de

Mobilidade,  integrado  e  compatibilizado  com  os  planos

municipais existentes, em especial com o Plano Municipal de

Saneamento Básico, o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos



Sólidos,  Plano  Plurianual  de  Gestão  Governamental  e  com  o

respectivo Plano Diretor do Município.

Art. 14 - Observadas as disposições contidas nos artigos

16,  17  e  18  da  Lei  Federal  nº  12.587/2012,  os  quais

especificam  as  atribuições  básicas  dos  entes  federativos

quanto à Mobilidade Urbana e levando-se em conta as metas a

serem atingidas pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana -

PLANMOB  JANUÁRIA,  o  órgão  do  Planejamento  e  Controle

Orçamentário  deve  concretizar  parcerias  com  a  União  e  o

Estado de Minas Gerais de modo a viabilizar:

I-  assistência  técnica  e  financeira  aos  projetos

estruturantes;

II- suporte técnico e financeiro a capacitação continuada

de  agentes  e  entidades  públicas  municipais  vinculadas  à

Política de Mobilidade Urbana. 

III - promoção da política tributária de incentivos. 

Art. 15 - Coerente  com  os  princípios  e  diretrizes  da

Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Plano de Mobilidade

de Januária contempla:

I - as Metas Estratégicas;

II - os Instrumentos de Gestão;

III- as Estratégias de Mobilidade Urbana;

Seção I

Das Metas Estratégicas



Art. 16 - Os objetivos gerais do  Plano de Mobilidade de

Januária  estão  fundamentados  nas  seguintes  metas

estratégicas:

I - melhorar a qualidade dos deslocamentos urbanos;

II - garantir a toda a população o acesso à cidade de

forma sustentável;

III - privilegiar o uso do transporte coletivo;

IV - zelar pelo reconhecimento do espaço urbano como bem

comum;

V – garantir a acessibilidade ao portador de deficiência

física ou de mobilidade reduzida;

VI - assegurar a segurança nos deslocamentos urbanos e a

integração dos diversos meios de transporte;

VII  - promover  ações  educativas  e  de  conscientização

sobre a importância dos princípios da Política Municipal de

Mobilidade Urbana;

VIII - estimular projetos de fomento a pesquisas sobre

sustentabilidade ambiental;

IX -  assegurar a permanente melhoria e manutenção dos

serviços, equipamentos urbanos e instalações relacionadas à

mobilidade; 

X  -  criar  mecanismo  que  proporcione a  segurança  no

trânsito;

XI - contribuir para a melhoria da qualidade ambiental e

estímulo ao uso de modos não motorizados; 



XII -  tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão

social. 

XIII-  assegurar  que  as  intervenções  no  sistema  de

mobilidade  urbana  sejam  realizadas  mediante  planejamento

prévio;

XIV- estimular o uso de veículos não motorizados;

XV- consolidar uma malha viária estrutural.

Art. 17 - Com  vistas  a  atingir  os  objetivos  gerais

descritos  no  artigo  12,  desta  Lei,  decreto  do  executivo

classificará as metas estratégicas de que trata o artigo 16

deste  Plano  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  como  de  curto,

médio  e  longo  prazo,  sendo  que  a  sua  aplicação  será

supervisionada.

Art. 18 - Durante  o  processo  de  aplicação  das  Metas

Estratégias de Planejamento e Gestão para os fins da Política

de  Mobilidade  Urbana,  devem  ser  consideradas  as  seguintes

disposições que constam do artigo 8º, do Capítulo I -  Da

Abrangência, Princípios e Objetivos do Plano Diretor da  Lei

Complementar nº 068/08 - Plano Diretor do Município:

I - promover o adequado ordenamento territorial, mediante

gestão  planejada  e  controle  do  parcelamento,  do  uso,  da

ocupação e do zoneamento do solo urbano, da expansão urbana e

rural (II art8º);

II - promover a inclusão sócio-territorial da cidade, por

intermédio da oferta de áreas para produção habitacional, da

urbanização,  de  implantação  de  equipamentos  públicos  e  da

regularização fundiária de áreas ocupadas irregularmente (II,

art8º); 

III  - definir  os  instrumentos  da  Política  Urbana

(IV,art8º);



IV  - definir  o  planejamento  viário  municipal  e  sua

hierarquia (V,art8º); 

V - garantir o saneamento ambiental do Município, no que

tange  a  coleta  e  tratamento  de  esgoto  sanitário  da  área

urbana e dos Distritos Industriais, quando existentes, além

da drenagem das águas pluviais (VI,art8º);

VI  - promover  a  acessibilidade  universal  em  vias

públicas, no transporte coletivo e edifícios de uso público,

adotando, para isso,integralmente a Norma Técnica NBR 9050,da

Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT  de

1994(IX,art8º);

VII  - priorizar  o  transporte  coletivo  público  de

passageiros (X,art8º);

VIII  - incentivar  a  implantação  de  ciclovias  nas

principais avenidas da cidade e em áreas verdes públicas e de

fundo de vale, visando o lazer e o transporte (XI,art8º); 

IX  - promover  campanhas  educativas  de  humanização  no

trânsito (XII,art8º); 

X  - promover  a  proteção  do  patrimônio  histórico,

artístico, cultural, urbanístico e paisagístico, utilizando-

os como meio de desenvolvimento (XXIII,art8º); 

XI - estimular parcerias entre o Poder Público e o Setor

Privado  em  projetos  de  urbanização  e  de  ampliação  e

transformação dos espaços públicos da cidade, mediante o uso

de instrumentos para o desenvolvimento urbano (XXV,art8º); 

XII - estimular a criação de Cooperativas, Organizações

Não Governamentais e outros, para que em parceria com o Poder

Público,atuem  nos  diferentes  setores  da  cidade,  visando  a

inclusão social (XXVI, art8º); 

XIII- aumentar  a  eficiência  econômica  da  cidade,

promovendo a justiça fiscal, ampliando os benefícios sociais



e reduzindo os custos operacionais para os setores públicos e

privados,  inclusive  por  meio  de  aperfeiçoamento

administrativo do Setor Público (XXVII, art8º); 

XIV - criar mecanismos que garantam a participação da

população  nos  processos  de  decisão,  planejamento,  gestão,

implementação  e  controle  do  desenvolvimento  urbano

(XXVIII,art8º);

XV - determinar diretrizes e ações para a implantação de

políticas  de  desenvolvimento  urbano,  rural,  econômico  e

social, visando a integração do Município na Região (XXIX,

art8º); 

XVI - promover e estimular a criação de Consórcios entre

Municípios da Região, visando o desenvolvimento sustentável

do  território,  como  em  questões  ambientais,  de  resíduos

sólidos, resíduos da construção civil, usinas de reciclagem e

compostagem,  aterros  sanitários,  saúde,  educação  e  outros

(XXX art8º); 

XVII - estimular a criação de Associações de Bairros e

representativas de classes, visando a integração com o Poder

Público (XXXIII art8º);

XVIII - promover a criação das Associações de Bairros

(XXXIV art8º).

