
Lei n.º 1988  
 

Alterada pela Lei n.º 2037  de 11.07.1995 
                                         Alterada pela Lei n.º 2415  de 26.12.2001 

Alterada pela Lei n.º 2465 de 02.06.2003 
 
Saulo Germiniani, Prefeito do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, usando as 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte LEI: 
 
Dispõe sobre o zoneamento, regulamenta o uso do Solo nas diversas zonas do perímetro 
urbano do Município de Itajubá e dá outras providências.  
 

Capítulo I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1º. A presente lei regula o Uso do Solo Urbano, no Perímetro Urbano do Município de 
Itajubá. 
Parágrafo único. Fazem parte integrante da presente lei: 
I - Anexo I - Índices Urbanísticos e Modelo de Assentamentos; 
II - Anexo II - Categorias de Uso; 
III - Anexo III - Planta de Uso do Solo; 
IV - Anexo IV - Orientações para o preenchimento do quadro de informações; 
V - Anexo V - Legenda. 
 
Os Anexos, I, II, III, IV e V estão disponíveis no Departamento de Aprovação de Obras e  

Projetos - DAOP da Secretaria Municipal de Planejamento 
 
Art. 2º. O perímetro Urbano do Município é o descrito em Lei Municipal, compreendendo a 
área urbana e de expansão urbana. 
1º. Considera-se área urbana a que possui, pelo menos, dois dos seguintes equipamentos ou 
utilidades construídas ou mantidas pelo poder público: 
I - Meio fio ou pavimentação;  
II - Abastecimento de água;  
III - Sistema de esgoto sanitário; 
IV - Rede de iluminação pública, com posteamento para distribuição domiciliar; 
V - Escola primária ou Posto de saúde a uma distância de 3(três) quilômetros do imóvel 
considerado. 
§ 2º. Consideram-se áreas de expansão urbana as áreas passivas de ocupação dentro do 
perímetro urbano. 
Art. 3º. As obras de loteamento, construção, demolição, reforma ou ampliação, bem como os 
edifícios ou terrenos localizados dentro do perímetro urbano do Município, estão sujeitas às 
disposições de uso, ocupação, utilização, afastamentos e alturas estabelecidas pela presente 
Lei, para as zonas ou locais onde se realizem ou situem. 
Art. 4º. As disposições desta Lei aplicam-se às áreas por ela definidas e delimitadas e às 
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 
Art. 5º. Ao Órgão de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de Itajubá compete 
decidir sobre as dúvidas e os casos omissos oriundos da presente Lei. 
 

Capítulo II 
Das Definições 



Art. 6º. Para os efeitos desta Lei, ficam adotadas as seguintes definições para o singular e 
plural de cada termo: 
I - AFASTAMENTO: É a menor distância medida entre a divisa do lote ou terreno e o limite 
da projeção horizontal da edificação, para cada um de seus pavimentos. o afastamento de 
frente é o medido com relação ao alinhamento ou quando se tratar de lote lindeiro a mais de 
um logradouro público, é com relação a todos os alinhamentos. O afastamento de fundos 
refere-se à divisa de fundos e o afastamento lateral à divisa lateral do lote; 
II - ALINHAMENTO: É a linha oficial traçada que limita o lote em relação ao logradouro 
público, existente ou projetado. 
III - AMPLIAÇÃO: Obra de substituição ou reparo de elementos de uma construção, 
implicando em aumento da área construída, podendo modificar a forma externa ou altura total 
da edificação; 
IV - ÁREA DE CIRCULAÇÃO VERTICAL: É toda a área destinada a instalação de 
equipamentos que possibilitem a circulação no sentido vertical, tais como: escadas, rampas, 
elevadores, monta-carga;  
V - ÁREA EDIFICADA: E a área do terreno ocupada pela edificação; 
VI - ÁREA TOTAL EDIFICADA: É a soma das áreas construídas cobertas ou não, de todos 
os pavimentos de uma edificação; 
VII - CASA DE MÁQUINAS: É o espaço situado num dos extremos do poço do elevador, 
onde se instala sistema de acionamento e controle do movimento do elevador; 
VIII - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: E a relação entre a área total edificada e a 
área do lote. Não serão consideradas, na área total edificada, para o cálculo do coeficiente de 
aproveitamento: áreas de caixa d'água, áreas de casa de máquinas, áreas de estacionamento, 
quando localizados fora da projeção da edificação, áreas de sobreloja, quando ocuparem 
menos de 50% (cinqüenta por cento) da área da loja da qual é parte integrante: 

C.A. = Sed 
             SL 

onde:  C.A. = coeficiente de aproveitamento. 
Sed = somatório das áreas edificadas. 
SL = área do lote ou terreno. 

