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LEI COMPLEMENTAR N^ 821, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui a Política Municipal de

Desenvolvimento Urbano e o Plano

Diretor do Município de üruçuí, e dá

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

faço saber que a Câmara Municipal de Uruçuí aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Complementar:

PARTE I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

^  PÊÊFEITmA DE /7
Art.Í?;\N
sera aplid

^  ! f I ' y ! ! ̂ i I f i I í Í I I
da Cdnstituiçãò.Federaf, na Lei Federal np 10i257, deílO^dedulho de.2001 e na Lei Orgânica

a execução da Política Municipal de Desenvolvimento*Urbano de Uruçui/ÍRMDU)
.1 -qh I í / f / ^ ^ 7 \ \ ( í^ ] \ ' i ri

adojb^previsto nestaTei, em/conformidade com o,disposto,nos artsí 182 e 183
I  í I 1 J i„ i, J ii • ■ ■ ■

aenuW

do Municipiõ:^

§ 19. Para todos os efeitos, esta Lel/^enom1riada Plano Diretor db Municíplõ^e Uruçuí
(PDMU), é o instrumento básico da política de que trata o caput deste artigo e estabelece

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio

ambiental.

§ 29. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Uruçuí tem por objetivo ordenar

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana,

mediante a aplicação de um conjunto de estratégias, instrumentos, políticas setoriais e

complementares aplicáveis ao território Municipal como um todo.

§ 39. Os conceitos essenciais adotados na PMDU e aqueles necessários para balizar ações

no campo do desenvolvimento urbano são definidos no Anexo I desta Lei, denominado

de "Glossário".
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§ 4^. o Anexo I de que trata o parágrafo anterior tem a finalidade de apoiar a leitura desta

Lei e não contém necessariamente termos e definições a serem consolidados na PMDU.

§ S°. O PDMU é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes

e as prioridades nele contidas.

§ 62. Integram esta Lei Complementar os seguintes Anexos:

Anexo I (Glossário);

Anexo II (Classificação territorial do Município de Uruçuí);

Anexo III (Macrozoneamento do Município de Uruçuí);

Anexo IV (Sistema viário principal do Município de Uruçuí).

Art. 22. Os objetivos previstos nesta Lei devem ser alcançados até 2031.

Parágrafc único". O Poder Executivo Municipal^dè^eraiencaminhar^ao Poder Legislativo
•' ri m j— -X /~i r~7 r-j

révisão/destaiLei, a ser elaboràda/noslermos dò § 42/do art.^40 daprpppsta^de.Municipa

Lei Fefé^raLni^íoii^ 2031.

^  PARTE II

DOS princípios;' DIRETRIZESiElOBJETiyOSinnjM//§1

Art. 32. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Uruçuí será regida pelos

seguintes princípios balizadores:

I. Função social da cidade, entendida como o atendimento das

necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social,

ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento

socioeconômico e ambiental, incluindo o direito ao acesso à terra

urbanizada e regularizada, ao reconhecimento de todos os cidadãos, ao

direito à moradia, à infraestrutura urbana e aos serviços urbanos;

II. Função social da .propriedade urbana, entendida como elemento

constitutivo dó direito de propriedade e atendida quando a propriedade

cumpre os critérios e graus de exigência de ordenação territorial
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IV.

* r 5

estabelecidos pela legislação, em especial aos parâmetros urbanísticos

definidos no Título VI desta Lei;

Função social da propriedade rural, entendida como elemento

constitutivo do direito de propriedade e atendida quando,

simultaneamente, a propriedade é utilizada de forma racional e

adequada, conservando seus recursos naturais, favorecendo o bem-

estar dos proprietários e dos trabalhadores e observando as disposições

que regulam as relações de trabalho;

Direito a cidades inteligentes, entendido como o comprometimento

com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis,

em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de

forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o

letramento digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam

tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades,

oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a

resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas.

garan

/j^pl^inforri^ap e comunicação; ̂ ^
Á/r ^ Direito aò^meio^ am^bi^nte^ecologicamehte equilibrado; entendido como

,  \ l i i I I ' i i i t ! I I I !

uso seguro e responsável'de dados^e-das tecnologias da
n  rj c—X n n íi n
comunicação;- ! \ i / / / /
í  i i í ê í í I I í í !■ / i I I

1  ̂ r  ã l ^ < !• « .A L i i J < I Io direito5obre'0'patrimonio ambiental,'bem de uso^comum e essencial
.à_sadia'''qualidade de vida, constituído p^f^ elementos do sistema

