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SEU CONSELHO GESTOR.
Art. 10. Fica insfituldo o Fundo Municipal da Habitação Saneamento e
Urbanismo de 'tapicuru - FMHSUI de natureza contábil, cujos recursos
serão exclusiva e obrigatoriamente utilizados, nos termos que dispõe
a presente lei e seu regulamento, visando atender a população do
Municiai° de ITAPICURU, nas áreas urbanas e rurais.
Art. 11. O FMHSUI ficará vinculado à Secretaria de Administração e
finanças e contara com um Conselho Gestor.
Art. 12. Constituirão recursos do Fundo:
I - Os provenientes das dotações do Orçamento Geral
da União e do Estado e extra-orçamentarias federais,
especialmente a ele destinados;
II - Os créditos adicionais;
III - Os provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) que lhe forem repassados;
IV - Os provenientes da aplicação do IPTU progressivo,
sobre a sua progressividade, da Outorga Onerosa do Direito
de Construir e de Operações Consorciadas, conforme os
percentuais definidos e aprovados na PMHI;
V - Os provenientes de captações de recursos nacionais e
Internacionais, a fundo perdido, destinados especificamente
à PMHI;
VI - Os provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que
lhe forem repassados, nos termos e condições estabelecidos
pelo respectivo Conselho Deliberativo;
VII - Os provenientes do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social — FNHIS;
VIII -As doações efetuadas por pessoas juridicas de direito
público ou privado, nacionais ou estrangeiras, assim como
por organismos internacionais ou multilaterais; e
IX - Outras receitas previstas em lei.
Art. 13. Os recursos do FMHSUI serão destinados á:
I - Adequação da infra-estrutura em assentamentos de
população de baixa e baixIssima rendas;
II - Aquisição de terrenos para programas de Habitação de
Interesse Social;
III - Produção de lotes urbanizados;
IV - Produção de moradias em sistema de autoconstrução ou
mutirões com base em análise técnica e financeira;
V - Programas e projetos aprovados pelo CMHSUI; e
VI - Outros programas e projetos relacionados á questão
habitacional, discutidas e aprovadas pelo CMHSUI.
Art. 14. Constituem patrimônio do FMHSUI, além de suas receitas
livres, outros bens móveis ou imóveis, inclusive 'lidos de credito,
adquiridos e destacados pela Prefeitura Municipal de 'tapicuru, para
incorporação ao Fundo.
M. 15. A administração do FMHSUI será exercida por um Conselho
Gestor, a quem compelirá:
I - Zelar pela correta aplicação dos recursos do Fundo,
nos projetos e programas previstos nesta lei e em sua
regulamentação;
II - Analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe
forem submetidos;
III -Acompanhar, controlar, avaliar e auditor a execução dos
programas habitacionais em que haja alocação de recursos
do FMHSUI;
IV - Praticar os demais atos necessários á gestão dos
recursos do Fundo e exercer outras atribuições que lhe forem
conferidas em regulamento;
V - Elaborar seu regimento interno.
Parágrafo único. O FMHSUI ficará proibido de atuar como tomador
de empréstimos.
Art. 16. O Conselho Gestor será composto por diretoria que será
escolhida em plenárias.

Parágrafo único. A Presidência do Conselho Gestor sere exercida
pelo Diretor de Finanças.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 17. O CMHSUI, para o melhor desempenho de suas funções,
poderá solicitar, ao Poder Executivo Municipal, e as entidades de
classe, a indicação de profissionais para prestar serviços de assessoria ao Conselho, sempre que se fizer necessário, mediante prévia
aprovação.
Art. 18. A regulamentação das condições de acesso aos recursos do
FMHSUI e as regras que regerão a sua operação, assim como as
normas de controle, de tomada de prestação de contas e demais serão
definidas em ato do Poder Executivo Municipal, a partir de proposta
oriunda do CMHSUI.
Art. 19. 0 Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo
máximo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito 27 de dezembro de 2007.
João Alfredo Monteiro Pinto Dantas
Prefeito

LEI DE N° 184/2007

Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de
'tapicuru e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPICURU, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal. FAZ SABER que a Câmera de
Vereadores DECRETA, e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA
URBANA
Art. 1° O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município
de 'tapicuru é o instrumento básico da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana, constituindo-se no referencial de
orientação para os agentes públicos e privados na produção e na
gestão territorial do Município.
§ 1° Para os fins desta lei, entende-se como Política Urbana o conjunto
de ações que devem ser promovidas pelo Poder Público, no sentido
de garantir que todos os cidadãos tenham acesso á terra urbanizada,
moradia, ao saneamento ambiental, á infra-estrutura urbana, ao
transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer.
§ 2° São partes integrantes deste Plano Diretor:
Mapas do municiai° (Anexos 01 a 12);
Mapas da sede urbana (Anexo 01 a 02).
CAPITULO I
Dos Princípios da Política Urbana
Art. 2° Constituem princípios básicos da Política Urbana do Município:
Desenvolvimento sustentável;
Universalização do acesso aos bens e equipamentos
públicos;
Inclusão socioeconómica de todos os cidadãos;
Preservação do meio ambiente natural e construido;
Democratização da gestão territorial do Município.
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Parágrafo único. O Município buscará a integração de suas políticas e
ações estratégicas, visando garantir o pleno cumprimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana.
Art. 3° A função social da cidade é o direito que todos os cidadãos
possuem de usufruir dos espaços, bens e equipamentos públicos
existentes no município.
Art. 4° Para que a cidade possa cumprir com suas funções sociais,
a Política Urbana deve ser planejada e executada com vistas a
garantir:
1. Espaços coletivos de suporte à vida na cidade, definindo
áreas para atender as necessidades da população de
equipamentos urbanos e comunitários, mobilidade, transporte
e serviços públicos, bem como áreas de proteção, preservação
e recuperação do meio ambiente natural e construido,
do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;

Integração e complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais;
Justa distribuição dos benefícios e ónus decorrentes do
processo de urbanização;
Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construido, do patrimônio cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico;
Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda mediante o estabelecimento
de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do
solo e edificação consideradas a situação socioeconômica
da população e as normas ambientais;
TÍTULO II
Das Diretrizes Setoriais da Política Urbana
CAPITULO I

Acessibilidade e a mobilidade sustentável de todos os
cidadãos por meio do desenho dos espaços públicos e do
sistema viário básico;

Das Diretrizes Setoriais para Infra-estrutura

Universalização do acesso à água potável, aos serviços
de esgotamento sanitário, a coleta e disposição de resíduos
sólidos e ao manejo sustentável das águas pluviais, de forma
integrada às políticas ambientais, de recursos hídricos e de
saúde;