IX - DEPÓSITO: Local destinado ao armazenamento de materiais em geral; 
X - EDÍCULA: Edificação complementar à edificação principal, sem comunicação interna 
com a mesma, localizada na divisa do fundo do lote; 
XI - EDIFICAÇÃO: É a construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, podendo 
ser: 
Edificação Conforme: É a edificação que atende às restrições, índices urbanísticos e outras 
disposições estabelecidas por esta Lei, em qualquer zona; 
Edificação Não Conforme: É a edificação que não atende às restrições, índices urbanísticos e 
outras disposições estabelecidas por esta Lei, em qualquer zona; 
XII - EQUIPAMENTO DE UTILIDADE URBANA: É toda obra ou serviço público ou de 
utilidade pública, bem como, privado, que permite a plena realização da vida de uma 
comunidade, tal como: redes de água, telefone, esgoto, edifícios em geral e praças; 
XIII - ESTACIONAMENTO: Local coberto ou descoberto de um lote ou associação de lotes 
destinado a guarda de veículos situada fora dos limites da projeção horizontal da edificação, 
constituído apenas de pavimento térreo; 
XIV - FUNDAÇÃO; É a parte da construção que, estando geralmente abaixo do nível do 
terreno, transmite ao solo a carga da estrutura; 
XV - GARAGEM: Área coberta destinada a guarda individual ou coletiva de veículos com ou 
sem vedação lateral; 
XVI - INÍCIO DA OBRAS: É definido pela conclusão da etapa referente à fundação; 



XVII - INÓCUO: Inofensivo à saúde, à segurança e bem estar da comunidade; 
XVIII - LOTE: É a porção de terra autônoma, que resulta de parcelamento do solo, e cuja 
testada (frente) é voltada para o logradouro público; 
XIX - PAVIMENTO: É o conjunto de dependências, de uma edificação, situadas num mesmo 
nível; 
a) PAVIMENTO TÉRREO: É o pavimento apoiado sobre o solo no nível da via pública e 
fronteiriço à via que lhe sirva de acesso principal; 
b) 1º PAVIMENTO: É o pavimento imediatamente superior ao pavimento térreo; 
c) - SUBSOLO: É a parte da edificação situada em nível inferior à via pública que lhe sirva de 
acesso principal; 
XX - PILOTIS: Conjunto de colunas que sustentam uma edificação, sem vedação vertical; 
XXI - REFORMA: Obra de substituição ou reparo de elementos de uma construção, não 
implicando em aumento da área construída, nem modificação da forma externa ou altura total 
da edificação; 
XXII - TAXA DE OCUPAÇÃO: É a relação entre a área ocupada pela projeção horizontal da 
construção e a área do lote ou terreno respectivo:  

T.O. = So 
            SL 

onde:  T.O. = taxa de ocupação. 
 So = área ocupada pela projeção horizontal. 
 SL = área do lote. 
XXIII - USO CONFORME DO SOLO: É o uso permitido para qualquer zona, dentro das 
especificações urbanísticas da presente Lei; 
XXIV - USO NÃO CONFORME DO SOLO: É o uso em desobediência às prescrições desta 
Lei, inclusive no que se refere a seus índices urbanísticos; 
XXV - USO MISTO: É a utilização numa mesma edificação de diferentes usos; 
XXVI - ZONA: É o espaço físico territorial perfeitamente delimitado e continuo, 
caracterizado pela presença de um ou mais usos; 
 

Capítulo II 
Da Autorização de Uso: do Requerimento, da Expedição da Licença e do Prazo de Vigência. 

Art. 7º. O uso do solo e a mudança de uso depende da expedição do respectivo Alvará. 
§ 1º. Os requerimentos deverão declarar expressamente o uso ou usos pretendidos, que 
constarão no Alvará a ser expedido pela Prefeitura, após vistoria por parte da fiscalização 
pública municipal para avaliação das condições de conformidade, regularidade, salubridade, 
higiene e segurança da edificação. 
§ 2º. O Alvará de funcionamento de atividades para obras recém construídas, será concedido 
após a expedição do Habite-se da edificação. 
Art. 8º. O Alvará expedido para funcionamento de atividades comerciais, industriais, 
institucionais e de prestação de serviços terá validade de 1 (um) ano, devendo, a sua 
revalidação ser precedida de vistoria por parte da fiscalização pública, para confirmação da 
sua conformidade. 
§ 1º. Constatada a não conformidade do uso, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
adequá-lo novamente. 
§ 2º. Ultrapassado o prazo previsto, o infrator ficará sujeito às sanções previstas em Lei e à 
cassação do respectivo Alvará. 
 