XIX  – Garantir  que  todos  os  logradouros  públicos  e

edificações, exceto aquelas destinadas à habitação de caráter

permanente  unifamiliar  e  multifamiliar,  deverão  ser

projetados  de  modo  a  permitir  o  acesso,  circulação  e

utilização por pessoas portadoras de necessidades especiais,

seguindo as orientações previstas em regulamento, obedecendo

às normas técnicas da NBR 9050 da Associação Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, 1994(XXXIX art8º).

Seção II



    Dos Instrumentos de Gestão

Art. 19 - Para  consolidação  da  gestão  democrática  como

garantia do aprimoramento contínuo da mobilidade urbana, são

considerados instrumentos de gestão para os fins desta Lei,

as ferramentas administrativas de que trata o artigo 10, do

Capítulo  II-  Dos  Instrumentos  da  Política  Urbana,  da  Lei

Complementar nº 068/08 - Plano Diretor do Município:

I - de Planejamento:

a) o Plano Diretor do Município Municipal; 

b) a Lei do Perímetro Urbano e de Expansão Urbana; 

c) o Lei de Parcelamento e Zoneamento do uso e Ocupação

do Solo, Código de Obras e Código de Posturas; 

d) o Plano Plurianual; 

e) a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

f) a Lei do Orçamento Anual; 

g) a Gestão Orçamentária Participativa; 

h) os Planos e Programas Setoriais; 

i) o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;

j) o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA; 

l) o Cadastro Técnico Municipal. 

II - Fiscais:



a) os Tributos Municipais; 

b) o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana–IPTU; 

c) o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana Progressivo no Tempo - IPTU Progressivo no Tempo;

d) as Taxas e Tarifas Públicas Específicas;

e) a Contribuição de Melhoria; 

f) os Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

III - Financeiros:

a) os Fundos Municipais; 

b) os  recursos  da  outorga  Onerosa  do  Direito  de

Construir.

IV - Jurídicos:

a) Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsório;

b) Do IPTU Progressivo no Tempo; 

c) Da Desapropriação com Pagamento de Títulos; 

d) Do Direito de Superfície; 

e) Do Direito de Preempção; 

f) Da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir,  De

Alteração do Uso e De Utilização do Solo, Subsolo e Espaço

Aéreo; 

g) Da Transferência do Direito de Construir; 



h) Das Operações Urbanas Consorciadas; 

i) Da Regularização Fundiária; 

j) Do Estudo de Impacto de Vizinhança; 

V - Administrativos: 

a) As Propriedades Públicas Municipais; 

b) A Concessão do Direito Real de Uso; 

c) A Concessão de Uso Especial para fins de moradia; 

d) A  Permissão  pela  Concessão  dos  Serviços  Públicos

Urbanos; 

e) Os Contratos de Gestão com Concessionários Públicos

Municipais de Serviços Urbanos; 

f) Os Convênios e Acordos Técnicos, Operacionais e de

Cooperação Institucional; 

g) As Parcerias Público Privadas - PPP; 

h) Os  Convênios  com  Instituições  e  Organizações  do

Terceiro Setor; 

i) A Concessão, Permissão e Autorização de Uso e Cessão. 

Art. 20 - Para o alcance do objetivo proposto no artigo

19  do  Plano  Municipal  de  Mobilidade  Urbana  -  PLANMOB

JANUÁRIA, aplicar-se-á  o  instituto de preempção  previsto no

artigo 20 da  Lei Complementar nº 068/2008- Plano Diretor do

Município, que confere ao Poder Público municipal preferência

para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa

entre particulares.



§  1º  - O Poder  Executivo  exercerá  o  direito  de

preferência  para  aquisição  de  imóvel  urbano  objeto  de

alienação onerosa entre particulares sempre que necessitar de

áreas para:

I - melhorar a qualidade dos deslocamentos urbanos;

II–  garantir a toda a população o acesso à cidade de

forma sustentável;

III–reconhecimento de determinada área urbana como bem

comum;

IV – constituição de reserva fundiária;

V – ordenamento e direcionamento da expansão urbana.

§  2º  - Com  vistas  a  atingir  o  propósito  da  gestão

democrática  e  da  garantia  do  aprimoramento  permanente  da

mobilidade urbana, o direito de preempção será aplicado ainda

nos seguintes casos:

VI- Regularização fundiária;

VII-  Execução de programas e projetos habitacionais de

interesse social; 

VIII- Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

IX - Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

X -  Criação de unidades de conservação ou proteção de

áreas de interesse ambiental;

XI- Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou

paisagístico.



Art. 21 - Lei  municipal,  baseada  no  Plano  Diretor  do

Município  delimitará as áreas em que incidirá o direito de

preempção  na  Zona  Urbana  e  fixará  prazo  de  vigência  não

superior a 05 (cinco) anos, renovável a partir de um ano após

o decurso do prazo inicial de vigência.

§ 1º - O direito de preempção fica assegurado durante o

prazo de vigência que for fixado, independentemente do número

de alienações referente ao mesmo imóvel.

§  2º  - Na  forma  estabelecida  pelo  Plano  Diretor  do

Município, o direito de preempção poderá ser exercido sobre

lotes  com  área  igual  ou  superior  a  360  M²  (trezentos  e

sessenta metros quadrados).

§  3º  - O  proprietário  será  notificado  pelo  Poder

Executivo sobre a inclusão do imóvel em área delimitada para

o exercício do direito de preempção, dentro do prazo de 30

(trinta) dias a partir da vigência da Lei de que trata este

artigo.

§ 4º - A notificação de que trata o parágrafo anterior

será feita nos termos do § 1º, incisos I e II do artigo 15 da

Lei Complementar nº 068/08 - Plano Diretor do Município. 

Art. 22 - O proprietário deverá notificar sua intenção de

alienar o imóvel, para que o Município, no prazo máximo de 30

(trinta)  dias,  manifeste  por  escrito  o  seu  interesse  na

compra.

§  1º  - À  notificação  mencionada  no  “caput”  serão

anexadas, obrigatoriamente:

I  -  Proposta  de  compra  apresentada  pelo  terceiro

interessado na aquisição do imóvel, da qual constará preço,

condições de pagamento e prazo de validade;



II- Endereço  do  proprietário,  para  recebimento  de

notificação e de outras comunicações;

III  - Certidão  de  inteiro  teor  da  transcrição  ou

matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de

imóveis da circunscrição imobiliária competente;

IV - Declaração assinada pelo proprietário, sob as penas

da Lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o

imóvel,  inclusive  os  de  natureza  real,  tributária  ou

executória.