''"«--ambiental nawral-ffd^sjstem^
equilibradamente para a melhoria da qualidade ambiental e bem-estar
humano;

VI. Gestão democrática das cidades, entendido como a garantia da
participação de representantes dos diferentes segmentos da população,
diretamente ou por intermédio de associações representativas, nos
processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de
investimentos públicos e na elaboração, implementação e avaliação de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;

VII. Equidade e Inclusão Social e Territorial, entendido como a garantia da
justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das
desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os bairros e
núcleos urbanos do Município de Uruçuí;

VIII. Direito à cidade, entendido como o processo de universalização do
acesso aos benefícios e às comodidades da vida urbana por parte de
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todos OS cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços, equipamentos e

infraestruturas públicas;

IX. Atuação Integrada e complementar à Política Nacional de

Desenvolvimento Regional e à Política Nacional de Desenvolvimento

Urbano, entendido como o alinhamento e a complementaridade às

diretrizes e objetivos definidos por esses instrumentos.

Art. 49. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Uruçuí será orientada pelas

seguintes diretrizes norteadoras:

'if
''tsij

I. Garantia do acesso de todos à terra regularizada por meio de

demarcação urbanística para fins de regularização fundiária e à terra

urbanizada dotada de saneamento e Infraestrutura básicos;

II. Garantia da legitimação de posse;

II. Garantia do acesso de todos à habitação adequada, segura e a preço

acessível de acordo com a natureza de cada Imóvel;
■ ■ ■ x» Tií m M n íç . /V.

iIV. ndução ̂ da ocupação dos^iVazios^^úrbanosidenFro das manchas
f^ Çjurbanizãdas e deflnição'do perímetro urbano^do Municípip; f i

l^à/conexão /do^tec/do/urbano/ com as areas/funcionais
L (. / ; / n c. :i i j j i i í i jf i

m jIo

'  ̂adjacentes,'de^-^fp"rrha^'sè^pbtèr um' desenho-^oai^p^to,^ com novas
^  j f ^ , - . ..

^"centra lida d es urbanas integradas, evitando;se a marginalizaçao e a

■''^-sEs^isdispersão ^'^fÊÂÊÂLtiQ ¥Ãi cúMrmmn
VI. Uso de regulamentos e Incentivos para priorizar a equidade espacial em

detrimento da especulação fundiária;
Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e
das normas ediíícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o
aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;

Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de
urbanização, atendido o interesse social;
Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações
urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes
tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a
economia de recursos naturais;

Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de
energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento;

Vil.

VIII.

IX.

X.
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XI.

XII.

■A

Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;
Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto
nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas
destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos,
observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação,
iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais
empregados;
Aumento da oferta de terras com serviços, formando parcerias para
financiar os serviços essenciais;
Adoção de medidas inclusivas para a segurança urbana e a prevenção
da criminalidade e da violência e reforçar a prevenção e o tratamento
do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e
uso nocivo do álcool;
Garantia da regularidade, continuidade, funcionalidade^ e

"  ■ universalização da prestação dos^èrviços^püblicosidé limpeza urbana,
- ■ ' h-í-i . n ,.n .n r.i. n» r,'i O ~

.  i ̂"ade-manejOíde resíduos sólidos e desenvolvimento deíaçoes^de educação
rV / ' ' ^ ^ ^ ' ' ' ' . V ■ . . . ^-amhtíantaj'. !

XIII.

XIV.

XV.

-:àmbiéntál;. / / j // ( / j jl
Xyi.)/ ReduçãojdoWeito de ilhas\de calor-cóm técnicas^de desenho^urbano e

^_í;:^qiialificáção ambiental; ^
' XVI!heíí,T.b«Rromoção da|mel^o^^d^^ig:ema^v^j^ ^|at^sjl:|nid^ig^iversal e

das praças e áreas de lazer localizadas à margem do rio Parnaíba;
Desenvolvimento e execução de uma política municipal de gestão e
preservação do patrimônio cultural;
Atualização do ordenamento territorial e edilício;
Definição de medidas de mitigação e compensação a serem adotadas
em processos de renovação e emissão de alvarás de funcionamento;
Estímulo à criação de distritos industriais;
Estímulo à criação de eixos comerciais pela cidade;
Execução de projetos de reestruturação de feiras e mercados populares
e regulamentação do comércio de rua;
Execução de obras de mobilidade e transporte, especialmente, rodovias
e aeroporto;

XXV. Criação de parqueis urbanos e praças públicas;
XXVI. Proteção cios rhananciais;

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.
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XXVÍI.