Capítulo IV 
Dos Usos do Solo Urbano 

Seção I 



Das Categorias de Uso 
Art. 9º. As categorias de uso são: 
I - Residencial; 
II - Comercial; 
III - de Serviços; 
IV - Institucional; 
V - Industrial. 
Art. 10. O Uso Residencial compreende: 
I - Residencial Unifamiliar: Edificação que abriga apenas uma unidade residencial, ocupando 
um ou mais lotes; 
II - Residencial Unifamiliar Misto: Edificação que abriga uma unidade comercial e/ou 
serviços e uma única unidade residencial, podendo ter no máximo dois pavimentos (térreo e 
pavimento superior); 
III - Residencial Multifamiliar: Edificação destinada à habitação correspondente a um 
conjunto de duas ou mais unidades residenciais, em uma só edificação, ocupando um ou mais 
lotes, podendo ser: 
a) Horizontal: Quando as unidades residenciais se dispõem uma ao lado das outras, podendo 
ter até dois pavimentos, como as casas geminadas ou vilas; 
b) Vertical: Quando as unidades residenciais se dispõem uma sobre as outras, como os 
prédios de apartamentos; 
c) Conjunto Habitacional: Quando as unidades residenciais se dispõem isoladas ou agrupadas 
verticalmente ou horizontalmente. 
Art. 11. O Uso Comercial compreende: 
I - Comércio Varejista Local: Comércio vinculado às compras diárias, indispensável ao 
funcionamento de qualquer núcleo residencial tais como: Farmácia, padaria, açougue, 
pequenas lojas, armazéns, avícola, laticínios, peixaria, lanchonete; 
II - Comércio Varejista Central: Venda direta ao consumidor de produtos ligados ou não ao 
uso residencial, tais como: Lojas em geral, auto-peças, restaurantes, agências de auto-motores, 
supermercados, shopping center, bar, funerária, estandes para exposição de materiais em 
geral; 
III - Comércio com Localização Especial: É o comércio diversificado e com atividades 
especializadas, que por suas características de porte, demandam localizações especificas tais 
como: Lojas de materiais de construção com depósito, depósito de ferro velho, armazéns de 
estocagem de mercadorias, entrepostos de mercadorias, terminais atacadistas, armazéns de 
frios, silos, depósito de pedras, madeiras, ferro, tinta, móveis, bebidas, gás. 
Art. 12. O Uso de Serviços compreende: 
I - Serviço Local: Atividades ligadas ao atendimento imediato, não incômodo ao uso 
residencial, tais como: Escritórios e consultórios em geral, instituto de beleza, lavanderia, 
serviços autônomos e pequenas oficinas de reparos (encanador, eletricista, chaveiro), cursos 
em geral, pequenas oficinas de reparos, estacionamentos de veículos de passeio, academias; 
II - Serviço Central: Atividades especializadas, tais como: Teatro, cinema, salão de festas, 
clínicas em geral, boite, agência bancária, cartório, gráfica, sindicato, hotel, locadora, 
diversões eletrônicas, distribuidores de jornais e revistas, bilhares, lava jacto, bicicletaria; 
III - Serviço com Localização Especial Atividades especializadas que, por suas características, 
demandam localizações especificas, tais como: lanternagem e pintura, funilaria, oficina 
mecânica, auto-elétrica, garagens, transportadoras, máquinas e equipamentos, borracharias, 
recauchutagem de pneus, velório, posto de abastecimento de combustíveis. 
Art. 13. O Uso Institucional compreende: 