§ 2º - O Município fará publicar, em órgão oficial e em

pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação,

edital de aviso da notificação recebida nos termos do “caput”

e  da  intenção  de  aquisição  do  imóvel  nas  condições  da

proposta apresentada.

§ 3º - Transcorrido o prazo mencionado sem manifestação,

fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para

terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§ 4º - Concretizada a venda a terceiro, o proprietário

fica  obrigado  a  apresentar  ao  Município,  no  prazo  de  30

(trinta) dias, cópia do instrumento público de alienação do

imóvel.

§ 5º - A alienação processada em condições diversas da

proposta apresentada é nula de pleno direito.

§ 6º - Ocorrida a hipótese prevista parágrafo anterior, o

Município  poderá  adquirir  o  imóvel  pelo  valor  da  base  de

cálculo  do  IPTU  ou  pelo  valor  indicado  na  proposta

apresentada, se este for inferior àquele. 



Art. 23 – O Poder Executivo poderá outorgar onerosamente

o exercício do direito de construir, de alteração de uso do

solo  e  utilização  de  subsolo  e  espaço  aéreo,  mediante

contrapartida  financeira  a  ser  prestada  pelo  beneficiário,

conforme  disposições  contidas  nos  artigos  28  a  31  da  Lei

Federal n. 10.257, de 10 de Julho de 2001 – Estatuto  da

Cidade.

Art. 24 - O  Poder  Executivo  poderá  autorizar  o

proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer

em outro local, ou alienar, parcial ou totalmente, mediante

escritura pública, o direito de construir previsto no Plano

Diretor  do  Município  ou  em  legislação  complementar  dela

decorrente,  quando  o  referido  imóvel  for  considerado

necessário para fins de: 

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II  - preservação,  quando  for  considerado  de  interesse

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III  - servir  a  programas  de  regularização  fundiária,

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e

habitação de interesse social. 

Parágrafo Único - A mesma faculdade poderá ser concedida

ao  proprietário  que  doar  ao  Poder  Público  seu  imóvel,  ou

parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do

“caput”.  

Art. 25 - Lei  específica,  baseada  no  Plano  Diretor  do

Município  deverá  regular  e  disciplinar  este  instrumento,

estabelecendo critérios e contrapartidas a serem observados

para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração

de uso, determinando: 



I - A fórmula de cálculo para a cobrança;

II  - Os  casos  passíveis  de  isenção  do  pagamento  da

outorga; 

III - A contrapartida do beneficiário.

Art. 26 - Os recursos auferidos com a adoção da outorga

onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão

aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do

art. 26 da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de Julho de 2001 –

Estatuto da Cidade. 

Parágrafo  Único  - A  Lei  municipal  estabelecerá  as

condições relativas à aplicação da transferência do direito

de construir. 

Art. 27 – Nos casos de desapropriações de imóveis urbanos

para fins de aplicação dos objetivos gerais da Política de

Mobilidade Urbana, estas serão feitas sempre que necessárias,

com prévia e justa indenização em dinheiro.

     Seção III

Da Estratégia de Mobilidade Urbana

Art. 28 – A Estratégia de Mobilidade Urbana está prevista

no Plano Diretor do Município de Januária e tem por objetivo

contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a

concretização das condições que contribuam para a efetivação

dos  princípios,  objetivos  e  diretrizes  da  política  de

desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão

democrática da Política Municipal de Mobilidade Urbana.



§ 1º - Durante a sua execução, a estratégia de Mobilidade

Urbana orientará as ações do Município de Januária no que se

refere aos modos, aos serviços e à infraestrutura viária e de

transporte que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas

em seu território, atendendo às necessidades atuais e futuras.

§ 2º - As disposições descritas no § 1º deste artigo estão

voltadas para a materialização das seguintes ações: 

I  - Coordenar,  estimular  e  fiscalizar  os  serviços  de

pavimentação e recuperação de pavimentos deteriorados das vias

públicas oficiais;

II  - assegurar  aos  munícipes  a  manutenção  das  vias

públicas oficiais não pavimentadas, proporcionando condições

regulares de tráfego;

III - a implantação de um programa de pavimentação que

obedeça  às  diretrizes  viárias  constantes  desta  Lei

Complementar e da legislação desta decorrente. 

Art. 29 – A Estratégia de Mobilidade Urbana inclui:

I - Sistema Viário;

II - Transporte Urbano Público e de cargas.

Art. 30 – A Estratégia de mobilidade urbana engloba: 

I - Sistema de Transporte Público;

II - Sistema Viário;

III - Sistema Cicloviário, e;

IV - Calçadas.

§ 1º - São modos de transporte urbano:

I - motorizados; e

II - não motorizados.

§ 2º - Os serviços de transporte urbano são classificados:



I - quanto ao objeto:

a) de passageiros;

b) de cargas;

II - quanto à característica do serviço:

a) coletivo;

b) individual;

III - quanto à natureza do serviço:

a) público;

b) privado.

Art. 31 – Para  orientar  a  atualização  periódica

estabelecida pelo inciso XI, do art. 24 da Lei Federal nº 12.

587, de 03 de janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da

Política Nacional de Mobilidade Urbana, esta Lei considera:

I - Acessibilidade Universal: condição para utilização,

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,

mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das  edificações,  dos

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios

de  comunicação  e  informação,  por  pessoa  portadora  de

deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  respeitando-se  a

legislação em vigor. 

II – Bicicletário: local destinado ao estacionamento de

bicicletas  por  períodos  de  longa  duração,  com  controle  de

acesso  e  grande  número  de  vagas,  podendo  ser  público  ou

privado; 

III - Ciclovia: aquela destinada ao uso de bicicletas,

separadas  fisicamente  das  vias  destinadas  ao  tráfego

motorizado e da área destinada a pedestres,implantadas nas

Vias  marginais  ao  córregos  e,  Vias  arteriais  e  Vias

coletoras, de acordo com necessidades específicas; 



IV  – Calçada: espaço  da  via  pública  urbana  destinada

exclusivamente à circulação de pedestres, podendo estar no

nível da via ou em nível mais elevado; 

V  – Ciclofaixa: espaço  destinado  à  circulação  de

bicicletas, contíguo à pista de rolamento de veículos, sendo

dela separado por pintura e/ou dispositivos delimitadores; 

VI–  Ciclorrota: via  local  compartilhada  com  veículos

automotores,  que  complementa  a  rede  de  ciclovias  e

ciclofaixas, sem segregação física; 