XXVIIl.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

lV
? ' f J

Ampliação e melhoramento da rede de distribuição de água potável e

implantação da rede de esgotamento sanitário;

Adoção de medidas estruturantes e não-estruturantes de drenagem

urbana;

Estímulo ao transporte ativo;

Garantia da segurança alimentar e nutriclonal;

Adoção de agendas de produção rural sustentável;

Ampliação da rede de equipamentos comunitários;

Ampliação da rede de equipamentos urbanos;

Ampliação dos fluxos turísticos; da permanência e do gasto médio dos

turistaS; mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento de

produtos turísticos e do ecoturismo;

Suporte a programas estratégicos de captação e apoio à realização de

feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, congressos e

eventos regionais;

Execução de políticas de je^uç|p__e_gestão de rjsco de desastres,

e■■■ ■■ 're-duçaokda vulnerabilidaWelílFdesSváimentoÇde resiliêncía
~  J"i ri i—Tx /X ri n rjí fScapacidade de resposta^a perigos naturais e de origem^humana; >

l.Ij.-j.Zj II í...Llá:í j ijVll.^--- -Récuperação dos/ investimentos/do/Ppdef Público de pue/tenha
. /> f I- J C L J í I l ^ { { jrresultadc^^a valgn^çap de imóveis urbanos; 4-—^ \

XXXVIII,y4^Adequação dos instrumentos de política^conômica, tributária e
'^«„.„fináhceira e

urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar

geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

XXXIX.

XL.

XLI.

Desenvolvimento de ações de educação de direitos e deveres

urbanísticos;

Gestão democrática por meio da participação da população e de

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e

projetos de desenvolvimento urbano;

Audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com

efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou

construído, o conforto ou a segurança da população.
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Art. 59. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Uruçuí deverá alcançar os

seguintes objetivos estratégicos:

IV.

V.

VI.

VII.

Avaliar os assentamentos precários existentes e qualificá-los,

priorizando a intervenção em assentamentos para urbanização ou em

situações de risco à vida;

Promover a regularização e/ou a urbanização em áreas ambientais ou

de transição urbano-rural ocupadas de forma sustentável;

Garantir a segurança na posse, de modo a permitir a permanência da

população de baixa renda e/ ou de povos e comunidades tradicionais;

Reservar terra para produção de habitação de Interesse social (HIS);

Constituir banco de terras públicas;

Controlar o avanço da ocupação urbana e planejar frentes de expansão

considerando as condições de risco existentes;

Promover o adensamento de áreas urbanas com infraestrutura;

4^
i/lM. Demajrcar^áreas para ocufDa^ãp^Ô^diín'^^^^^^^ e

w-

r'

.! J
nnyljrbar^âs de baixa densidade;^\ / [ O r7

1X>'^ ̂ ':'Dèrharcar, áreas para/aLprodüção rural, /garantindo reserva para
!  .ij I í í íLhr íj ,u, /./.

, /->prodLçao de agricultura familiar, agroecologica^esustejitavel; evitando
-V'- . 1%'^ V I f. \ \ Li

•^rO espraiarnento'da rnancha urbana;-^

Promover a transformação, e/ou ocupação^de.áreas,,urbanas,aptas
-" ■ . (ti. lí imMAÍjpiu ̂ ÂÊ iUíf # ilWPik
parceria com a Iniciativa pHvaoa;

em

XI. Promover a ocupação de vazios urbanos de forma articulada ao

desenvolvimento urbano;

XII. Restringir o perímetro urbano para conter o espraiamento de forma a

incentivar uma cidade mais compacta;

XIII. Direcionar a produção Imobiliária para áreas adequadas ao

desenvolvimento urbano;

XIV. Garantir parâmetros compatíveis com a produção existente, desejada e

produzida no território;

XV. Promover o uso misto do espaço, de forma a garantir áreas com

equilíbrio entre oferta de emprego e moradia, além de maior qualidade

do espaço urbano e segurança;

XVI. Melhorar a qualidade do sistema de microacessibilidade, como

calçadas, arborização. Iluminação, viário e mobilidade ativa;
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XVII. Prever melhor localização de equipamentos, adequando o uso do solo

e articulando a escolha da localização à dinâmica de mobilidade, de

adensamento e de desenvolvimento urbano prevista;

XVIII. Articular as áreas verdes públicas, garantindo o fortalecimento das

áreas ambientais do Município;

XIX. Melhorar as condições de drenagem do Município considerando o uso

e a ocupação do solo;