Do Sistema Viário e da Mobilidade

Terra urbanizada para todos os segmentos sociais,
especialmente visando à proteção do direito à moradia da
população de baixa renda e das populações tradicionais;
Áreas para todas as atividades econômicas, especialmente
para os pequenos empreendimentos comerciais, industriais,
de serviço e agricultura familiar.
Art. 5°Apropriedade urbana cumpre sua função social quando atende
ás exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas neste
Plano Diretor, devendo ainda:
I - permitir seu aproveitamento e uso em intensidade
compatível com a capacidade dos equipamentos e serviços
públicos para atividades inerentes ao cumprimento das
funções sociais da cidade;
II - permitir seu aproveitamento e uso de acordo com as
estratégias e diretrizes municipais relativas à preservação
do meio ambiente e do patrimônio cultural;
III - permitir seu aproveitamento e uso de forma compativel
com a segurança e a saúde dos usuários e vizinhos.
CAPÍTULO II
Das Diretrizes Gerais da Política Urbana
Art. 6°A execução da politica urbana será orientada pelas diretrizes
gerais estabelecidas no art. II da Lei n°. 10.257 (Estatuto da Cidade)
com vistas a garantir especialmente:
I, O pleno cumprimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana;
Cooperação entre os governos, a Iniciativa privada e os
demais setores da sociedade no planejamento e execução
da Política Urbana;
Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
Utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) Proximidade de usos incompatIveis ou inconvenientes;
Parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo
ou inadequado em relação à infra-estrutura urbana;

Seção I

O Sistema Viário é o conjunto de vias hierarquizadas
e equipamentos que constituem o suporte físico para circulação e mobilidade das pessoas, além da circulação de bens
e mercadorias,
Art.7° São diretrizes setoriais para o sistema viário e circulação:
Facilitação à ligação das diversas regiões da cidade;
Compatibilidade com o sistema viário existente;
Planejamento técnico anterior à abertura e á pavimentação
das vias urbanas e rurais;
As vias urbanas são obrigatoriamente arborizadas com
vistas à preservação ambiental e urbanística, executadas
mediante orientação do setor competente do poder público
municipal;
Garantia da mobilidade da população da área urbana e
rural;
Construção e recuperação de estradas
Parágrafo único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo,
adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações identificadas no
Mapa de Sistema Viário (Anexo...):
Construção de estrada que ligue Catu Grande aos povoados
de Novo Paraíso, Lagoa do Paulo e Baixa das Araras;
Reconstrução da estrada que liga Itapicuru a Várzea dos
Potes;
Reconstrução da estrada que liga Várzea dos Potes ao
município de Rio Real;
Reconstrução da estada de liga a Sede ao povoado de
Vila Velha;
Recuperação da estrada que liga a Sede à Vila
Sergipana;
Criação de desvio da BA349, com anel viário;
Encascalhamento e abertura da estrada de liga o Povoado
de Boa vista ao Povoado de Água Fria e Limoeiro;
Encascalhamento e alargamento da estada que liga a
Sede á Zona Rural do Araficum;

Instalação de empreendimentos ou atividades que
possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem
a previsão da infra-estrutura correspondente;

Encascalhamento e alargamento da estrada que liga o
Povoado da Boa Vista a Baixa da Pindoba e Água Branca;
Encascalhamento e alargamento da estrada que liga o
Povoado João porto a Baenga;

Retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte
na sua subutilização ou não utilização;

Xl. Encascalhamento e alargamento da estrada que figa o
Povoado Baltazar e a Sambaiba;

O Deterioração das áreas urbanizadas;

Alargamento e encascalhamento da estrada que liga o
Povoado de Varzinha ao Povoado de Canas;

g) Poluição e a degradação ambiental;

Alargamento e encascalhamento da estrada que liga o
Povoado do Muniz a Água Fria;
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Melhoramento da estrada que liga o Povoado do Manco
ao Povoado de Baixa da Umburana;
Melhoramento da estrada que liga Rainha dos Anjos a
Sambalba.
Pavimentação da estrada que liga Lagoa Redonda, a
Peba e Cajueiro Grande;
Pavimentação de ruas do Povoado de Sambaiba;
Calçamento das ruas do Povoado de Rainha dos
Anjos;
Abertura das ruas: Jose Luís Filho, Jose da Silva Rabelo,
Travessa Dulce Veloso, e Antonio Moreira Caldas, todas na
Sede do Município;
Reforma e ampliação do ponto de ônibus existente °mirante
a entrada de acesso aos Povoados do Muniz,Raso,Grotão
e Água Fria;
Duplicação da ponte sobre o Rio 'tapicuru.
Seção II
Da Infra-estrutura
Art. 80 São diretrizes setoriais para a execução dos serviços de
infra-estrutura:
Elaboração de projetos que visem ampliar a rede elétrica
de forma a atender a totalidade da população rural e urbana
do municlpio;
Elaboração de projetos que visem a melhoria de acesso
às áreas urbanas e rurais;
Elaboração de projetos que visem a implantação de infraestrutura nas áreas urbanas e rurais;
Elaboração de projetos que visem a garantia de
abastecimento de água nas comunidades urbanas e rurais;
Elaboração de projetos que visem a garantia de saneamento
básico nas comunidades urbanas e rurais.
Parágrafo único - Para efetivar as diretrizes estabelecidas no artigo
anterior, priorizar-se-ão as seguintes ações:
Implementação de sistema de coleta de lixo nos povoados
com destinação adequada.
Implementação de sistema de coleta seletiva de lixo nos
povoados com destina* adequada;
Implementação de sistema de rede de esgoto no Município
de 'tapicuru;
Implementação de sistema de abastecimento de água
potável na Comunidade de Serra Grande
Implementação de sistema de abastecimento de água
potável no Povoado do Peba;
Implantação da rede de energia elétrica do Povoado de
João Porto;
Reforma de toda a rede de energia elétrica do Povoado
da varzinha;
Calçamento das ruas do povoado de Vila Sergipana;
Iluminação das ruas do Povoado de Vila Velha;
Calçamento das ruas do Povoado de Vila Velha;
Xl. Infra-estrutura completa para as ruas Edilson Almeida,
Antonio Costa Gaito, Mestre Fiel, Manuel Leal e Rua do
Rasteio, além da Travessa Dulce Veloso.
XII. Construção do sistema de abastecimento de agua para
os povoados de Maria de Matos, Aparema, Cajueiro Grande
e Limoeiro;
Seção III
Do Saneamento Ambiental
Art. 9 ° O saneamento ambiental visa garantir à população niveis
crescentes de salubridade ambiental, mediante a promoção de programas e ações voltadas ao provimento universal e equânime dos
serviços públicos essenciais.
Parágrafo único. Entende-se por saneamento ambiental o conjunto
de ações que compreende o abastecimento de água; a coleta, o tra-

