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A Prefeitura Municipal de Contagem - PMC  se esforça para permitir a visualização de imagens e
de  informações  geradas  a  partir  de  plantas  aprovadas  no  município  de  Contagem.  Aqui
permitiremos  o  acesso  à  aproximadamente  800  imagens  das  plantas  de  parcelamento  do  solo
aprovadas e, a partir delas, poderá se obter informações sobre identificação e, em alguns casos,
sobre dimensões de lotes e áreas de equipamentos urbanos e comunitários aprovados, bem como de
bairros oficializados.

Informações importantes:

-  As  plantas  podem sofrer alterações  que  não estejam disponibilizadas  on-line  devendo o
interessado  comparecer  ao  setor  do  Arquivo  Técnico  da  Diretoria  de  Documentação  e
Georreferenciamento  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  -  SMDU para
adquirir informações atualizadas;

-  As informações abaixo não substitui  as  plantas  oficiais  físicas,  por isso informamos que
muitas delas podem apresentar erros e/ou imperfeições que quando não avaliadas a partir de
outros  instrumentos  podem levar os  usuários  a  decisões  equivocadas.  NÃO AS UTILIZE
COMO ÚNICA FONTE. A PMC não se responsabiliza pelo uso errôneo das informações. 

-  O processo de  digitalização das  plantas  e  suas alterações  está em fase de  execução.  Há
alterações que ainda não foram digitalizadas. Além disso, o território é dinâmico, há plantas
que não foram digitalizadas e também surgirão novas plantas. Caso o objeto a ser analisado
não tenha ainda sido digitalizado, deve o interessado dirigir-se ao setor do Arquivo Técnico da
Diretoria de Documentação e Georreferenciamento da SMDU para adquirir as informações.

- As plantas disponibilizadas servem para simples referência dos lotes e áreas.

Disposição das plantas:

-  As  plantas  foram  organizadas  em  ordem  alfabética  e  agrupadas  com  suas  alterações.  Os
interessados deverão verificar e atualizar a planta original se a área de seu interesse foi alterada
posteriormente. Ex.: Usuário precisa do Lote 05 da Quadra 08 do Bairro JK. O Usuário deverá,
então, pegar a planta original e buscar entre as alterações disponibilizadas se a quadra em questão
foi alterada.

- O usuário deve verificar o formato da planta (A0, A1, A2 ou A3, entre outros) bem como o
tamanho do desenho para evitar a perda da escala, quando esta é informada. 

- As imagens possuem extensão "*.PDF" e foram compactadas (original do loteamento + alterações)
com a extensão "*.RAR".

- Em caso de plotagem, o usuário deverá verificar também a qualidade da impressão, uma vez que
algumas plantas foram salvas com menor resolução que a ideal para impressão.
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Passo a passo

1 – Entre no site da Prefeitura de Contagem

Acesse o endereço: www.contagem.mg.gov.br no seu navegador.

2 - Clique em no link “Guia de Serviços”
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http://www.contagem.mg.gov.br/


3 - Encontre o serviço “Plantas de Parcelamento do Solo ”

4- Clique e abra o serviço “Plantas de Parcelamento do Solo ”
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5 - Leia as instruções;

6 - Encontre a localidade na lista; (para encontrar mais facilmente é possível usar a ferramenta de
busca do seu navegador acessado pelo acionamento das teclas do teclado "Ctrl + L" ou "Ctrl + F");
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7 - Clique no nome do arquivo;

8 - Na aba (quia) que se abrirá, baixe o arquivo, clicando no ícone abaixo;
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10 - Descompacte o arquivo na extensão "*.RAR"; (É necessário ter um programa compactador
como o WinRar ou WinZip)

11 - Verifique se a área (trecho) a ser analisada teve sua quadra alterada; (As quadras alteradas de
uma localidade qualquer podem ser avaliadas conforme o desenho abaixo). 
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12 – Sempre verifique se os aquivos de áreas, pois eles podem estar relacionadas à área (trecho) a
ser analisada.

Dicas para análise das plantas:

- As plantas retratam propostas de ocupação do território feitas por um particular. Muitas vezes a
ocupação real não ocorre conforme as plantas ou nem chega a acontecer por diversos motivos (Ex.
processos de favelizações, ocupações e invasões, desinteresse do parcelador, desapropriação para
obras públicas entre outros).
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-  Em alguns  casos  como  o  do  Bairro  Cidade  Industrial  observamos  que  há  sobreposições  de
parcelamentos. Quadras do Bairro Cidade Industrial que ainda não haviam sido ocupadas foram
sobrepostas pelo parcelamento do Bairro JK, prevalecendo a ocupação do último parcelamento.
Portanto,  a  análise  das  plantas  em  alguns  casos  exigirão  conhecimentos  sobre  o  histórico  de
ocupação da cidade. Em algumas localidades, foram disponibilizadas informações adicionais sobre
alterações de quadras/áreas oriundas de outros parcelamentos posteriores.

- O Centro não possui uma planta geral aprovada, entretanto foram disponibilizadas as plantas de
desmembramentos  que  foram  aprovadas  na  localidade  conforme  registros  cartoriais  e  plantas
especificadas  aprovadas  e  as  plantas  antigas  não aprovadas  foram disponibilizadas  apenas  para
referência e localização. 

- No Centro, optou-se por colocar o número à quadra conforme a planta do Plano Diretor (não
aprovada) quando a ocupação se aproximou da planta. Nos casos de divergência entre a planta do
Plano Diretor e a ocupação de fato, optou-se por colocar a quadra conforme a quadra fiscal para
facilitar a identificação da localidade parcelada. Portanto, para avaliação de uma área no Centro o
usuário deve buscar pela quadra correspondente tanto na Planta do Plano Diretor quanto na Planta
de Zoneamento Fiscal (ambas as plantas estão contidas no arquivo referente ao Centro).
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-  Alguns  bairros  possuem a  imagem original  do  parcelamento  de  forma  articulada,  ou  seja,  a
imagem foi cortada em várias partes que juntas formam a totalidade do parcelamento. Nesses casos,
a imagem foi chamada de Parte1, Parte2..., conforme o desenho abaixo.

- Nos Bairros Coqueiros e Pindorama foi especificado as quadras que estão dentro do município e
estão aprovadas, conforme o desenho abaixo.

- Os parcelamentos de áreas e glebas foram especificados pelos parcelamentos originados a partir
do procedimento. Conforme o desenho abaixo.
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- Algumas localidades como estas abaixo não possuem planta geral do bairro aprovada, entretanto
foram disponibilizadas as plantas de desmembramentos que foram aprovadas na localidade não
aprovada  conforme  registros  cartoriais  e  plantas  específicas  aprovadas. Nestes  casos,  foram
disponibilizados apenas as alterações aprovadas.
- Centro;
- Chácaras Bom Jesus;
- Chácaras Novo Horizonte;
- Chácaras Reunidas Santa Terezinha
- Chácaras Riachinho
- Fazenda Boa Vista  
- Fazenda das Abóboras
- Fazenda do Cabral e Confisco
- Lugar Denominado 40 Alqueires ou Bitácula 
- Lugar Denominado Bitácula e Perobas
- Entre outros;
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