VII – Estacionamento Dissuasório: estacionamento  público

ou privado, integrado ao sistema de transportes urbanos;

VIII - Logradouro Público: espaço  livre,  inalienável,

destinado à circulação pública de veículos e de pedestres,

reconhecido pela municipalidade, tendo como elementos básicos

o passeio público e a pista de rolamento;

IX  -  Malha  Viária: o  conjunto  de  vias  urbanas  do

Município;

X– Modos de Transporte Motorizados: modalidades  que

utilizam veículos automotores;

XI– Modos de Transporte não Motorizados:modalidades que

utilizam esforço humano ou tração animal;

XII  - Paraciclo:  local  destinado  ao  estacionamento  de

bicicletas por períodos curtos ou médios, de pequeno porte,

sem controle de acesso, equipado com dispositivos capazes de

manter os veículos de forma ordenada, com possibilidade de

amarração para garantir mínima segurança contra furto;

XIII  -  Passeio  Público: espaço  contido  entre  o

alinhamento e o meio-fio, que compõe os usos de calçadas,

passagens, acessos, serviços e mobiliários;



XIV - Pista de Rolamento: é a parte da caixa de rua

destinada à circulação dos veículos;

XV - Pista Exclusiva: faixa(s) exclusiva(s) destinada(s)

à  circulação  dos  veículos  de  transporte  coletivo  de  forma

segregada, dispondo de delimitação física que a(s) separa do

tráfego geral, com sinalização de regulamentação específica;

XVI - Política Tarifária: política pública que envolve

critérios  de  definição  de  tarifas  dos  serviços  públicos,

precificação dos serviços de transporte coletivo, individual

e  não  motorizado,  assim  como  da  infraestrutura  de  apoio,

especialmente estacionamentos;

XVII - Trilhas: caminhos que proporcionam a prática de

turismo,  servindo  também  como  instrumento  de  controle

ambiental de áreas preservadas ou protegidas em lei.

XVIII - Vias Coletoras: aquelas destinadas a coletar e

distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair

das  vias  principais,  possibilitando  o  trânsito  dentro  dos

setores da cidade;

XIX - Vias Arteriais: aquelas destinadas a interligações

dos  diversos  setores  da  cidade,  permitindo  o  rápido

deslocamento entre os mesmos e junto às quais deverão estar

localizados sistemas de transporte coletivo;

XX - Vias Marginais aos córregos: aquelas localizadas nos

fundos  de  vales  de  forma  contínua,  com  fluxo  moderado  e

contemplando ciclovias, respeitadas as legislações federais,

estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, criando

assim, parques lineares de uso público ao longo dos córregos

da cidade;

XXI  -  Vaga: espaço  destinado  à  paragem  ou  ao

estacionamento de veículos;



XXII  - Via:  superfície  por  onde  transitam  veículos  e

pessoas;

XXIII - Via Compartilhada: via de circulação aberta à

utilização pública, caracterizada pelo compartilhamento entre

modos  diferentes  de  transporte,  tais  como  veículos

motorizados, bicicletas e pedestres;

XXIV - Vias Estruturadoras: são  eixos  viários  intra-

urbanos localizado em Macrozonas, que servem como suporte de

circulação dos meios de transporte no Município;

XXV - Vias Locais: destinadas ao acesso local com fluxo

moderado, definidas de acordo com o loteamento, respeitando

sempre  a  malha  viária  lindeira,  dando-lhe  continuidade  e

utilizadas  para  circulação  interna  no  bairro,  podendo  ser

preferenciais para pedestres;

XXVI - Via Preferencial de Pedestres: via preferencial

destinada  à  circulação  de  pedestres,  com  tratamento

específico, podendo permitir acesso a veículos de serviço e

aos imóveis lindeiros;

XXVII - Vias Secundárias:vias que servem de ligação entre

as vias estruturadoras;

CAPÍTULO IV

Da Infraestrutura de Mobilidade Urbana 

Art. 32 – A estrutura urbana para fins de mobilidade está

prevista no Plano Diretor instituído pela Lei Complementar nº

068, de 18 de abril de 2008.

Art. 33 – O Poder Executivo fará realizar, no 1º semestre

de 2017, a Iª Conferência Municipal de Política Urbana, para



que  todo  cidadão  possa  acompanhar  a  implantação  do  Plano

Municipal  de  Mobilidade  Urbana  de  Januária  e  apresentar

alterações e revisões.

Parágrafo Único – Conforme descreve o Artigo 29 do Plano

Diretor do Município, “A execução da política urbana deverá

garantir  as  funções  sociais  da  cidade  e  da  propriedade

urbana,objetivando o bem estar de seus habitantes, o acesso

aos bens e serviços urbanos, assegurando as condições de vida

e  moradia  compatíveis  com  o  estágio  de  desenvolvimento  do

município,  em  conformidade  com  a  Constituição  Federal,  o

Código  Civil  Brasileiro,  a  Lei  Orgânica  Municipal  e  o

Estatuto da Cidade, Lei Federal nº. 10.257, de 10 de Julho de

2001, em especial o art. 2º”. 

Seção I

Do Mapeamento Urbano

Art. 34 –  A  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e

Controle Orçamentário providenciará a atualização dos mapas

que integram a Lei Complementar nº 068/08, e que passam a

fazer parte integrante desta Lei em forma de Anexos:

I  -  MAPA  1:(Perímetro  Municipal,Relevo,  Hidrografia,

Mancha Urbana e Perímetro Urbano); 

II - MAPA 2: (Divisão da Cidade em Setores):

a) – Centro;

b) – Norte;

c) – Leste;

d) – Sudeste;



e) – Sul;

f) - Oeste). 

III - MAPA 3: (Áreas de expansão e contensão urbana);

IV - MAPA 4:(Zoneamento urbano); 

VI - MAPA 5:(Localização dos pontos críticos de trânsito

a sofrerem intervenção); 

VII  -  MAPA  6:(Localização  das  áreas  para  futura

implantação de terminais de ônibus de transporte coletivo

urbano; 

VIII  –  MAPA  7:(Áreas  sem  infraestrutura/com

infraestrutura  deficitária  de  águas  pluviais  e  de

asfaltamento).

Art. 35 –  Para melhoria da infraestrutura da mobilidade

urbana já instalada, será atualizado o  Mapa de Pavimentação

que compõe o Plano Diretor do Município mediante revisão e

novos  diagnósticos  que  indicam  as  seguinte  áreas  como  não

possuidoras de pavimentação:

I. Área 1:   

a)Extremo nordeste: imediações do Praia Clube;  

b) Extremo  sudoeste: imediações do DER.   