Bahia • Quinta-feira
24 de janeiro de 2008
Ano I • NI 031

5

tamento e a disposição dos esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos
e os demais serviços de limpeza urbana; o manejo das aguas pluviais
urbanas; e o controle de vetores de doenças.
Art. 10. São diretrizes setoriais para o esgotamento sanitário, que
compreende a coleta, interceptação e o transporte, o tratamento e a
disposição final de esgotos sanitários, incluindo os efluentes industriais
e hospitalares compatíveis, bem como a disposição final de lodos e
de outros resíduos do processo de tratamento:
Busca pela progressiva universalização do acesso aos
serviços públicos de saneamento ambiental, quais sejam:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem
urbana e limpeza pública;
Aperfeiçoamento das informações e capacidades
institucionais no planejamento de gestão do saneamento
ambiental:
Utilização das tecnologias disponlveis, de baixo impacto e
adequadas aos contextos sócio-ambientais, culturais, usos,
costumes e tradições locais;
Garantia à população de coleta, tratamento e disposição
adequados aos esgotos sanitários, como forma de promover
a saúde e a qualidade ambiental;
Priorização dos investimentos para a implantação de
sistema de esgotamento sanitário nas áreas desprovidas
de redes, especialmente naquelas servidas por fossas
rudimentares;
Complementação do sistema de esgoto.
Parágrafo Único - Para efetivar as diretrizes estabelecidas no artigo
anterior, priorizar-se-ão as seguintes ações:
Implantação de sistema de rede de esgoto no Municlpio
de 'tapicuru;
Implantação de sistema de rede de esgoto no Povoado de
Várzea dos Potes;
Implantação de sistema de rede de esgoto no Povoado
o de Sambaiba;
Implantação de sistema de rede de esgoto no Povoado
de Vila Velha;
Implantação de rede de esgoto com pavimentação das
ruas: Quipampan e Dantas Junior 1 e 2;
Art.11. São diretrizes setoriais para o manejo dos resíduos sólidos, que
compreendem a coleta, o transbordo e transporte, a triagem, o reaproveitamento, o reuso, a reciclagem, a compostagem, a incineração, o
tratamento e a disposição final de resíduos sólidos urbanos; a varrição,
a limpeza, a capina e a poda de árvores em vias e logradouros públicos
e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza urbana:
Garantia do manejo dos resíduos sólidos de forma sanitária
e ambientalmente adequada, a fim de proteger a saúde
pública, a qualidade das águas subterrâneas e superficiais e
a prevenção da poluição do solo e do ar;
Recuperação das áreas degradadas ou contaminadas em
razão do manejo Inadequado dos residuos sólidos;
Parágrafo único - Para efetivar as diretrizes estabelecidas no artigo
anterior, priorizar-se-âo as seguintes ações:
Construção de aterros sanitários com distancia dos
povoados igual ou superior a 300m;
Implantação de sistema de coleta de lixo nos povoados
com destinação adequada;
Implantação de sistema de coleta seletiva de lixo nos
povoados com destinação adequada;
Art. 12. São diretrizes setoriais para o manejo das aguas pluviais
urbanas, que compreende a captação ou a retenção para infiltração
ou aproveitamento, a coleta, o transporte, a reserva ou contenção para
amortecimento de vazões de cheias, o tratamento e o lançamento
das águas pluviais:
I. Garantia à população urbana o atendimento adequado por
infra-estrutura e por ações de manejo das águas pluviais,
com vistas a promover a saúde, a segurança da vida e do
patrimônio e a reduzir os prejuízos ambientais e econômicos
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decorrentes de retenção de água e de processos erosivos;
II. Incentivo ao aproveitamento das águas pluviais,
condicionado ao atendimento dos requisitos de saúde publica
e de proteção ambiental pertinentes;
Parágrafo único - Para efetivar as diretrizes estabelecidas no artigo
anterior, priorizar-se-ão as seguintes ações:
Melhoramento do abastecimento de água no Municipio
de Itapicurú;
Construção de um chafariz na Fonte do Engenho;
Construção de um reservatório no Povoado de Vila
Velha;
Perfuração de poço artesiano no Povoado de Nossa
Senhora do Bom Conselho;
Perfuração de poço artesiano no Povoado de
Fazendinha;
Perfuração de poço artesiano no Povoado de
Mangabeira;
Construção de poço artesiano no Povoado de Água Fria
com extensão da rede de abastecimento ate o Povoado
Grota°,
Construção de adutora para abastecer as Comunidades
de Marinho, Nascença, Periperi e Sucupira
Implantação de sistema de abastecimento de água potável
na Comunidade de Serra Grande;
Implantação de sistema de abastecimento de água potável
no Povoado do Peba;
Xl. Extensão da rede de água encanada do povoado de várzea
dos Potes até o povoado do Retiro;
XII. Extensão da rede de água encanada do Povoado de
várzea dos Potes até o Povoado do Retiro.
Seção IV
Da Habitação
Art. 13.A politica de habitação do Municlpio tem como objetivo principal garantir acesso à terra urbanizada e à moradia, ampliando a oferta
e melhorando as condições de habitabilidade da população de baixa
renda, devendo orientar as ações do Poder Público e da iniciativa
privada no sentido de facilitar o acesso da população a melhores
condições habitacionais.
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de Peba;
Construção e reforma de casas populares no Povoado
de Baeta;
Construção e reforma de casas populares no Povoado
de Juazeiro;
Construção e reforma de casas populares no Povoado de
Rainha dos Anjos;
Seção V
Dos Equipamentos Comunitários
Art. 15. A distribuição dos equipamentos comunitários deve respeitar
as necessidades regionais e as prioridades definidas a partir da demanda, privilegiando as áreas de urbanização precária, em especial,
as Áreas de Interesse Social.
Art.16. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de
educação, cultura, saúde, lazer e similares.
Art. 17. São diretrizes setoriais para a implantação de equipamentos
comunitários:
1. Promoção da distribuição equilibrada dos equipamentos
comunitários no Município;
Garantia á acessibilidade aos equipamentos
comunitários;
Instituição de norma especifica com parâmetros de
localização e dimensionamento, em consonância com as
políticas setoriais.
Parágrafo único - Para efetivar as diretrizes estabelecidas no artigo
anterior, priorizar-se-ão as seguintes ações:
I. Construção de um cemitério no Povoado de Vila Velha, com
objetivo de atender as comunidades citadas, levando em
consideração o crescimento populacional desta comunidade
e conseqüente aumento de óbitos;
II. Construção de um cemitério no Povoado de Muniz, com
objetivo de atender as comunidades citadas, levando em
consideração o crescimento populacional desta comunidade
e conseqüente aumento de óbitos;
Reforma e ampliação do cemitério da Varzinha, levandose em consideração o crescimento populacional desta
comunidade e conseqüente aumento de óbitos;

Art.14. Constituem diretrizes setoriais para a política de habitação
do Município:

Construção de lavanderia comunitária no Povoado de
Muniz, visando facilitar o trabalho das lavadeiras e promover
a preservação ambiental do Município;