XX. Incorporar a agenda ambiental local (bioma Cerrado) no planejamento

do território;

XXI. Incentivar desenho urbano que garanta qualidade no uso e na ocupação

do solo, bem como relações mais humanas no espaço urbano público;

XXII. Regulamentar as formas de uso do espaço público e da instalação de

comércio ambulante, visando maior qualidade ambiental e urbana para

o Município;

XXIII. Preservar imóveis, usos ou conjuntos urbanos de interesse cultural ou

histórico;

.-X <IV. Garantiria-preservação e^aipermanencia-de^territonos tradicionais e
n rX

) ]
,' ■! „ —y

apr^açao e

T  culturais; "^^ w H / / I u I } n ; / / / / / / / / .
XXV.- "Garantira:ípreservação/do'pátrimônio natural ou paisagístico; /

C" ! rf rs ç y / / n. i C j i I'  XXVI.i^^ Integrar j^as\normas /para^ facilitar-^os processos^ de'^apro
y:;^|^calização relacionados aos bens de intere^^^de preservação;

XXVÜVíc;m.hnGorrigir a
garantir a permanência do uso e ocupação real do solo de forma segura
e sustentável;

XXVIII. Promover a regularização fundiária, edilícia e/ ou de uso;
XXIX. Adequar parâmetros de incomodidade para garantir a compatibilidade

entre usos residenciais e não residenciais;
XXX. Viabilizar melhorias e adequações urbanas na implementação de

empreendimentos de Impacto;
XXXI. Garantir qualidade urbana e participação da vizinhança na avaliação e

na implementação de empreendimentos de impacto;
XXXII. Identificar áreas de interesse e estimular a atividade industrial de forma

articulada ao desenvolvimento urbano e econômico municipal;
XXXIII. Controlar impactos ambientais e urbanos oriundos da atividade rural ou

extrativista;
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XXXIV. Viabilizar investimentos em infraestrutura para que a região possa

acolher novas empresas;

XXXV. Dinamizar ou criar centralidades de bairro de forma articulada ao

desenvolvimento econômico e urbano local, fortalecendo comércios e

usos populares existentes e promovendo melhor aproveitamento do

solo;

XXXVi. Promover a regularização e o fortalecimento das atividades econômicas

existentes de forma articulada ao desenvolvimento econômico e

urbano local;

XXXVIl. Regulamentar as formas de uso do espaço público e da instalação de

comércio ambulante, visando maior qualidade ambiental e urbana para

o Município;

XXXVIil. Controiar e mitigar impactos ambientais e urbanos de atividades de

impacto, condicionando a implementação do projeto ao atendimento

das demandas social, ambiental, urbana e econômica identificada;

XXXIX. Garantir a implementação do equipamento de impacto de forma

XL

• articúladãí-à política de í^ciesènvolvimento"*urbano'e ambiental do
■\-b\ ri ri I— ^I  llln)i I / . ,--. ;Garaijtirg|a> preservação e™a^eopservaçao/das areãs arnbientalmente

// frágei:
'XLI.^:^;^^centivar-a preservação por parte de proprietários de áreas privadas

'««,,»GGm .importâTOã|am^erta^£||Q |/^| CÚPffIMiJAÊ
XLII. Fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável integrado às

áreas de preservação e suas potencialidades;
XLIil. Viabilizar a aquisição de imóveis estratégicos para conversão em áreas

verdes públicas;
XLIV. Planejar e articular as áreas verdes municipais às áreas de relevância

regional (Unidade de Conservação Una-Uruçuí);
XLV. Promover a regularização e/ou a urbanização de áreas de transição

urbano-rurai ocupadas de forma sustentável;
XLVl. Delimitar áreas aptas à ocupação para expansão urbana nas áreas de

transição urbano-rurai e garantir a recuperação da valorização da terra
rural para urbana;

XLVII. Promover a articulação e a integração da rede hídrica às áreas verdes
municipais, considerando a dimensão regional das áreas de
preservação;
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XLVIll.

XLIX.

L.

LI.

Lll.

Llll.