I- Institucional Local: Atividades ligadas às necessidades humanas diárias, não incômodo ao 
uso residencial, tais como: Creche, jardim de infância, escolas de 1º grau, centro de saúde, 
orfanato, albergue, centro comunitário, clubes de serviços, associações; 
II - Institucional Central: Atividades diversificadas atendendo às necessidades humanas, 
menos compatíveis com o uso residencial por suas características, tais como: Agremiações 
religiosas, escolas de 2º grau, bibliotecas, centro de recuperação e reintegração social, central 
telefônica, correios; 
III - Institucional com Localização Especial: Atividades diversificadas, pouco compatíveis 
com o uso residencial, além de terem características especiais, ocorrem poucas vezes na 
cidade, e sempre sobre uma lógica especial de localização, condicionada pelo interesse das 
diversas entidades, tais como: Hospitais, penitenciárias, delegacias de policia, universidades, 
estádio esportivo, corpo de bombeiros, hipódromo, terminal rodoviário, aeroporto, base 
militar, cemitérios, sub-estação de energia, estação de tratamento d'água e esgoto, usina de 
lixo, parque de exposições. 
Parágrafo Único. A autorização para o uso Institucional com Localização Especial, assim com 
o modelo de Assentamento próprio, será definido pelo órgão de Aprovação de Projetos da 
Prefeitura. 
Art. 14. As atividades industriais, para os efeitos desta Lei, serão classificadas em quatro 
categorias (I, II, III e IV), segundo critérios de nocividade e incomodidade. 
§ 1º. INDÚSTRIA DE CATEGORIA I - Pequenas indústrias que não causam danos, 
incômodos, nem representem perigos à população e ao meio ambiente, como a produção de 
odores, poeiras, ruídos e trepidações, poluição do ar e da água podendo ser instalada em 
edificações residenciais, tais como: Fabricação de doces caseiros, fraldas e similares, costuras, 
serigrafia, congelados, salgadinhos, pães, confeitaria, artesanatos, e montagens de eletro-
eletrônicos. 
§ 2º. INDÚSTRIA DE CATEGORIA II - Pequenas indústrias que embora não representem 
perigo à população e ao meio ambiente, são incompatíveis com o uso residencial, tais como: 
Conserto de móveis, fábrica de pipocas, fabricação de artefatos de couro e peles, fabricação 
de calhas e similares, manipulação de produtos de perfumaria, limpeza e higiene. 
§ 3º. INDUSTRIA DE CATEGORIA III - São indústrias de porte médio, poluidoras ou não, 
incompatíveis com o uso residencial, tais como: Marcenaria, carpintaria, serraria, serralheria, 
fábrica de artefatos de cimento, gesso, plásticos e de madeira, materiais cerâmicos, torrefação 
de café, laticínios, frigoríficos e matadouros, indústrias de bebidas, fábrica de chapéu, de 
móveis, beneficiamento de cereais, indústria de produtos alimentares, aparelhamento de pedra 
(marmoraria e similares). 
§ 4º. INDÚSTRIA DE CATEGORIA IV - São indústrias que causam incômodos ou perigo à 
população e ao meio ambiente cujo porte exigem localização especial, tais como: Fabricação 
e usinagem de instrumentos de precisão, indústrias de tecidos, de britamento, de estrutura 
metálica, de material bélico e montadoras, usina de concreto, de asfalto, montagem de 
aeronaves, fabricação de artigos de metal, de materiais e equipamentos elétricos, eletro-
eletrônicos. 
 

Seção II 
Dos Tipos de Zona e de Localização dos Usos 

Art. 15. Os tipos de zonas criadas, por esta Lei, são designados no seu texto ou nos anexos, 
através de código formulado pelas letras designativas do uso predominante. 
Art. 16. As zonas de uso estabelecidas são: 
I- Zona de Proteção Ambiental.......... ZPA 
II - Zona Central ................................ ZC 
III - Zona Pedestrianizada ................. ZP 