Identificação das necessidades habitacionais em termos
quantitativos e qualitativos, a partir das demandas por novas
moradias e das condições inadequadas de habitabilidade;

Construção de lavanderia comunitária no Povoado de
Muniz, visando facilitar o trabalho das lavadeiras e promover
a preservação ambiental do Município;

Caracterização do perfil socioeconômico do contingente
populacional que demanda investimento de interesse social
considerando a composição familiar, a existência de famílias
que convivem um mesmo domicílio, idade, gênero, etnia,
nivel de instrução, renda familiar, renda domiciliar, ocupação
principal e secundária dos membros da família;

Construção de lavanderia comunitária na Sede, visando
facilitar o trabalho das lavadeiras e promover a preservação
ambiental do Municipio;

III, Avaliação crítica e conseqüente aperfeiçoamento da
legislação e da organização institucional da administração
pública municipal quanto ao desempenho na garantia do
direito á cidade e ao acesso à moradia digna;

Construção de uma praça com quadra esportiva no
Povoado de Rainha dos Anjos, visando promover espaço de
lazer a esta comunidade;
Construção de praça onde atualmente funciona o campo
de futebol no Povoado de Sambaiba;
Construção de uma Praça com pequeno parque infantil
no Povoado de Várzea dos Potes;

Análise sobre a produção habitacional realizada pelo poder
público, pelos próprios moradores e por agentes privados que
atuam no mercado imobiliário local;

Construção de Praça, com campo de futebol no povoado
de Lagoa do Meio;

Análise sobre as condições de acesso á terra urbana e
moradia por parte dos diferentes grupos sociais e étnicos que
vivem no município;

Reforma do açougue das Comunidades da Tapera do
Lima e Douglas da Silva Santos;

Organização do cadastro de beneficiários dos programas
habitacionais.
Parágrafo único - Para efetivar as diretrizes estabelecidas no artigo
anterior, priorizar-se-ão as seguintes ações:
Construção e reforma de casas populares no Povoado de
Tapera do Lima;
Construção e reforma de casas populares no Povoado

Construção de uma Praça no Povoado de Água Fria;

Implantação de sistema de telefonia fixa pública no
Povoado de Varzinha e localidades vizinhas;
Reforma e reflorestamento da Praça do Povoado da
Varzinha;
Construção de uma Praça no povoado da Capoeira;
Construção de Praça na Comunidade do Munir
CAPÍTULO II
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Das Diretrizes Setoriais para o Meio Ambiente
Art.18. São diretrizes setoriais para o meio ambiente:
Reflorestamento e preservação das nascentes e riachos
existentes na localidade;
Controle proibitivo de desmatamentos e queimadas;
Criação de Plano Municipal de Proteção e conservação
do Rio Itapicuru;
Estabelecimento de estratégias de conservação e alianças
com municípios vizinhos banhados pelo rio 'tapicuru.
Demarcação de áreas de reservas vegetais;
Mapeamento e determinação de regras para conservação
de nascentes;
Parágrafo Único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo.
adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:
Acompanhamento técnico aos pequenos produtores;
Implantação de sistema de monitoramento e fiscalização
de desmatamento e queimadas;
Manear toda a extensão do rio itapicuru par verificar as
áreas degradas e as que estão em risco;
Implantação ou viabilização de escritório do lbama;
Revitahzação e reflorestamento das áreas devastadas nas
margens dos Rios e Riachos do município.
Art. 19. São diretrizes setoriais para os recursos hldricos, compreendidos pelas águas superficiais e subterrâneas:
Promoção do uso racional, a proteção e a recuperação
dos recursos hídricos, mantendo a sua disponibilidade em
quantidade e qualidade suficientes para as atuais e futuras
gerações..
Criação da diretoria de Meio Ambiente vinculada a
Secretaria de Agricultura (após 5 anos podendo se tomar
Secretaria de Meio Ambiente);
Inclusão junto ao CRA (Centro de Recursos Ambientais)
do Estado da Bahia das áreas de preservação ambiental das
margens dos Rios: ;tapicuru, Real e seus afluentes, proibindo
terminantemente a retirada das matas ciliares, areia, recursos
minerais, podendo com tudo haver atividades planejadas
e monitoradas de piscicultura, desde que aprovadas pela
Secretaria de Agricultura;
Parágrafo Único. Para a efetivação das diretrizes elencadas neste
artigo, adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:

Construção de creche em Varzinha;
IV Construção de creche no Povoado de Sambalba;
Construção de creche no Povoado de Lagoa Redonda;
Construção de Creche (solicitação de Jackson Jacinto,
sem especificação de local);
Reforma e ampliação da Escola do Povoado de
Varzinha;
Construção de escola no Povoado do Raso;
Construção de escola em Lagoa Redonda;
Construção de escola no Povoado Morcego;
Construção de escola em Fazendinha;
Construção de escola em local adequado para atender
a população dos povoados de Carrinhos, Juá, Mucambinho
e Baixa da Umburana, beneficiando assim a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Campinhos;
Construção de escola em Água Branca e que atenda
dignamente aos estudantes; preferencialmente em terreno
doado com este intuito pelo Sr. Jose Batista de Jesus;
Construção de prédio Escolar no Juá;
Implantação de colégio de ensino médio na região para
atender os povoados mais próximos de Catu Grande e João
da Cruz;
Reforma da Escola da Lagoa do Meio;
Reforma da Escola Cisco Viana na Baixa da Pindoba;
Disponibilidade de equipamentos de Informática e
bebedouro para a escola de Vila Velha;
Ampliação da Escola da Caatinga;
Ampliação da Escola de Água Fria;
Ampliação e reforma da Escola Ana Nery;
Ampliação e reforma do colégio da Capoeira;
Reforma e ampliação das escolas das localidades do
Mosquete, Pumbo, Santa Maria e Catuzinho.
Melhoria na qualidade do ensino, no transporte e
merenda escolar na Comunidade de Paginar' e Nascença;
Implantação de programa de capacitação para os
professores;
Implantação de programa de Incentivo ao esporte no
municlpio, fazendo-se valer das escolas;
Construção de quadra poli esportiva em Rainha dos
Anjos;

Melhoramento da cobertura vegetal das praças da
cidade.
Reflorestamento, programas de preservação e
enquadramento de áreas verdes no patrimônio histórico do
município.
CAPITULO III

Construção de quadra para pratica de esportes,
beneficiando a Comunidade do Retiro;

Das Diretrizes Setoriais para o Desenvolvimento SócioCultural

Construção de campo de futebol e Quadra Poli esportiva
em Tapera do Lima;

Seção I

Reforma do balneário, com implantação de um parque
infantil, reativação dos banheiros, aproveitamento da área
promovendo a construção de chalés para camping e a
revitalização do campo de futebol;