Controlar a expansão urbana considerando as áreas ambientalmente

degradadas e a capacidade de suporte da infraestrutura instalada ou

prevista;

Promover a recuperação e a preservação das áreas ambientais

degradadas;

Promover a urbanização de assentamentos precários, prevendo

investimentos em infraestrutura de água e saneamento ambiental;

Promover investimentos e parcerias intermunicipais para viabilizar

infraestrutura visando melhor aproveitamento da terra urbana;

Estruturar uma política de gestão de resíduos sólidos vinculada à política

de desenvolvimento urbano e com articulação regional para gestão de

aterro sanitário, centrais de compostagem ou reciclagem e demais

equipamentos que componham o sistema de coleta e tratamento de

resíduos sólidos;

Articular planejamento de novas áreas de ocupação urbana à

capacidade de drenagem existente e prevista no Município;
S.

a. ' Criar novas centralidades ou/árèas de'desehvóivirhento econômico, de,  ri f—> í.j. n
i

• >'^'lvfòrma a,équilibfar òs'usbs-no território;, i i . - i i i
. rVci.- ^ / I I I I J > I I ' I M ^ ' I .

VIabií zar^Gondições/ para-^a^^ampliação Ma mobilidade áti
... - n j.J.r ' ■ ^ ■ '

trans
v  -V

"^iGara

do

LIV.Jl^Garantir'"áreàT^rodução para agrlcultura^amiliar, agroecológica e
'...-^sustentável; Q TÊÃBALHÚ ¥Âl CQMWêmR
LV. Promover ampliação da rede de distribuição dos alimentos produzidos

no Município ou na região;

LVI. Garantir a permanência e o estímulo contínuo à produção oriunda de

povos e comunidades tradicionais;

a. Promover melhor aproveitamento da terra ocupada, realizando

parcerias e integrando o planejamento e a gestão de equipamentos

públicos municipais;

b. Fortalecer as parcerias interinstitucionais e regionais para

desenvolvimento do segmento turístico em diversos níveis e escalas de

atuação;

LVII. Garantir qualidade na implementação e utilização de equipamentos e

atividades relacionadas ao turismo de negócios e de eventos de forma

integrada ao desenvolvimento urbano;
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LVIII. Garantir ocupação urbana adequada em situações de risco e reserva de
terras com infraestrutura para reassentamento;

LIX. Mitigar ou solucionar situações de risco, alagamento e inundações;

LX. Estruturar os tributos sobre a propriedade de forma articulada ao
desenvolvimento urbano;

LXI. tualizar a Planta Genérica de Valores para valores próximos aos

praticados pelo mercado, de forma a induzir a justa recuperação da
valorização imobiliária;

LXll. Promover a cooperação entre entes públicos, a fim de viabilizar ações

de interesse comum;

LXIll. Recuperar recursos investidos em melhorias urbanas junto aos
beneficiados pelas obras;

LXIV. Orientar e fomentar melhorias urbanas por meio de contrapartidas

oriundas de empreendimentos de iniciativa privada;

LXV. Recuperar a valorização fundiária para aplicação de recursos,
priorizando áreas mais precárias^e^ buscando reduzir desiguaWades

■■ socibterritòriais e meíhoraft^qíSliBadeí^urliánai^Hodo o Município;
--.-1-1- contrapartidasífh:TXVÍ.Ír\OrientarJe fomentarV melhorias .urbanas' pop-meio/de cç

rto >-• : I I i íj I > Ij I l li / / I
yjfr ■ 'oriund|^de|empreendimentos de impacto; j j [ J■-íé T.çrtaÍecérias.|n^cia^?p^icipa^pop de seuv ^-papel /p^ropositivo e deliberativo na pp^'tica urbano-ambiental

LXVlll.

LXIX.

.Municipal; ú imBÂiLm ¥Â\i cGMTimÂÊ
Criar um sistema integrado de gestão democrática municipal que
determine o papel e a responsabilidade de cada instância, órgão e etapa
de participação popular, bem como as formas de interação entre cada
um deles;
Criar mecanismos de debate público sobre a política urbano-ambiental
para aumentar a mobilização coletiva e capacitar a população, a fim de
que esta possa atuar de forma propositiva e com iniciativas próprias.

PARTE 11!

DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

TÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO TERRITORIAL
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Art. 62. Este PDMU classifica o território municipal a partir de suas características

ambientais e dos padrões de uso e ocupação do solo, subdividindo-o em Área Urbana e

Área Rural.

Parágrafo único. Para fins de execução da PMDU, entende-se por:

I. Área Urbana: aquela localizada dentro dos limites do perímetro urbano,

incluindo os perímetros que delimitam os núcleos urbanos na Área Rural
definidos neste PDMU, e que apresenta características de ocupação

mais densa, maior e mais diversificada oferta de infraestrutura,

comércio e serviços;

II. Área Rural: aquela que se caracteriza prioritariamente pela produção

primária, tem menor densidade de ocupação e dispõe de menor oferta

de infraestrutura, comércio e serviços, locailzando-se externamente ao

perímetro urbano.