IV - Zona Especial 1 ......................... ZE-1 
V - Zona Especial 2 ........................... ZE-2 
VI - Zona Especial 3 ......................... ZE-3 
VII - Zona Residencial 1 ................... ZR-1 
VIII - Zona Residencial 2 ................. ZR-2 
IX - Zona Industrial .......................... ZI 
Art. 17. Zona de Proteção Ambiental (ZPA) corresponde às áreas marginais às águas 
correntes, às rodovias, às adutoras, às linhas de transmissão de energia elétrica, às áreas de 
matas naturais e de reflorestamento, de cunho não comercial, aos topos de morros, às áreas 
cuja declividade do terreno seja superior a 45% e às áreas que forem destinadas como 
depósitos de lixo urbano e/ou industrial, áreas estas definidas como "non aedificandi". 
§ 1º. Dentro dos limites do perímetro urbano, a faixa "non aedificandi" das águas correntes 
será definida pelo órgão de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal e Órgãos 
Ambientais do município, não podendo ser inferior a 15 m (quinze metros). 
§ 2º. Os trechos canalizados dos ribeirões, para efeito desta Lei, serão considerados Áreas 
Pedestrianizadas. 
§ 3º. Ao longo da Av. Padre Lourenço, no trecho do posto Pirulito até a ponte da IMBEL e da 
Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, deverá ser reservada uma faixa de 10 m (dez 
metros) de cada lado, medida a partir do eixo da rodovia. 
§ 4º. Ao longo da Rodovia Itajubá-Piquete a partir da Ponte da IMBEL, Av. Poços de Caldas, 
Rodovia Itajubá-Maria da Fé, Rodovia Itajubá-Piranguçu, dentro dos limites do perímetro 
urbano fixado por Lei Municipal, deverá ser reservada uma faixa de 30 m (trinta metros) de 
cada lado, medida a partir do eixo da rodovia. 
§ 5º. Caberá, às concessionárias locais, a definição das áreas "non aedificandi" das adutoras e 
linhas de transmissão de energia elétrica. 
§ 6º. Os limites das matas naturais e dos topos de morros serão definidos, juntamente com os 
órgãos ambientais do município, segundo a legislação pertinente. 
§ 7º. Nas estradas vicinais do município, a faixa “non aedificandi" será de 10 m (dez metros) 
de cada lado, medida a partir do eixo da via. 
§ 8º. Além dos limites das faixas "non aedificandi" previstas neste artigo, deverá ser 
obedecido o afastamento, previsto para o modelo de assentamento conforme anexo I. 
Art. 18. A Zona Central corresponde à área inscrita pelo seguinte perímetro: Inicia-se na Rua 
Olegário Maciel, trecho da Av. Dr. Luiz Rennó até a Rua Abel dos Santos; Rua Abel dos 
Santos; Rua Prof. Carmo Cascardo; Av. Eng.º Pedro Fonseca Paiva, trecho da Rua Prof. 
Carmo Cascardo até a Ponte Tancredo de Almeida Neves; Rua Da Maria Carneiro, trecho da 
Ponte Tancredo de Almeida Neves até a Av. Capitão Gomes; Pça Dezenove de Março; Rua 
Miguei Braga, trecho da Pça Dezenove de Março até o prolongamento do eixo da Rua 
Francisco José Pereira; Rua Francisco José Pereira, trecho da Rua Miguel Braga até a 
intercessão com o prolongamento do eixo da Rua Dr. Hoffman e Av. dos Ferroviários; Av. 
dos Ferroviários, trecho da Rua Francisco José Pereira, intercessão com o prolongamento da 
Rua Dr. Hoffman até o prolongamento do eixo da Rua Miguel Vianna; prolongamento do 
eixo da Rua Miguel Vianna, trecho da Av. dos Ferroviários até a Pça. Dr. José Bráz; Rua Dr. 
João de Azevedo, trecho da Pça. Dr. José Bráz até a Rua Benedito Pereira; Rua Benedito 
Pereira, trecho da Rua Dr. João de Azevedo até a Rua Dr. Américo de Oliveira; Rua Dr. 
Américo de Oliveira, trecho da Rua Benedito Pereira até a Rua Primo Capelo; Rua Primo 
Capelo; Rua Olavo Bilac, trecho da Rua Primo Capelo até a pista da margem esquerda do 
Ribeirão José Pereira (pista direita da Av. BPS); Pista da Margem Esquerda do Ribeirão, 
trecho da Rua Olavo Bilac até a Rua JK; Rua JK, trecho da Pista Esquerda da margem do 
Ribeirão até a Rua Dr. Silvestre Ferraz; Rua Dr. Silvestre Ferraz, trecho da Rua JK até a Rua 
Olavo Bilac; Rua Olavo Bilac, trecho da Rua Dr. Silvestre Ferraz até a Rua Cel. Rennó; Rua 



Cel. Rennó, trecho da Rua Olavo Bilac até a Rua Bartolomeu Tadei; Rua Bartolomeu Tadei, 
trecho da Rua Cel. Rennó até a Rua Pedro Bernardes Guimarães; Rua Pedro Bernardes 
Guimarães; Av. Cesário Alvim, trecho da Rua Pedro Bernardes Guimarães à Rua Oliveira 
Marques; Rua Oliveira Marques, trecho da Av. Cesário Alvim até a Av. João Antônio Pereira; 
Av. João Antônio Pereira; Rua Chiquinho Pereira; Av. Dr. Antônio Braga Filho, trecho da 
Rua Chiquinho Pereira até a Ponte Randolpho Paiva; Av. Paulo Chiaradia, Trecho da Ponte 
Randolpho Paiva até a Av. São Vicente de Paulo; Av. São Vicente de Paulo, trecho da Av. 
Paulo Chiaradia até a Rua Antônio Salomon; Rua Antônio Salomon; Rua Belarmino de 
Menezes; Rua Umbelina Chiaradia, trecho da Rua Belarmino de Menezes até a Av. Dr. Luiz 
Rennó; Av. Dr. Luiz Rennó até a Rua Olegário Maciel. 
Parágrafo Único. Aplicam-se aos terrenos lindeiros ao perímetro descrito, os mesmos índices 
urbanísticos e usos da Zona Central. 
Art. 19. Na Zona Central (ZC) são definidas os seguintes usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Residencial Multifamiliar 
IV - Comércio Varejista Local; 
V - Comércio Varejista Central; 
VI - Serviço Local; 
VII - Serviço Central; 
VIII - Institucional Local; 
IX - Institucional Central; 
X - Industrial Categoria I. 
Art. 20. A Zona Pedestrianizada (ZP) corresponde as seguintes áreas: Rua Dr. João de 
Azevedo, trecho entre as Praças Wenceslau Braz e Theodomiro Santiago; Rua Cel. Francisco 
Braz, trecho entre as Ruas Dr. Américo de Oliveira e Santos Pereira; Rua Dr. Silvestre Ferraz 
trecho entre as Ruas Dr. Américo de Oliveira e Santos Pereira; parte da Praça Wenceslau 
Braz; parte da Praça Theodomiro Santiago; Calçadão do bairro Avenida; Passarelas, Becos e 
Escadarias. 
Art. 21. Na Zona Pedestrianizada (ZP) são permitidos os seguintes usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Residencial Multifamiliar; 
IV - Comércio Varejista Local; 
V - Comércio Varejista Central; 
VI - Serviço Local; 
VII - Serviço Central; 
VIII - Institucional Local; 
IX - Institucional Central; 
X - Industrial Categoria I. 
Art. 22. A Zona Especial l (ZE-1) corresponde aos terrenos lindeiros às seguintes vias: Av. 
Clemente Teodoro da Silva; Av. 21 de Novembro, trecho entre a Rua José Francisco Pereira e 
a Rua Antônio Pereira de Macedo; Rua José Dias Coelho; Rua João Pulitti, trecho entre a Rua 
Miguel Vianna e a Av. Clemente Teodoro da Silva; Rua Marechal Floriano, trecho entre as 
Ruas Francisco José Pereira e Miguel Vianna; Rua Miguel Vianna; Rua José Gomes 
Bustamante; Rua Bartolomeu Tadei; Rua Irmã São Rafael; Pça. do Cemitério; Rua da 
Floresta; Av. Miminda Vianna; Rua Antônio Corrêa Cardoso; Av. Henriqueto Cardinalli; Rua 
Joaquim Francisco, trecho entre as Ruas João Antônio Pereira e José Joaquim; Rua José 
Joaquim; Rua Xavier Lisboa; Av. Dr. Antônio Braga Filho; Rua 