Das Diretrizes para a Educação e o Esporte
Art. 20. São diretrizes setoriais para a educação e o Esporte:
I. Planejamento da rede municipal de educação, considerando
os parâmetros de expansão estabelecidos por este Plano e
pelo Plano Municipal de Educação;
Il. Padrão arquitetõnico de qualidade, com ambientes que
permitam educação integral e de qualidade;
Ampliação da rede escolar municipal;
Favorecimento da prática esportiva no Municlpio.
Parágrafo único - Para efetivação das diretrizes setoriais para a Educação e o Esporte, adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:
Construção de Prédio Escolar na Baixa da Umburana;
Construção de creche na Vila Sergipana

Construção de uma Quadra poli esportiva, em local
estratégico, que beneficie os povoados da região (solicitação
de Caatinga de Cima);
Construção de complexo esportivo no Município;

Construção de quadra esportiva no povoado da
Varzinha;
Construção de quadra poli esportiva no povoado de
Lagoa Redonda;
Construção de quadra esportiva na Vila Sergipana;
Construção de quadra de esportes em Vila Velha;
Reforma e revitalização do campo de futebol da
Araficum.
Construção de escola no Povoado °ratão;
Reforma e ampliação da escola da comunidade
Mariana;
Seção II
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Das Diretrizes para a Cultura e para a Preservação do
Patrimônio Cultural
Art. 21. São diretrizes setoriais para a cultura'
I. Estimulo e apoio ás produções culturais, promovidas por
agentes locais ou que tenham a região como objeto;
Estabelecimento de programação de eventos e atividades
culturais nas escolas de rede pública, para informar e
despertar a criatividade dos estudantes;
Parágrafo Único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo,
adotar-se-ao, prioritariamente, as seguintes ações:
I. Reforma geral da Casa do Barão e preservação do acervo
do Barão;
II. Reativação da Biblioteca na Escola de Lagoa do Meio;
Art. 22. São diretrizes para a preservação do patrimônio cultural:
Proteção do patrimônio cultural do Município, com a
participação da comunidade, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamentos, desapropriação, planos de
preservação e outras formas de acautelamento e preservação,
com estímulo á educação patrimonial;
Instituição de instrumentos econômicos e incentivos
fiscais destinados à promoção, preservação , conservação,
recuperação e revitalização do patrimônio cultura;
Consolidação das potencialidades do patrimônio cultural
do município como fator de desenvolvimento econômico e
social e de geração de trabalho,emprego e renda
Elaboração de estudos e fixação de normas de preservação
do patrimônio cultural do Municiai° e áreas de entorno dos
bens tombados.
Parágrafo Único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo,
adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:
I. Criação e implantação de conselho municipal de patrimônio
histórico, cultural, turístico, paisagista, arquitetônico e
arqueológico;
Criação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo,
Paisagismo, Arquitetura e Arqueologia;
III. Construção do chafariz da Samba iba , com base
arquitetônica de pedras;
IV. Construção de chafariz na fonte termal da Muriçoca,
utilizando pedras crespas (Itapicuru) para fachada da obra,
simbolizando um monumento no local;
Seção III
Das Diretrizes para a Saúde
Art. 23. São diretrizes setoriais para a saúde:
Reorganização dos serviços de saúde local e regional,
adequando-os à pollfica vigente, aos princípios e diretrizes
legais do Sistema Único de Saúde (SUS);
Garantir a assistência integral à saúde, entendida
como conjunto articulado e continuo das ações e serviços
preventivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento
do SUS;
Elaboração de políticas assistenciais especificas para o
enfrentamento dos problemas de maior relevância;
Criação ou aperfeiçoamento de instrumentos de controle e
avaliação dos serviços de saúde públicos e privados;
Otimização das ações de Vigilância Sanitária, uma vez que
quando desenvolvidas em sua plenitude objetivam o controle,
eficácia e eficiência dos serviços e produtos de saúde,
contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos.
Parágrafo Único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo,
adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:
Construção de Posto Médico com atendimento de
primeiros socorros no Povoado/ Comunidade de Vila Velha
e Varzinha.
Construção de hospital maternidade no Município de
Itapicuru;
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Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade de
Sambaiba,
Ampliação do Posto de Saúde da Comunidade de
Manco;
Melhoria no atendimento do Posto de Saúde da Tapera;
Manter veiculo-ambulância na comunidade de Baixa da
Umburana;
Manter veiculo-ambulância na comunidade de Caatinga
de Cima;
Implantação de PSF na Comunidade de Nascença,
abrangendo as localidades de Periperi e Volta;
Implantação de PSF na Comunidade de Catu Grande;
Implantação de PSF na Comunidade de Povoado de Vila
Velha:
Xl. Implantação de posto de Medico no Povoado de Boa
Vista, abrangendo as localidades de Rumeiro, Frade, Baixa
da Pindoba, Morcego, Razo e Agua Branca, Agua Fria, Muniz
e Grotão;
Ampliação dos serviços de saúde para os seguintes
Bairros, Comunidades ou Povoados: Sambaiba, Varzinha,
Baixa da Umburana, Caatinga de Cima, Periperi, Nascença,
Volta, Catu Grande, Vila Velha e Manco.
Manter veículo-ambuláncia na comunidade de
Mariana;
Seção IV
Das Diretrizes para a Assistência Social
Ari. 24, São diretrizes setoriais para a assistência social:
I. Planejamento de rede municipal de assistência social;
II. Reserva de áreas para a implantação de equipamentos
destinados à prestação de serviços de assistência social;
III. Garantia de prioridade obrigatória de atendimento ás
pessoas idosas e portadoras de deficiências em todas as
repartições públicas e estabelecimentos do municlpio;
IV. Facilitação de acesso as pessoas idosas e portadoras de
deficiência física a toda e qualquer forma de lazer público
disponível no município;
Parágrafo Único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo,
adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:
Viabilizar sede própria para o CRAS, buscando ampliar a
área de abrangenda dos serviços oferecidos e o espaço físico,
visando atender melhor a demanda existente;
Criação de comissão municipal tripartite e paritária de
emprego;
Criação e fortalecimento de conselhos e organizações de
representação dos idosos e portadores de deficiência flsica
e/ou mental ;
IV. Criação de mecanismos de informação para esclarecer aos
idosos e deficientes fisicos e/ou mental sobre seus direitos e
os meios para exercê-los;
V. Criação, fortalecimento e descentralização de programas
de assistência aos idosos e portadores de deficiência física
e/ou mental;
VI. Construção de centro comunitário destinado às crianças,
adolescentes, famílias, idosos e pessoas portadoras de
deficiência fisica e/ou mental;
VII. Incentivo de participação dos idosos e portadores de
deficiência física nos programas e projetos governamentais;
VIII. Facilitação de locomoção de idosos e portadores de
deficiência fisica e/ou mental no que tange a equipamentos
públicos e meios de transporte;
IX. Favorecimento do envolvimento da população e das
famílias nas ações de promoção da saúde dos idosos e
portadores de deficiências;
X. Favorecimento da permanência junto á comunidade dos
idosos e portadores de deficiência fisica e/ou mental;
XI. Favorecimento de amplo atendimento aos idosos e
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portadores de deficiência flsica e/ou mental em seu domicilio
e em sua comunidade;
Favorecimento de atendimento médico especializado para
os idosos e portadores de deficiências fisicas e/ou mentais;
Favorecimento de aplicação das normas sobre os idosos
e portadores de deficiências, evitando abusos e violação de
direitos;
Favorecimento de inclusão do tema "o processo de
envelhecimento" nos programas educacionais;
Encaminhamento de denuncias ao Ministério Público,
junto ao Poder Judiciário, intentando defesa dos direitos das
pessoas idosas e portadoras de deficiências;
Oferta e atendimento social a idosos e pessoas
portadoras de deficiências físicas ou mentais que façam ou
não parte de grupos já existentes no município;
Criação — reforma da Casa Lar, atendendo Idosos e
portadores de deficiência fisica e/ou mental;
Reforma e ampliação da Associação de Idosos;
Atendimento de crianças e adolescentes em situação de
risco social e pessoal mediante apoio familiar;
Promoção de iniciação e capacitação profissional de
adolescentes com idades entre 15 (quinze)e 18 (dezoito)
anos
Desenvolvimento de ações alternativas de geração de
ocupação e renda, junto ás associações comunitárias;
Provimento da comunidade de auxilio funeral, auxilio
natalidade, salário maternidade, auxilio deficiência dentre
outros emergências;
Incentivo a atividades artesanais;
Prioridade de atendimento às famílias sem renda
compatível ás suas necessidades básicas;
Implantação do Projeto bordadeira.