II. Área 2:  

a) Eixo central em direção ao sudoeste limitadas pelas

av. Deodoro da Fonseca, Cônego Ramiro e Itapiraçaba.  

III. Área 3:  

a)Compreende  a  partir  do  eixo  central  em  direção

ao  oeste,  delimitado  pela  Av.  Cônego  Ramiro  Leite,

Itapiraçaba e Leão XIII.  

IV. Área 4:  



a)Eixo  noroeste  limitada  pela  Av.  Leão  XIII  e  Cônego

Ramiro Leite.  

V. Área 5:  

a)  Compreende ao longo do eixo  noroeste,  delimitada

principalmente  pela  Av.  Cônego  Ramiro  Leite  e    Rua

Barão do São Romão.   

VI. Área 6:  

a) Compreende  ao  longo  do  eixo  norte,  delimitada

principalmente pela Rua Barão do São Romão e BR 135. 

Seção II

Organização físico-territorial da Área Urbana

Art. 36 –  As diretrizes para o desenvolvimento urbano,

além  da  habitação  e  do  saneamento  básico,  incluem  a

integração entre as diversas modalidades do transporte urbano

e a melhoria da organização físico-territorial da área urbana

de modo a proporcionar maior qualidade da acessibilidade e

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. 

Art. 37 – Integrado ao Plano Diretor do Município que é

instrumento dinâmico voltado para a modernização da gestão

pública e para fins do estabelecimento da organização físico-

territorial  do  Município  de  Januária,esta  Lei  considera

infraestrutura para os fins de mobilidade urbana: 

I  - vias  e  demais  logradouros  públicos,  inclusive

ciclovias e outros; 

II - estacionamentos;



III - terminais e demais conexões;

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e

cargas;

V - sinalização viária e de trânsito;

VI - equipamentos e instalações.

Art. 38 –  Para o alcance dos objetivos da Política de

Mobilidade  Urbana,a  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e

Controle  Orçamentário  realizará  diagnóstico  que  permita

identificar aspectos referentes ao transporte e ao trânsito a

serem  trabalhados,  de  modo  a  possibilitar  a  elaboração  de

projetos voltados para a Mobilidade.

§ 1º - O Diagnóstico de Mobilidade deverá prever:

I - áreas de acesso restrito ou controlado;

II  - espaços  para  instalação  de  estacionamentos

dissuasórios;

III - medidas que favoreçam a circulação de pedestres e

ciclistas;

IV  - medidas  que  possibilitem  minimizar  os  conflitos

intermodais;

V - delimitação de áreas prioritárias a serem tratadas

por meio de:

a) projeto paisagístico;

b) revitalização da infraestrutura do sistema viário;

c) pavimentação de vias;



d) construção ou manutenção de passeios;

e) sinalização viária;

f) implantação de ciclovias ou ciclofaixas;

g)  implantação  de  terminais,  estações  de

embarque/desembarque e abrigos para pontos de parada;

VI  - formas  de  financiamento  e  parcerias  a  serem

firmadas.

Art. 39 – A pavimentação das vias e logradouros públicos

que  fazem  parte  da  infraestrutura  de  mobilidade  urbana  é

empreendimento  próprio  do  município  que  poderá  realizá-los

diretamente ou contratar a respectiva execução com terceiros.

§  1º  - A  Municipalidade  poderá  partilhar  com  os

particulares  interessados,  o  preço  pela  realização  de

serviços de pavimentação viária, ou ainda, poderá permitir

aos mesmos, que realizem referidos serviços às suas expensas,

ressalvado o disposto no artigo 66,§1º do Plano Diretor, que

trata do loteamento e/ou desmembramento de áreas, mediante

convênio ou termos de ajustamento.  

§ 2º - A execução da pavimentação viária, na forma do

parágrafo  anterior,  será  fiscalizada  pelo  Departamento  de

Engenharia e Fiscalização de Obras da Secretaria de Obras e

Serviços  Públicos  do  Município,  sob  a  supervisão  geral  da

Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Orçamentário.

§ 3º - Guardando compatibilidade com o Plano Diretor do

Município de Januária, estabelecido pela Lei Complementar nº

068,  de  18  de  abril  de  2008,  os  projetos  direcionados  a

pavimentação viária seguirão as seguintes diretrizes:



I - Priorizar a execução da pavimentação das vias de

transporte  coletivo,  das  vias  de  escoamento  da  produção

agrícola,  industrial  e  comercial,  das  vias  integrantes  de

projetos especiais, conjuntos habitacionais e a recuperação

da área central;

II  - hierarquizar  o  sistema  de  pavimentação  viária

através  da  classificação  das  vias  públicas  conforme

suas funções, assim como a aplicação de padrões diferenciados

de pavimentação, buscando maior racionalidade e economia;  

III  - assegurar  a  aplicação  das  Normas  Técnicas

atualizadas e pertinentes à execução da pavimentação viária;

IV  - priorizar  os  investimentos  em  contratações  de

estudos  e pesquisas  que  busquem soluções alternativas para

pavimentos econômicos e ecológicos;  

V - compatibilizar os sistemas de pavimentação viária com

a preservação do meio ambiente.

§ 4º - As normas de acessibilidade previstas no Decreto

Federal  nº  5.296,  de  02  de  dezembro  de  2004  devem  ser

obrigatoriamente observadas.

§ 5º - A execução de obras de infraestrutura, de qualquer

natureza,  em  empreendimentos  particulares  é  de  total

responsabilidade  do  empreendedor,  cabendo  ao  município  a

fiscalização das obras, na forma da lei.

CAPÍTULO V

Do Sistema de Trânsito e Transporte Urbano

Art. 40 –  O  Sistema  de  Trânsito  e  Transporte  Urbano

segue a disposição contida no Plano Diretor do Município e



nos §§ 1º a 3º do artigo 3º, da Lei Federal nº 12.587/2012,

por ser um conjunto de infraestrutura de mobilidade urbana,

veículos e equipamentos utilizados para o deslocamento de

pessoas e bens na área do município, possibilitando o acesso

dos indivíduos ao processo produtivo, aos serviços, bens e

lazer e ao direito de ir e vir.