Umbelina Chiaradia; Av. São Vicente de Paulo; Av. José Manoel Pereira; Rua Vital Brasil; 
Av. Rennó Júnior; Av. Eng. Pedro Fonseca Paiva; Rua Tiradentes; Marginal do Ribeirão 
Anhumas; Rua Antiogo Podis; Rua Lica Pereira; Rua Ana Campos Gonçalves; Rua Maria 
Celestina Pereira dos Santos; Rua José Dias Chaves Sobrinho; Rua Oswaldo Cruz; Marginais 
do Rio Sapucaí, Rio Piranguçu; Av. BPS, Marginais direita e esquerda; Ribeirões José Pereira 
e Água Preta. 
Art. 23. Na Zona Especial 1 (ZP-1) são permitidos os seguintes usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Residencial Multifamiliar; 
IV - Comércio Varejista Local; 
V - Comércio Varejista Central; 
VI - Serviço Local; 
VII - Serviço Central; 
VIII - Institucional Local; 
IX - Institucional Central; 
X - Institucional com Localização Especial 
XI - Industrial Categoria I. 
Art. 24- A Zona Especial 2 (ZE-2) corresponde aos terrenos lindeiros as seguintes vias: Rua 
Olegário Maciel; Rua Geraldino Campista; Rua Alexandre Alves Fernandes; Av. Vicente 
Sanches; Av. Cel. Aventino Ribeiro; Av. José de Souza Nogueira; Rua Dr. Antônio Lisboa; 
Rua Marilda e Rua Tertuliano Pinto Ribeiro. 
Art. 25. Na Zona Especial 2 (ZE-2) são permitidos os seguintes usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Residencial Multifamiliar; 
IV - Comércio Varejista Local; 
V - Comércio Varejista Central; 
VI - Comércio com Localização Especial; 
VII - Serviço Local; 
VIII - Serviço Central; 
IX - Serviço com Localização Especial; 
X - Institucional Local; 
XI - Institucional Central; 
XII - Institucional com Localização Especial; 
XIII - Industrial Categorias I e II. 
Art. 26. A Zona Especial 3 (ZE-3) corresponde aos terrenos lindeiros às seguintes vias: Av. 
Pe. Lourenço; Rua Domingos Lamóglia; Rua Anardino de Souza; Av. Wagner Lemos 
Machado; Av. Poços de Caldas; Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves; Rua José 
Ernesto Coelho; Rodovia Itajubá-Maria da Fé; Estrada da Anhumas; Av. Nossa Senhora da 
Piedade; Rua Miguel Braga, trecho da Rua Francisco José Pereira até a Av. Silvestre Antônio 
Junqueira Ferraz; Av. Silvestre Antônio Junqueira Ferraz; Av. Monsieur Rebourgeon; Av. 
João Corrêa Pinto; Av. Pe. Petrus e Av. Prof. Darcy de Oliveira.  
Art. 27. A Zona Especial 3 (ZE-3) permitidos os seguintes são usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Residencial Multifamiliar; 
IV - Comércio Varejista Local; 
V - Comércio Varejista Central; 
VI - Comércio com Localização Especial; 