Do Ordenamento Territorial
CAPÍTULO I
Das Diretrizes para Urbanização e Uso do Solo
Art. 26. São diretrizes da Urbanização e do Uso do Solo:
Evitara segregação de usos, promovendo sua diversificação
como forma de garantir o acesso de todas as camadas da
população aos bens e equipamentos públicos;
Estimular o crescimento nas áreas já urbanizadas, dotadas
de serviços, infra-estrutura e equipamentos, de forma a
otimizar o aproveitamento da capacidade instalada de reduzir
os seus custos;
Promover a distribuição de usos e a intensificação do
aproveitamento do solo de forma equilibrada em relação
à infra-estrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de
modo a evitar a sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os
investimentos coletivos;
Propor e admitir novas formas de urbanização, adequadas
às necessidades emergentes decorrentes de novas
tecnologias e modos de vida;
Otimizar o aproveitamento dos investimentos urbanos
realizados e gerar novos recursos, buscando reduzir
progressivamente o déficit social representado pela carência
de infra — estrutura urbana, de serviços locais e de moradia
para a população de mais baixa renda.

CAPITULO II
Do Macro zoneamento
Seção I
Da Macro zona Urbana

CAPITULO IV

M. 27. A macro zona urbana, delimitada conforme o Mapa de Perímetro Urbano (Mexo ...) divide-se em zona urbana consolidada e
zona urbana de expansão.

Das Diretrizes Setoriais para o Desenvolvimento Econô-

SubSeção I

mico
Art. 25. São diretrizes setoriais do desenvolvimento económico:
I. Delimitação das áreas econômicas para implementação da
politica de desenvolvimento econômico do município;
Il. Promoção de ações integradas mediante articulação
técnica, politica e financeira entre agentes públicos e
privados;
Promoção da diversificação de atividades econômicas
em áreas já instituídas como forma de ampliar a geração de
trabalho e renda;
Revitalização e renovação das áreas comerciais em
processo de decadência e/ou de degradação, prevendo, onde
couber, a fiexibilização de usos e atividades.
Parágrafo Único. Para efetivação das diretrizes elencadas neste artigo,
adotar-se-ão, prioritariamente, as seguintes ações:
Implantação e manutenção de cursos profissionalizantes
no município;
Implantação de cursos de capacitação técnica para os
agricultores;
Implantação de programa de incentivo e estimulo a
agricultura;
Criação de programa de incentivo ao comerciante para a
revitalização do comercio e indústria;
Instalação de escritório técnico para prestar assessoria
aos agricultores
Construção de tanques para a piscicultura;

Zona Urbana Consolidada
Art. 28.A Zona Urbana Consolidada é composta pelas áreas urbanizadas ou em processo de urbanização, servidas de infra-estrutura e
equipamentos comunitários, com média e baixa densidade populacional identificadas no Mapa de Densidade Populacional (Mexo ..)
Art. 29 AZona Urbana Consolidada, delimitada pelo Pedmetro Urbano
Consolidado definido no Mapa de Perímetro Urbano (Anexo ..), deverá
desenvolver as potencialidades dos núcleos urbanos, incrementando
a dinâmica interna e melhorando sua integração com áreas vizinhas,
de acordo com as seguintes diretrizes:
I. Promover o uso diversificado, de forma a otimizar o
transporte público e a oferta de empregos;
Il. Fomentar o desenvolvimento urbano por meio da
melhoria da infra-estrutura urbana e equipamentos públicos
existentes.
Subseção II

Da Zona Urbana de Expansão
Art. 30 A Zona Urbana de Expansão é composta por áreas propensas à ocupação urbana e que possuem relação direta com áreas já
implantadas, sendo também Integrada por assentamentos informais
que necessitam de qualificação, conforme delimitação contida no
Mapa de Perímetro Urbano (Mexo).
Art. 31 A Zona Urbana de Expansão deve ser planejada e ordenada
para o desenvolvimento equilibrado das funções sociais da cidade e
da propriedade urbana, de acordo com as seguintes diretrizes:

Implantação de fabrica para aproveitamento de mandioca
na região do Manco.