Seção I

Da infraestrutura do Sistema de Transporte Urbano

Art. 41 –  Para  viabilizar  as  estratégias  definidas  na

Seção II deste Capítulo, poderão ser adotados instrumentos de

gestão do sistema municipal de mobilidade urbana, tais como: 

I  - restrição  e  controle  de  acesso  e  circulação,

permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e

horários predeterminados; 

II  - garantir  a  circulação  das  pessoas  e  dos  bens

necessários ao funcionamento do sistema social e produtivo;

III - promover a melhoria dos sistemas de circulação;

IV - priorizar a circulação dos pedestres em relação aos

veículos e dos veículos coletivos em relação aos particulares;

V - estabelecer uma Política de Planejamento Viário;  

VI- melhoria  na  qualidade  do  tráfego,  com  ênfase  na

educação, engenharia de tráfego e fiscalização;  

VII - garantir a circulação do transporte de carga que

utiliza  a  malha  viária  no  município,  minimizando  a  sua

interferência na área urbana e buscando sua ordenação;  



VIII  - garantir  o  direito  de  deslocamento  da  pessoa

portadora de necessidades especiais, com autonomia, no sistema

de transporte coletivo urbano;  

IX  - promover  a  adaptação  e  melhoria  do  transporte

coletivo  urbano,  visando  acessibilizar  os  ônibus  e  os

Terminais de Transporte Coletivo Urbano ou criar e implantar

linhas especiais acessíveis.  

Art. 42 – Para os efeitos deste capítulo, o artigo 74 do

Plano  Diretor  do  Município  estabelece  os  seguintes

procedimentos a serem implementados pelo Poder Executivo:  

I  - Realizar  campanhas  educativas  junto  à  população,

visando o trânsito seguro;  

II  - elaborar  lei  específica  para  criação  do  Fundo

Municipal de Trânsito e Transporte;  

III - realizar estudos, visando a implantação de radares

nas  principais  avenidas  da  cidade  para  coibir  infrações  de

trânsito, além de se tornar em fonte de receita para o Fundo

Municipal de Trânsito e Transporte;  

IV  - realizar  estudos  de  modo  a  dar  escoamento  aos

projetos de implantação de estacionamentos rotativos na Área

central  da  cidade,  visando  aperfeiçoar  o  uso  das  vagas

disponíveis, facilitar a circulação da população no comércio

local e se tornar fonte de receita para o Fundo Municipal de

Trânsito e Transporte;  

V - realizar estudos para normatizar, por lei específica,

o serviço de carga e descarga na Área Central e principais

avenidas da cidade, estabelecendo horário e local para estes

serviços;  



VI - realizar estudos de modo a otimizar  os  Pontos  de

Ônibus,  sendo  em  menor  número  e  localizados  em pontos

estratégicos, tendo por finalidade a melhoria do atendimento à

população e minimizar o custo das viagens.  

Art. 43 – Com vistas a implantar o sistema viário, o Poder

Executivo providenciará a realização de estudos técnicos para

implantação de um Sistema Integrado de Transporte Coletivo,

otimizando as linhas de ônibus e realizando a integração em

Mini-Terminais de ônibus distribuídos em pontos específicos da

cidade.

Parágrafo  Único  – Considerando  linhas   expressas   de

ônibus,   fazendo  a  ligação  Terminal  Central  –  Terminal  de

Bairro  e  veículos  menores  fazendo  a  distribuição  de

passageiros do Terminal de Bairro – Vias locais,  o artigo 75

do Plano Diretor do Município   prioriza o planejamento dos

seguintes Terminais de Transporte Coletivo:  

I - Eixo Principal da Cidade - atual Estação Rodoviária;  

II  -  Região  Norte  -  proximidades  da  Vila  Jadete  e

adjacências;  

III - Região Leste - proximidades da Escola Caio Martins;

IV  -  Região  Extremo  Sudeste  –  proximidade  com  o  Praia

Clube;  

V - Região Sul - proximidades com a sede do DRE;  

VI - Região Oeste - proximidades com o CAIC, subestação da

CEMIG.

 Art. 44 – Seguindo a previsão contida no artigo 78 da Lei

Complementar  nº  068/08,  o Poder  Executivo  deverá  elaborar



projeto  específico  visando  o  reordenamento  da  atual

Estação Rodoviária  visando  a  confluência  com  o  anel

viário no  sentido  Brasília  ou  Cônego  Marinho,  visando

qualidade  e revitalização do tráfego para os próximos dez

anos.

Art. 45 – A reestruturação de ponto críticos de trânsito

devem ter início 180 (cento e oitenta) dias após a publicação

desta  Lei  e  devem  ter  os  respectivos  projetos  técnicos

elaborados  conforme  Mapa  de  Trânsito  que  integra  o  Plano

Diretor do Município.

Parágrafo Único – Seguindo o estabelecido no artigo 79 da

Lei Complementar nº 068/08, Serão contempladas as seguintes

vias e logradouros: 

a) Avenida Deodoro da Fonseca em confluência com a Praça

Dom Daniel; 

b) Avenida São Francisco com Praça Getulio Vargas, área

central; 

c) Travessa Cícero Torres com Monsenhor José Camilo, área

central; 

d) Avenida  Cônego  Ramiro  Leite  com  Aurélio  Caciquinho,

área central; 

e) Rua Barão de São Romão nas mediações da Igreja Sagrada

Família e Rua do Bonde e adjacências; 

f) Ligação da Av. Leão XIII com a Praça Astério Itabayana;

g) Acesso CAIC  no sentido Leão XIII; 

h) Confluência do Posto VIP na Rua Cel. Serrão  com  rua

Nicolau Lopes, na vila São João; 



i) Eixo de ligação da Praça Astério Itabayana com a Leão

XIII, via Rua “D” na Vila São João e Vila Viana; 

j) Urbanização  da  Rua  Milton  Campos  e  Rua  do  Curtume,

ligando a Av. Itapiraçaba com a Leão XIII; 

l) Ligação viária do Bairro Franklin a BR 135.

Art. 46 – Para o alcance do estabelecido no artigo 79 da

Lei Complementar nº 068/08 O Poder Executivo deverá elaborar

projetos  de   revitalização/recuperação/adequação/implantação

das  seguintes    Ruas  e Avenidas: 

1) Revitalização da Av. Cônego Ramiro Leite; 

2) revitalização da Av. Deodoro da Fonseca; 

3) revitalização da Rua Barão do São Romão; 

4) revitalização da Rua Olíbrio Lima; 

5)  duplicação  da  Av.  Deodoro  da  Fonseca  no  trecho

compreendido entre o DER e inicio da Rua Pego Cordeiro; 

6) asfaltamento da Rua Milton Campos e do Curtume, ligando

às Av. Itapiraçaba e Leão XIII; 

7) revitalização da Rua “D” e Rua “O”, na Vila São João,

ligando a praça Astério Itabayana  à Av. Leão XIII; 

8) rua “K” ligando a Rua Joaquim Fernandes à Av. Leão

XIII; 

9) pavimentação da Rua Luiz Tupiná, bairro JK, ligando a

Rua Barão do São Romão a rua Treze de Maio; 

10)  pavimentação  da  Rua  14,  bairro  JK,  ligando  a  Rua

Hermílio Tupiná;