VII - Serviço Local; 
VIII - Serviço Central; 
IX - Serviço com Localização Especial; 
X - Institucional Local; 
XI - Institucional Central; 
XII - Institucional com Localização Especial 
XIII - Industrial de Categorias I, II e III. 
Art. 28. A Zona Residencial 1 (ZR-1) corresponde as seguintes áreas indicadas no Anexo III. 
Art. 29. Na Zona Residencial 1 (ZR-1) são permitidos os seguintes usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Comércio Varejista Local; 
IV - Serviço Local; 
V - Institucional Local; 
VI - Industrial Categoria I. 
Art. 30. A Zona Residencial 2 (ZR-2) corresponde a todas às áreas urbanas não indicadas no 
Anexo III. 
Art. 31. Na Zona Residencial 2 (ZR-2) são permitidos os seguintes usos: 
I - Residencial Unifamiliar; 
II - Residencial Unifamiliar Misto; 
III - Residencial Multifamiliar; 
IV - Comércio Varejista Local; 
V - Serviço Local; 
VI - Institucional Local; 
VII - Industrial Categoria I. 
Art. 32. A Zona Industrial corresponde as áreas referentes ao Distrito Industrial e suas 
possíveis ampliações e as que vierem a ser definidas por Leis Municipais. 
Art. 33. No lote situado em mais de uma zona, prevalece o uso do logradouro público, para o 
qual o lote tem sua principal frente. 
 

Capítulo V 
Dos Índices Urbanísticos 

Art. 34. Quando o passeio público, fronteiro ao lote a ser edificado, for inferior a 1,50 m (um 
metro e cinqüenta centímetros), parte da área destinada ao afastamento, previsto no anexo I, 
deverá ser incorporada ao mesmo, para complementar a largura mínima exigida. 
§ 1º. Nos Modelos de Assentamento, em que os afastamentos não forem exigidos no anexo I, 
deverá ser reservada uma faixa complementar, que somada ao passeio existente, garanta uma 
largura não inferior a 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros). 
§ 2º. O disposto deste artigo, aplicar-se-á também às frentes dos lotes, que confrontarem com 
mais de um logradouro público. 
Art. 35. Os lotes, com mais de uma frente para logradouro público, deverão obedecer em 
todas as testadas, o afastamento estabelecido no modelo de assentamento permitido. 
Art. 36. As edículas, quando edificadas no fundo do lote, deverão constituir-se de, no máximo 
de dois pavimentos (térreo e pavimento superior). 
Parágrafo Único. A área construída da edícula, mais a da edificação principal, não poderá ser 
superior a taxa de ocupação máxima, permitida para o modelo de assentamento. 
Art. 37. Os usos do solo urbano, que oferecerem perigos à população ou que possam causar 
incômodos, ou ainda necessitem do devido isolamento, serão definidos pelo órgão de 
Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de Itajubá. 



Art. 38. Para os hotéis, clínicas, hospitais e demais empreendimentos, que possam gerar 
tráfego intenso, fica obrigatória a existência de área de embarque e desembarque, e área de 
estacionamento dentro dos limites do lote. 
Art. 39. Os conjuntos habitacionais deverão atender a Lei Municipal de Parcelamento do Solo 
Urbano e posterior enquadramento do Modelo de Assentamento adequado e também no 
Código de Edificações. 
 

Capítulo VI 
Da Regulamentação do Uso Não Conforme do Solo 

Art. 40. O uso não conforme será tolerado, desde que sua existência regular seja comprovada, 
anteriormente à data da publicação desta Lei, mediante documento expedido pelo órgão 
competente da Prefeitura. 
§ 1º. Entende-se por existência regular, as construções que já iniciadas ainda não estiverem 
concluídas;  
§ 2º. A tolerância, de que trata este artigo, cessará sempre que ocorrer dissolução ou mudança 
de atividade da firma. 
Art. 41. Os imóveis de uso não conforme, não poderão ser ampliados ou reformados de modo 
a agravar a sua não conformidade em relação à legislação em vigor, admitindo-se apenas 
reformas necessárias à segurança e à higiene da edificação, suas instalações e equipamentos, 
bem como a segurança do patrimônio ou da integridade física de terceiros. 
Art. 42. O uso não conforme deverá adequar-se aos níveis de poluição ambiental exigidos 
para a zona em que esteja localizada, bem como aos horários de funcionamento disciplinado 
pela legislação. 
 