Art. 72..-.0

Parágrafc

pérírhetròlur

represéntadaíhb Anexe

únicò\Para

bano de Uruçui e a Iinha^tmaginaria>^que_;delimita a Área Urbana,

:ujolpolígonò foritiadò coipstituha Sede Municipal. ^
^1 1 I I í LJ 11 I I 11 I I I
T ( J I I r\ \ ■ ' / / í [ } i } I j ífi|is^ de^-^ecu^^o da^ PI^Dl^ãlénv^d^Sede^^^ são

consiâeradosxqrpjiÁrea Urbana: ^
-  0 TmBÂLHÚ ¥ÂI CQMTmmM

I. Núcleo Urbano Tucuns;

II. Núcleo Urbano Santa Tereza;

III. Núcleo Urbano Flores;

IV. Núcleo Urbano Santa Rosa.

Art. 82. O planejamento territorial da Área Rural deverá ser definido por meio do Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural, que deverá conter, no mínimo:

I. A pluriatividade das famílias rurais;

II. A manutenção da biodiversidade, a conservação do solo, a paisagem

rural, a herança cultural, a segurança nutricional, entre outras funções

do território rural;

III. A caracterização das cadeias produtivas existentes e potenciais;

IV. A preservação" do seu patrimônio ambiental;
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V. A localização de indústrias e de núcleos urbanos;

VI. As demandas de transporte;

Vil. O sistema viário estruturador;

VIII. A conexão do Município de Uruçuí com os municípios do entorno;

IX. A caracterização das fitofisionomias do Cerrado existentes no território

municipal.

TÍTULO II

DO MACROZONEAMENTO

Art. 9- O Macrozoneamento será a base para a definição do uso e ocupação do solo do

Município, que reconhece e estabelece a divisão do território municipal em 04 (quatro)

macrozonas, sendo elas:

t-À

rf^

Macrozona de Desenvolvimento Urbano - MDU;

II.' Mãcròzo

IIL/f^Macrozo
IV.-^.> -Macrozo

/ f n

na de Urbanização'Especifica"-íMUÉ;

na dé Desenvolvimento Rural i MDR;.
/  / i í i / ^ / l U '

na de.PreservaçãoAmbiental,- MPA:
"  il; n i

Parágrafo^ único.';i05 limites de cada Macrozona são os constantes no Anexo que

poderão sérsajustadòs em lei=TespéGÍfica]idésde/fque^fecnicamente?ífundamentado e

aprovado por resolução do Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU).

Art.lO Para fins de ordenamento territorial, a Macrozona de Desenvolvimento Urbano, a

Macrozona de Urbanização Específica, a Macrozona de Desenvolvimento Rural e a

Macrozona de Preservação Ambienta! serão subdivididas em zonas.

CAPITULO I

DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art.ll. A Macrozona de Desenvolvimento Urbano - MDU compreende o território urbano

do Município, que apresenta características de ocupação urbana, independente da

densidade, com construções, populações residentes, paisagens antropizadas e

multiplicidade de usos com potencial de poluição, seja sanitária, estética, sonora e/ou

visual.
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Art. 12. São metas da Macrozona de Desenvolvimento Urbano:

IV.

V.

VI.

hO
Vc
n".

Até 2031/ alcançar o acesso universal e equitatívo à água potável/ segura

e acessível para todos;

Até 2031/ alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e

equitativos para todos;

Até 2031/ melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluiçãO/

eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e

materiais perigosoS/ reduzindo à metade a proporção de águas residuais

não tratadaS/ e aumentando substancialmente a reciclagem e

reutilização segura;

Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para

melhorar a gestão da água e do saneamento;

Até 2031/ aumentar substancialmente a participação de energias

renováveis na matriz energética;

Atingir níveis mais elevados de produtividade da economia, por meio da

diversificação, modernizaçactecnologicaye inovação;^, _
-  ■ y' ~ I I ' r~ r / f"? { '1 í I í

VII.f f >íPromover.políticasjorÍentadas para/o desenvolvimento, que/apoiem as
MH^í>.ííÍÍ / I .ÍJI LJ íi 1-1' IJ I í í L' í*  -atividades^'/produtivas, ygeraçao fde ] emprego /decente, o

'  i J }! rs i ^ í J 'h i 1 1 J I í I
// empreendedorismo; /a /criatividade .,e Unovaçao; e-^ incentivar a
-1* J ' ^ *^|| 1,1 f I I * Iin »>_ C—