1l) pavimentação  da  Rua  3  e  Rua  do  Cruzeiro,  Vila

Jussara  e  Alto  dos  Poções  que  ligará  à  Av.  Cônego

Ramiro Leite à Av. Itapiraçaba;

12) continuação da pavimentação da Av. Itapiraçaba em seu

acesso ao CAIC; 

13)  pavimentação   da   Rua   “S”,   bairro   Dom   João

Batista  ,e   da  Rua  Aristóteles  Canabrava,   no   bairro

Aeroporto,ligando o CAIC à Av. Leão XIII; 

14)urbanização da  Rua  30  de  março  desde  a  Vila

Viana  até o  seu  encontro  com  a  Av.  Itapiraçaba,  na

Vila São João; 

15) conclusão da pavimentação da Rua José Nunes na Vila

São Vicente; 

16)  conclusão  da  pavimentação  da  Rua  Júlio  Moura,  no

Bairro Cidade Nova; 

17) urbanização da Rua Castro Alves, da Vila Viana até a

Vila São Domingos; 

18)continuação  da  pavimentação  da  Rua  do  Contorno

desde  da  Av.  Leão  XIII  até  Av.  Sete  na  bairro  Alto

dos Poções; 

19) pavimentação da Av. Brasil, no Bairro Bela Vista; 

20) continuação da pavimentação da Rua Onze, desde a Vila

Jussara até Av. Sete, no bairro Alto dos Poções; 

21) continuação da  pavimentação  da  Rua  Benedito  Alves

Ferreira,  desde  a  Vila  Jadete  até  o  bairro  Terceiro

Milênio;x)  continuação  da  pavimentação  da  Rua  10  para



sua  conexão  com  a  estrada  das  Malvinas  (continuação  da

Rua Barão de São Romão); 

22) continuação da pavimentação da Rua Brasília de Minas,

reordenando esta por intermédio da pavimentação do “Beco do

Cachorro Quente”, na Vila Bandeirante; 

 23)  pavimentação  da  Rua  Tertuliano  Silva,  Vila

Margarete, ligando  à  Av.  Mal.  Deodoro  da  Fonseca  até  a

Rua Castro Alves, no Bairro Vila Viana; 

24) urbanização de todo o Bairro Bandeirantes – Região do

Aterro do DER; 

25) pavimentação das Ruas: R,T,C,B,A,D e V no bairro Vila

Verde; 

26) pavimentação das Ruas: R,Y,X e Manjumirim no Bairro

Alvorada; 

27) urbanização e pavimentação do Bairro Cerâmica; 

28) urbanização e pavimentação do Bairro São Miguel; 

29) urbanização e pavimentação do Bairro Vila Margareth;

30)  pavimentação  das  Ruas:  A,B,D,F  e  C  na  Vila  São

Domingos; 

31)  urbanização  e  pavimentação  do  Bairro  Vila  Santa

Isabel; 

i1) pavimentação das Ruas: N,M,O no Bairro CAIC; 

32)  Implantação  de  quebra  molas  nas  ruas:  R  e  1,

no   Bairro  CAIC,  observando  a  NBR  13.766  da  Associação

Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT,  que  define  termos



utilizados na especificação de redutores e multiplicadores de

velocidade mecânicos; 

33) pavimentação e implantação de um sistema de drenagem

nas  Ruas:  X,  W  e  Aristocrata  Francisco  Canabrava,no  Bairro

João Batista; 

34) pavimentação das Ruas: 03,04,10,11, 12 e travessa 10

no Bairro Jussara; 

35) conclusão da pavimentação nas Ruas 01 e 03 no Bairro

Bela Vista; 

36) pavimentação das Ruas: 01,02,03,06 e Avenida 04 no

Bairro Alto dos Poções; 

37)  pavimentação  das  Ruas:  C,D,G,J,M,  Avenida  01  e  do

contorno no Bairro Eldorado; 

38) pavimentação das Ruas: José Augusto, A e E no Bairro

Vila Viana; 

39) pavimentação das Ruas: B,D,F,I e Geraldo Moura Luz, no

Bairro Vila São João; 

40) pavimentação das Ruas: 4,5,13,14,17,21 e Vereador João

Alckmin, no Bairro Levianópolis; 

41) pavimentação e urbanização do Bairro JK; 

42)  recuperação  do  calçamento  das  Ruas:  Mestra

Maria  das  Dores  e  João  Alves  Ferreira,  no  Bairro  Boa

Esperança; 

43) pavimentação e urbanização do Bairro Vila Fátima; 



44) pavimentação das Ruas: B,C,D e E, no Bairro Quinta da

Mangueiras; 

45) pavimentação das Ruas: A,B,C,F,G e  Leonel Nogueira

Neto, no Bairro São Vicente; 

46) pavimentação das Ruas: 3,4,5, Travessa Júlio de  Moura

e José Nunes (final do calçamento), no Bairro Vila Paula; 

47) pavimentação e urbanização de todas as ruas no Bairro

Cidade Nova; 

48)  pavimentação  das  Ruas  nas  imediações  e  entorno  da

Praça Santa Cruz; 

49)  pavimentação  e  urbanização  das  Vias  Principais  do

Bairro Moradeiras; 

50) pavimentação e urbanização do Bairro Itapiraçaba;

51) ouras vias, praça, bairros e vilas.

CAPÍTULO VI

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃOE REVISÃO 

Art. 47 –  As  diretrizes  estabelecidas  para  o

acompanhamento,  monitoramento  e  implementação  do  Plano  de

Mobilidade Urbana terão avaliações e revisões periódicas.

Art. 48  -  Para a completa execução da Lei de Mobilidade

Urbana  as  diretrizes,  estratégias  e  objetivos  gerais  serão

implantadas dentro do prazo de até 10 (dez) anos, contados da

data  de  sua  publicação,  ressalvando  os  planos  de

desenvolvimento  em  áreas  específicas  já  aprovados,  devendo,

portanto, ser objeto de revisão e/ou reajustamento.

Seção I



Do Monitoramento e da Avaliação 

Art. 49 - A Política Municipal de Mobilidade Urbana será

monitorada e avaliada sob a coordenação do Órgão Central de

Planejamento  e  Controle  Orçamentário  do  município,  ao  qual

compete definir diretrizes e orientações técnicas para este

procedimento.

Art. 50 - À luz dos objetivos estratégicos estabelecidos,

incluindo  a  avaliação  do  progresso  dos  indicadores  de

desempenho,  as  revisões  periódicas  do  Plano  de  Mobilidade

Urbana de Januária serão precedidas de:

I - realização de diagnóstico e de prognóstico do sistema

de mobilidade urbana do Município;

II - análise da situação das ações de mobilidade urbana em

relação:

a) - aos modos;

b) -  aos serviços e à infraestrutura de transporte no

território do Município. 