Estruturar e articular a malha urbana de forma a integrar e
conectar as localidades existentes;

Oferecimento de assessoria técnica qualificada aos
agricultores

Aplicar o conjunto de instrumentos de politica urbana
adequado para qualificação, ocupação e regularização do
solo;

TITULO III

Qualificar as áreas ocupadas para reversão dos danos
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ambientais e recuperação das áreas degradadas.
Constituir áreas para atender ás novas demandas
habitacionais;
Priorizar a ocupação dos vazios urbanos nas Áreas de
Interesse Social.
Definir normas que permitam a regulamentação fundiária
e a titularização das habitações em situação irregular, visando
á garantia da propriedade do imóvel.
Seção II
Da Macrozona Rural
Art. 32 O desenvolvimento de atividades na Macrozona Rural deverá
contribuir para a dinâmica dos espaços rurais multifuncionais voltadas
para o desenvolvimento de atividades primárias, não excluindo as
atividades dos setores secundário e tardado.
Art. 33. É permitida a implantação de equipamentos públicos, comunitários e atividades de apoio á comunidade residente na Macrozona
Rural.
Art. 34. Na Macrozona Rural é proibido o parcelamento do solo que
resulte em lotes inferiores a 2.(dois) hectares.
Seção III
Da Macrozona de Proteção Ambiental

Responsabilidades dos empreendedores e do Poder
Público;
Penalidades correspondentes ás infrações decorrentes da
inobservância dos preceitos por ela estabelecidos.
TÍTULO V
Dos Instrumentos da Política Urbana
CAPÍTULO I
Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
Art. 40 O Poder Executivo, nos termos fixados em Lei Especifica,
poderá exigir do proprietário do solo urbano não-edificado, subutirizado
ou não-utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena de aplicar os mecanismos previstos na Lei Federal n° 10.257,
de 10 de julho de 2001, referentes ao:
Parcelamento, edificação ou utilização compulsório;
Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no
tempo;
Desapropriação com pagamento mediante titulas da
dívida pública.
Art. 41 O parcelamento, edificação ou utilização compulsória poderá
ser aplicado em toda a Zona Urbana Consolidada do Município, em
imóveis não-edificados, subufilizados ou não-utilizados:

Art. 35 A Macrozona Prioritária de Preservação é composta por serras, serrotes, mananciais e vegetação nativa, restringindo-se nestas
áreas qualquer tipo de intervenção ou uso à consulta aos órgãos
responsáveis pela proteção ambiental do Município.

§ 1° É considerado imóvel urbano não-edificado o lote, a projeção
ou gleba onde a relação entre a área edificada e a área do terreno
seja equivalente á zero.

TITULO IV

§ 2° São considerados solo urbano subutilizado, o lote, a projeção ou
gleba edificados, nas seguintes condições:

Dos Parâmetros para Uso, Ocupação e Parcelamento
do Solo
CAPÍTULO I
Do Uso e Ocupação do Solo
Art. 36. Os parâmetros para ouso e ocupação do solo do Município
serão especificados em Lei, observados os principios e diretrizes
estabelecidos neste Plano Diretor.
Art. 37. Na Lei de Uso e Ocupação do Solo de que trata o artigo
anterior deverão constar, no mlnimo:
Usos e atividades permitidos;
índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do
solo;
Coeficientes de aproveitamento dos lotes;
Critérios gerais de conformidade entre o uso residencial e
os usos não-residenciais compativels entre si;
Percentuais de arcas destinadas a sistemas de circulação,
a Implantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como a espaços livres de uso público.
Seção I
Do Parcelamento do Solo Urbano
Ad. 38 As normas para o parcelamento do solo urbano do Municlpio
serão fixadas em Lei específica, observados os princípios e diretrizes
estabelecidos neste Plano Diretor.
Art. 39 A lei de que trata o artigo anterior deverá fixar, no minlmo:
As normas gerais para o parcelamento do solo urbano e
para a aprovação de condomlnios urbanísticos;
Os procedimentos para aprovação, licenciamento e
registro dos parcelamentos e condomínios urbanIsficos no
solo urbano;
As diretrizes urbanísticas e ambientais a serem respeitadas
pelo parcelamento ou implantação de condomínio urbanístico
no solo urbano;
As modalidades de parcelamento do solo urbano a serem
adotadas, com definição dos critérios e padrões diferenciados
para o atendimento das respectivas peculiaridades;

Que contenha edificação cuja área seja inferior a 15%
(quinze por cento) do potencial construtivo previsto na Lei
de Uso e Ocupação do Solo, independentemente do uso a
que se destina;
Imóveis com edificações irregulares, paralisadas ou em
minas situados em qualquer área urbana.
Áreas ou glebas com uso diferente do definido pela Lei de
Uso e Ocupação do Solo;
§ 3° É considerado imóvel urbano não-utilizado o lote, a projeção ou
gleba sem qualquer tipo de uso ou em situação de abandono.
Art. 42.0 proprietário de imóvel objeto da aplicação de parcelamento,
edificação ou utilização compulsório será notificado a dar melhor aproveitamento aos seus imóveis em prazo determinado sob pena de:
IPTU progressivo no tempo;
Desapropriação com pagamento em tItulos da divida
pública, conforme disposições do artigo XXX ° a XXX' da Lei
Federal n° XXX, de XXX (Estatuto da Cidade).
§ 1° Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este
artigo propor ao Poder Executivo o estabelecimento de Consórcio Imobiliário, conforme disposições do artigo 46 do Estatuto da Cidade.
§ 2° Os proprietários deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano a
partir do recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação
e execução de parcelamento ou edificação.
§ 3° Os prazos e condições para parcelamento, construção e utilização dos Imóveis onde se aplicam os instrumentos de parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios deverão ser definidos por lei
especifica.
Ali. 43. No caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos na lei específica referida no artigo anterior, o Poder Público
aplicara aliquotas progressivas de IPTU, majoradas anualmente, pelo
prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, ate que o proprietário cumpra
com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar conforme o caso.
§ 1° A aplicação de aliquotas progressivas do IPTU, conforme o art.
156, § 1° e art.182, § 4° da Constituição Federal, serão definidos em
razão do valor, localização e uso do imóvel.
§ 2° Agradação anual das aliquotas progressivas e a aplicação deste
instituto serão estabelecidos por lei especifica baseada no artigo XXX
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do Estatuto da Cidade.
Art. 44. Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de
parcelamento, edificação e utilização, o Municlpio poderá proceder
á desapropriação do imóvel com pagamento em titulas da dívida
pública.
Parágrafo único. As condições para desapropriação do imóvel com
pagamento em títulos da divida pública serão definidas por lei especifica baseada no artigo XXX do Estatuto da Cidade.
CAPÍTULO II
Dos Instrumentos de Planejamento
Art. 45. Consideram-se complementares a este Plano Diretor os
seguintes instrumentos de planejamento:
Lei de Uso e Ocupação do Solo;
Lei de Parcelamento do Solo Urbano;
Lei de Regularização Fundiária;
Código de Edificações;
Código de Posturas;
Normas especificas de uso e ocupação do solo;
Demais leis derivadas dos instrumentos previstos neste
Plano Diretor;
Planos, programas e projetos setoriais;
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
Lei Orçamentária Anual.
CAPITULO III
Dos Instrumentos de Gestão Democrática
Art. 48Agestão democrática do território municipal dar-se-á mediante
os seguintes instrumentos:
Debates;
Consultas públicas;
Audiência pública;
Plebiscito;
Referendo;
Órgãos colegiados.
Art. 47. Poderão ser realizados debates e consultas públicas durante
o processo de elaboração de estudos e projetos urbanlsticos, corno
forma de garantir a gestão democrática do território do Município.
Art. 48. O Município, para efeito desta Lei, realizará audiências públicas nos seguintes casos:
Elaboração e revisão do Plano Diretor;
Apreciação de Estudos de Impacto de Vizinhança;