^  Jl:i^oxmall,zação e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas;
VIIKse;fn,bnAté\2Ò31/ reciuzirâ)sübstáncialmeritéi|,a] ,prppprçãóâde|JoVèns sem

emprego, educação ou formação;

IX. Até 2031, conceber e implementar políticas para promover o turismo

sustentável, que gere empregos, promova a cultura e os produtos locais;

X. Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e

resillente para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar

humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para

todos;

XI. Até 2026, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de

informação e comunicação e empenhar-se para procurar ao máximo

oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet;

XII. Até 2031, garantir o acesso de todos à habitação adequada, segura e a

preço acessível, e aos serviços básicos, bem como assegurar o

melhoramento das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;
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XIII. Até 2031; aumentar a urbanização inclusiva e sustentável; e a

capacidade para o planejamento e a gestão participativa; integrada e

sustentável dos assentamentos humanos;

XIV. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural

e natural;

XV. Até 2031; reduzir o impacto ambiental negativo per capita, inclusive

prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos e

outros;

XVI. Até 2031; proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros,

inclusivos; acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e

crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

CAPÍTULO II

DA MACROZONA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA

Art.l3. A Macrozona de Urbanização Esoecífica - MUE comoreende o território

—  í.. .—.— . g urbanas,-''^ com

7 rLí'L
,  . ^ j expansão urbana

j  i!J JJJ. i í 1 1 1 I l/i I i I ^sem ̂(^.-acompanhamehte^de infraestrutura .basica, com/pequeno adensamento de
construções /e'' populações, íresid^tes ^b\i&isagens^ ̂ rnoderadamenW^' antropizadas.

.  . í: . ■ ... .1, .u. mãfsfísmTJmã
penurbano do Município;- que apresenta ̂  características 4.ruraisi»e

propriedades;qqe anida f^ssuem pemifrural/ou que sejam resultado de i

unifofmidadeId^s.os é nnédio potencial de poluição, principaj^iente sanitária.
Sf fe-piin' c? O WÂÊÂLm mi cúMmmÊ

Art.l4. São metas da Macrozona de Urbanização Específica:

IV.

V.

Até 2031, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura

e acessível para todos;

Até 2031, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e

equitativos para todos;

Até 2031, conceber e implementar políticas para promover o turismo

sustentável, que gere empregos, promova a cultura e os produtos locais;

Até 2031, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de

informação e comunicação e empenhar-se para procurar ao máximo

oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet;

Até 2031, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos

naturais;
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VI.

VII.

Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030,

aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e

no produto interno bruto;

Até 2031, garantir que as pessoas tenham informação relevante e

conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida

em harmonia com a natureza.

Art. 15. A Macrozona de Urbanização Específica insere-se na Área Rural de Uruçuí e

destina-se única e exclusivamente à urbanização específica, para fins de atendimento ao

disposto no art. 3^ da Lei Federal n^ 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§12. Será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos na Macrozona de

Urbanização Específica, ficando vedada a implantação de parcelamento habitacional.

§22. A proibição de implantação de parcelamento habitacional de que trata o parágrafo

anterior não se aolica a entes da administração oública direta ou indireta habilitado a

com a finalidade^fade^gimplantaçao&de parcelamentoprornovei' desapropriações

habitado
,  : v-v • " t r . n n f~i\ n n. "> o .' r: .r?

nai de interesse,social ou de^realizaçao de regulanzaçao-fundiaria^de interesse
I  í.l ! JsodaUd.esde que tenha ocorrido a regular Imissão na posse;

rA
-X-

§32. 'Sem prej^lÓL dks''disposições previstas pela legislação federal e estadual,
especialmehte„a,Lei^Federal g|;^^|dguph^|d^^|itón^íveis de
desapropriação por utilidade pública pelo Município, os bens localizados na Macrozona

de Urbanização Específica localizados nas Zonas Especiais para Projetos de Urbanização

(ZPU).

§42. Sem prejuízo das proibições definidas pela legislação federal e estadual, não será

permitido o parcelamento do solo:

IV.

Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as

providências para assegurar o escoamento das águas;

Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde

pública, sem que sejam previamente saneados;

Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% {trinta por cento),

salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
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V. Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

Art. 16. Lei específica disporá sobre normas complementares relativas ao parcelamento,

uso e ocupação do solo na Macrozona de Urbanização Específica.