III – a análise deve contemplar minimamente:

a)- tendências do sistema de mobilidade urbana;

b)-  construção  de  cenários  visualizando  horizontes  de

curto, médio e longo prazo.

IV  –  A  avaliação  periódica  deve  adotar  indicadores  de

desempenho, os quais devem ter como referências os relatórios

anuais e balanço relativos ao processo de implantação do Plano

de Mobilidade Urbana e os resultados alcançados.

Parágrafo  Único  – Os  procedimentos  de  que  trata  este

artigo  é  de  competência  da  Secretaria  Municipal  de



Planejamento  e  Controle  Orçamentário  através  da  Diretoria

Técnico-Administrativa. 

Seção II

Da Revisão

Art. 51 – Preferencialmente as ações de mobilidade urbana

que esta Lei instituir terão o período mínimo de 02  (dois)

anos para serem revistas ou atualizadas, e no máximo a cada

quatro (4) anos, observando sempre artigo 40, Parágrafo 3º.

da Lei Federal n. 10.257/01 - Estatuto da Cidade. 

Art. 52 -  As  unidades  responsáveis  pelos  programas  e

ações  constantes  neste  Plano  de  Mobilidade  Urbana  manterão

atualizadas, ao longo dos exercícios financeiros anuais, as

informações  referentes  à  execução  física  e  financeira  do

programas  e  ações  e  à  apuração  dos  indicadores  a  serem

definidos em Decreto do Executivo.

Art. 53 -  O Processo de revisão do Plano de Mobilidade

Urbana de Januária deve incorporar as atualizações resultantes

do processo de revisão do Plano Diretor do Município.

Parágrafo  Único  –  Toda  revisão  periódica  deve  incluir

ampla e democrática discussão em Conferências Municipais de

Políticas Urbanas.

CAPÍTULO VII

Disposições Finais e Transitórias



Art. 54 -  Os projetos estratégicos de mobilidade urbana

cujas metas devem estar compatibilizadas com o Plano Diretor

do Município e no Plano Plurianual de Gestão Governamental de

vigência quadrianual serão objeto da alocação prioritária de

recursos  orçamentários  nas  leis  de  diretrizes  orçamentárias

anuais e no orçamento de cada exercício financeiro.

Parágrafo Único - Os projetos de que trata o caput deste

artigo  serão  gerenciados  intensivamente  em  cada  etapa  de

execução, com elaboração de relatórios de monitoramento, sob a

supervisão e orientação da Diretoria Técnico-Administrativa do

Órgão Central de Planejamento e Orçamento.

Art. 55 -  Pontos  principais  da  Lei Federal  nº

12.587/2012,  que  encontra-se  em  vigor  e  de  observância

obrigatória pelo Município.

I - priorização do transporte público coletivo sobre o

transporte  individual  e  dos  projetos  de  transporte  público

coletivo estruturadores e indutores de desenvolvimento urbano

integrado;

II - a política tarifária deve ter a contribuição dos

beneficiários diretos e indiretos para o custeio da operação

dos serviços;

III - a tarifa de remuneração é constituída pelo preço

público (tarifa pública) cobrado do usuário somado à receita

oriunda de outras fontes de custeio;

IV - os reajustes das tarifas e as revisões dos parâmetros

utilizados no cálculo terão a periodicidade estabelecida pelo

poder  público  no  edital  e  na  concessão  ou  permissão  do

serviço;

V - é permitido o subsídio tarifário, o qual deverá ser

coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas,



subsídios orçamentários ou subsídios cruzados intra-setoriais

e intersetoriais;

VI  - o  poder  público  é  obrigado  a  divulgar  de  forma

sistemática e periódica os impactos das gratuidades no valor

da tarifa paga pelo usuário;

VII - as empresas poderão realizar descontos nas tarifas,

inclusive de caráter sazonal;

VIII - a fiscalização de serviços de transportes públicos

deverá ser realizado preferencialmente em parceria com a União

e Estados.

VIX - o poder público, seja da União, Estados, Municípios

e Distrito Federal tem a obrigação de combater o transporte

ilegal de passageiros e poderá firmar convênios para este fim;

X - o poder público poderá estabelecer restrição, controle

de acesso e circulação, temporária ou permanente, de veículos

motorizados em determinados locais;

XI - definição de espaços exclusivos nas vias públicas

para o transporte público coletivo de passageiros;

Art. 56 -  Seguindo as regras estipuladas nos §§ 1º e 2º,

do  artigo  80  e  artigos  81,82  e  84,  do  Plano  Diretor  do

Município, a  pavimentação  e  revitalização  de  ruas  e

avenidas na  cidade  de  Januária  ficam  condicionadas  à

prévia implantação dos sistemas coletor de águas pluviais, e

do anel rodoviário de Januária. 

§1º - Para efeitos de aplicabilidade e planejamento, as

sedes  de  distritos  também  deverão   ser  contempladas  com

pavimentação e urbanização, conforme observa o Parágrafo Único

do Art.1º desta lei. 

§2º  -   A  viabilização  das   vias   projetadas  serão

precedidas da elaboração do projeto técnico e da obtenção de



recursos próprios, estadual e  federal ou  entre  moradores e

a empresas interessadas. 

§3º -  A estrutura do trânsito em Januária vincular-se-

á,necessariamente, a interrupção e/ou reformulação de tráfego

de  veículos  com  a  formação  de  quarteirões  fechados,  nos

seguintes lugares, no que couber.

§4º - Os  Terminais  de  Ônibus,  os  pontos  críticos  de

trânsito,  as  Ruas  e  Avenidas  a  serem  revitalizadas  ou

implantadas,  as  obras  a  serem  executadas,  as  passarelas

de  pedestres  e  o  Anel  Viário  projetado,  de  que   trata

este  Capítulo,  serão  executados  conforme  MAPAS  do  Plano

Diretor do Município que devem ser atualizados. 

Art. 57 -  A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e

Meio Ambiente em comum acordo  com  proprietários de imóveis

comerciais  e  residenciais  poderá  interromper  o  trafego  de

veículos em quarteirões de interesse cultural.

Parágrafo Único – O disposto no caput se aplica igualmente

aos quarteirões de interesse social e comercial.

Art. 58 -  O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de

120 (cento e vinte) dias, contado da data de sua publicação.

Art. 59 – Revogadas as disposições em contrário, esta Lei

Complementar entra em vigor na data de sua publicação após ser

sancionada pelo chefe do poder executivo e referendada pelos

titulares das secretarias municipais de Planejamento, Obras e

Transportes.
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