Capítulo VII 
Penalidades 

Art. 43. Os infratores das disposições da presente Lei, ficam sujeitos à aplicação de multas e 
sanções, sem prejuízo de outras penalidades, estabelecidas em legislação própria. 
Parágrafo Único. Consideram-se como infratores os Engenheiros, Arquitetos, Projetistas e 
Proprietários, que não atenderem as disposições desta Lei. 
Art. 44. Constitui infração a esta Lei: 
I - Iniciar obra sem PROJETO APROVADO; 
II - Dar entrada para aprovação de projetos, em desacordo com a presente Lei; 
III - Modificar, no decorrer da execução da obra, o projeto aprovado, sem autorização prévia 
do Órgão de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de Itajubá; 
IV - Ocupar imóvel sem Habite-se, Licença de uso ou com uso diferente daquele constante do 
respectivo Alvará. 
V - Construir sobre área "non aedificandi", afastamentos e recuos obrigatórios. 
VI - Construir em desacordo com os índices urbanísticos do anexo I, desta Lei. 
VII - ocupar parte não habitável da edificação, com uso residencial. 
VIII - Aumentar a área construída de um edifício (que a partir da data de publicação desta Lei 
se enquadra como uso não conformei, de modo a agravar a sua não conformidade ou utilizar 
prédio não conforme após dissolução ou mudança da atividade da firma. 
IX - ocupar indevidamente as áreas de proteção ambiental. 
§ 1º. Na infração a qualquer dispositivo deste artigo, será imposta multa correspondente ao 
valor de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) vezes a Unidade Fiscal do Município de Itajubá. 
§ 2º. A notificação das irregularidades e a aplicação das multas serão feitas através de um 
impresso próprio, expedido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal e entregue no 
local da obra. 



§ 3º. A aplicação das multas previstas, não exclui a interdição, o embargo e a demolição da 
obra. 
Art. 45. Na infração a qualquer outro dispositivo desta Lei, será imposta multa, de 5 (cinco) a 
20 (vinte) vezes a Unidade Fiscal do Município de Itajubá. 
Art. 46. As multas não pagas no prazo serão inscritas em divida ativa. 
Parágrafo Único. os infratores, em débito decorrente de multa, não poderão se responsabilizar 
ou requerer aprovação de projetos, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de 
qualquer natureza, transacionar qualquer titulo e nem receber incentivos da Prefeitura 
Municipal. 
 

Capítulo VIII 
Das Disposições Transitórias 

Art. 47. Os pedidos protocolados na Prefeitura até a publicação desta Lei, poderão ser 
decididos de acordo com a legislação anterior, vedada à aplicação simultânea ou cumulativa 
de ambas. 
Art. 48. Da expedição do Habite-se e da Certidão de Conclusão de obras de cada Unidade, 
deverão constar discriminadamente à Área da Unidade específica, à Área de uso comum e à 
Área referente a vaga de garagem ou estacionamento. 
Parágrafo Único. A utilização das vagas de garagem ou estacionamento, em prédios com 
unidades abaixo de 60 m2, deverá ser regulamentada pela convenção de condomínio da 
edificação, caso não houver uma vaga para cada unidade. 
Art. 49. Revogadas as disposições em contrário e em especial a legislação municipal existente 
sobre o uso e ocupação do solo urbano, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio 26 de Fevereiro, em 20 de outubro de 1994. 
Saulo Germiniani 

Alfredo Vansni Honório 
 
 
 

***** 
Lei n.º   2.037 de 11.07.1995 

 
Saulo Germiniani, Prefeito do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
 
Altera o anexo III da Lei 1.988, de 20 de Outubro de 1994. 
 
Art. 1º. Ficam alteradas as folhas 31/50 e32/50 do Anexo III, Lei 1988 de 20 de Outubro de 
1994, correspondentes as zonas residenciais 1 e 2 (ZR 1; ZR 2). 
Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Itajubá, Palácio 26 de Fevereiro, em 11 de Julho de 1.995. 
Saulo Germiniani 

Marcelo Nicodemos 
 

ANEXOS 1 E 2 
 
 

Lei n.º 2415 



 
 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES RIBEIRO, Prefeito do Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
     
“Altera o § 1º do Art. 17 da Lei 1988/94, que dispõe sobre o Zoneamento e Uso do Solo 
Urbano”. 
     
 
                 Art. 1º. O § 1º do Art. 17 da Lei 1988/94 passa a ter a seguinte redação: 
 
  “§ 1º- Dentro dos limites do perímetro urbano, a faixa “non aedificandi” das 
águas correntes será definida pelo órgão de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal e 
Órgãos Ambientais do município, não podendo ser inferior a 15 m (quinze metros), distância 
esta medida da crista do talude do leito do curso d’água; caso o talude não esteja 
perfeitamente definido a medida será a partir das partes mais altas de terrenos lodosos, de 
aluvião ou bancos de areia, formados naturalmente ao longo do tempo.” 
                 
  Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.   
  

Itajubá, Palácio 26 de Fevereiro, em 26 de dezembro de 2001. 
 

José Francisco Marques Ribeiro 
Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Fernando Batista Pinto 
Secretário Municipal de Governo 
 