Art. 50. O processo de gestão Urbana será desenvolvido pelo Poder
Executivo, pela Câmara Municipal e pela sociedade civil organizada
através Conselho Municipal da Cidade (COMCID);
Art. 51. O COMCID é o órgão colegiado superior de monitoramento
das políticas de desenvolvimento urbano do Município.
§ 1° Para melhor desenvolver sua finalidade, o COMCID terá as
seguintes atribuições:
I. Colaborar na aplicação e fiscalização desta e de outras leis
urbanas do Município;
Il. Indicar as prioridades das ações previstas no Plano
Diretor, compatibihzando-as com as dos demais órgãos da
administração;
Propor estudos e alterações nas referidas leis;
Opinar sobre os casos omissos nesta lei e das demais leis
urbanas do município;
Elaborar seu regimento interno.
Art. 52. O COMCID será composto por... (...) membros efetivos, e
seus respectivos suplentes, representantes dos seguintes órgãos
e entidades:
(...) representantes do Executivo;
(...) representante da Câmara Municipal;
(...) representantes do conjunto de conselhos
municipais;
(...) representantes do Setor Empresarial;
(...) representantes das entidades de profissionais
liberais;
(...) representante do setor dos trabalhadores;
(...) representante do Conselho Tutelar.
§ 1° Os membros titulares e suplentes serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades, sendo nomeados pelo Prefeito, por
um período de 02 (dois) anos podendo haver a recondução e a
substituição a qualquer tempo, a critério dos respectivos órgãos e
entidades representadas.
§ 2° As atividades dos membros do COMCID serão gratuitas e de
natureza relevante.
§ 3° É facultado a qualquer cidadão solicitar, por escrito e com justificativa, a inclusão de assunto de seu interesse ou da comunidade a
que represente, na pauta das reuniões do COMCID.
Art. 53. O Poder Executivo Municipal e quaisquer outras entidades
civis ligadas à área de planejamento urbano, meio ambiente e direitos
humanos, poderão reivindicar assento no COMCID desde que aprovado em Lei e que preencham as seguintes condições:
Estejam legalmente constituídos e em efetivo funcionamento
há pelo menos 02 (dois) anos, no caso de entidades não
govemamentais;

Elaboração de planos, projetos e leis que tratem de
assuntos relacionados ao planejamento e desenvolvimento
urbano;

Sejam aprovadas por, no mínimo, 2/3 (dois terços) do
COMCID.

§ 1°A audiência pública será convocada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, por meio de edital publicado por 3 (três) dias consecutivos em órgão de comunicação oficial.

Parágrafo Único - O COMCID manterá, em qualquer hipótese, a sua
composição Impar e a sua proporcionalidade entre o Poder Executivo
Municipal e os demais órgãos.

§ 2° Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública,
tais como estudos, mapas, planilhas e projetos, serão colocados à
disposição de qualquer interessado, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias da realização da respectiva audiência pública.

Art. 54. Caberá ao COMCID promover o acompanhamento e fiscalização do Plano Diretor, por intermédio das seguintes atribuições:

§ 3° O Poder Público avaliará as sugestões apresentadas em audiência pública, justificando a aquiescência ou rejeição, ao que dará
publicidade.

Sugerir e encaminhar propostas para o Poder Executivo
sobre a execução da Política Urbana;
Manifestar-se sobre a implantação de projetos de impacto
urbano, solicitando ao Poder Executivo, quando for o caso, a
elaboração de Relatório de Impacto de Vizinhança;

§ 4° O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para realização de audiência pública.

Sugerir e encaminhar propostas de alteração de leis
urbanas;

Art. 49. O plebiscito e o referendo serão convocados nos casos previstos na legislação federal e na Lei Orgânica do Município.

Encaminhar propostas para o orçamento participativo.
TITULO VII

TITULO VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Da Gestão Democrática da Política Urbana

Art. 55. As leis a seguir indicadas deverão ser elaboradas ou revi-
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sadas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da publicação
deste Plano Diretor:
I. soe Ocupação do Solo;
Parcelamento do Solo Urbano;
Regularização Fundiária;
Código de Edificações;
Código de Posturas.
Parágrafo único. Os demais planos e programas mencionados nesta
lei deverão ser elaborados no prazo de que trata o caput.
Art. 56 A Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o
Plano Plurianual deverão incorporar as diretrizes e as prioridades
constantes desta Lei, nos termos do que determina o § 1° do art. 40
do Estatuto da Cidade.
Art. 57. Este Plano Diretor devera ser revisto no prazo máximo de 5
(cinco) anos, para a avaliação de suas propostas e promover a sua
implementação.
Art. 58 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

DECRETO N°. 08/2008
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPICURU, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições legais;
RESOLVE:
Nomear, JOSINEIDE SANTANA DE C. RABELO, para
o cargo de Diretora do Colégio João da Costa Pinto Dantas
Júnior, lotado na Secretaria de Educação. Retroagindo seus
efeitos financeiros a partir de 02 de janeiro de 2008.

Gabinete do Prefeito, 23 de janeiro de 2008.
João Alfredo Monteiro Pinto Dantas
Prefeito

DECRETO N°. 09/2008

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO 27 de dezembro de 2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPICURU, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições legais;
RESOLVE:

João Alfredo Monteiro Pinto Dantas
Prefeito

r Decretos

Nomear, JORGE LUIZ COSTA DE SANTANA, para o
cargo de Vice-Diretor do Colégio João da Costa Pinto Dantas
Júnior, lotado na Secretaria de Educação. Retroagindo seus
efeitos financeiros a partir de 02 de janeiro de 2008.

Gabinete do Prefeito, 23 de janeiro de 2008.

DECRETO N°. 06/2008

João Alfredo Monteiro Pinto Dantas
Prefeito

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPICURU, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições legais;
RESOLVE:
Exonerar a pedido, ZULMIRATORQUATO DAS. LIMA,
do cargo de Diretora do Colégio João da Costa Pinto Dantas
Júnior, lotado na Secretaria de Educação. Retroagindo seus
efeitos financeiros a 02 de janeiro de 2008.
Gabinete do Prefeito, 23 de janeiro de 2008.
João Alfredo Monteiro Pinto Dantas
Prefeito

DECRETO N°. 07/2008
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPICURU, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições legais;
RESOLVE:
Exonerar, JOSINEIDE SANTANA DE C. RABELO, do
cargo de Vice-Diretora do Colégio João da Costa Pinto Dantas
Júnior, lotado na Secretaria de Educação. Retroagindo seus
efeitos financeiros a 02 de janeiro de 2008.
Gabinete do Prefeito, 23 de janeiro de 2008.
João Alfredo Monteiro Pinto Dantas
Prefeito
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