CAPÍTULO III

DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 17. A Macrozona de Desenvolvimento Rural - MDR compreende o território rural do

Município, que possui correlação com áreas agrícolas ou de pecuária de uso

semiextensivo ou intensivo com características de baixo adensamento de população

residente, paisagens parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição, áreas de

agricultura familiar anual ou temporárias, cujos usos devem ser compatíveis com a

conservação da qualidade ambiental e regulados para que tragam baixo potencial de

impacto.

fc PmFEIWÊÃDE
f f \

Art. 18i)São métas"da Macrozona deíDesenvoivimento Rural:
-  ' t í f I I I I

I  j j- l ç'' f , , . . ,
2(131 .^lGançarj) aGesso^umvers^ê^quítativo'à água-potavel/ segura

_2:^èiacessível para todos;
llvscíM,brAté'-2031, alcãnçãr;o%'cessò ao;rsahéamehto^e.|higiene/adequados e

equitativos para todos;

III. Até 2031, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de

informação e comunicação e empenhar-se para procurar ao máximo

oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet;

Até 2031, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos

naturais;

Até 2031, garantir que as pessoas tenham informação relevante e

conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida

em harmonia com a natureza;

Até 2031, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos

produtores de alimentos, particularmente de mulheres, povos

indígenas, agricultores familiares, inclusive por meio de acesso seguro e

igual à terra, e a outros recursos produtivos e insumos, conhecimento,

IV.

V.

VI.
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serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor

e de emprego não-agrícola;

VII. Até 2031, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e

implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a

produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que

fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às

condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros

desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do

solo;

VIII. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes, a adotar

práticas sustentáveis e a integrar informações sobre sustentabilidade

em seu ciclo de relatórios;

IX. Até 2031, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável

dos ecossistemas e de água doce interiores e seus serviços;

X. Até 2031, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo

degradado, incluindo terrenos afetados peja desertificação, secas e
PÊEFEITUÊÂ DE

-í€
inüfi3açÕés.

í
--Art.^^^Lsi' específicas

uso/dojsbjo para fins ur

fn)ü 7I  /
isç^orá'sóbre ribjmàs^^prhplemehtá^eslrelativ^^ de
□a^ps^i^-^IVIyrozon^^de^Deser^lvirh^to'RufajV~^^

S
' scíf tnbro dz 5CARÍXUL0UV/

DA MACROZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Art. 20. A Macrozona de Preservação Ambiental - IVIPA compreende o território natural
do Município, que possui correlação com a paisagem natural sem ocupação ou com
baixíssima ocupação, podendo abranger paisagens com alto grau de originalidade, incluir
ecossistemas íntegros e Unidades de Conservação, onde a preservação e a conservação
das características e funções naturais devem ser priorizadas, mantendo baixo potencial
de poluição.

Art. 21. São metas da Macrozona de Preservação Ambiental:

I. Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos
naturais;
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IV.

V.

VI.

Até 2030, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável

dos ecossistemas e de água doce interiores e seus serviços;

Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo

degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e

inundações;

Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade

humana e institucional sobre o papel da MPA na mitigação dos impactos

das mudanças climáticas na escala local;

Até 2030, promover a implementação da gestão sustentável das áreas

florestais e savânicas, deter o desmatamento, restaurar florestas

degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o

reflorestamento;

Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas das chapadas e dos

morros, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade

de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvoivimento

sustentável;

Vil.' ' Tomaf medidas urgentes e%griificativasíparaÃduzir a degradação de
"  T / T I N /"> r-, /7 / T

f'/.(_nabitat .paturajs, estancar-a perda de/biodiversidade e, (até/2030.j ' .naDita

i  í I I I

Vlil.// Tpma

í' Á ), f , . . ,
^  'pfotegerie.eyitar a'extÍnção'de espécies ameaçadas; = . ,

"-i ..K I I I J r\ K í / / / í -M i ^1 / J ' 4. *
meqidas^urgentes para acabar com\a caça\ilegal-e abordar tanto

j;ã:demanda quanto a oferta de produtos ileg^^da vida selvagem;
IX^.'se;c^ Até\2025, impléhlentãn|mèdidas1p'aral evitar,} àiintroduçãó/:& reduzir

significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras e controlar

ou erradicar as espécies prioritárias;

X. Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os

recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da

biodiversidade e dos ecossistemas.

Art. 22. A Macrozona de Preservação Ambiental incorpora terras que são bens de

interesse comum a todos os habitantes do Município, exercendo-se os direitos de

propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente este PDMU

estabelecem.

§1^. Na utilização e exploração da MPA, as ações ou omissões contrárias às disposições

deste PDMU são consideradas uso irregular da propriedade, passível de responsabilidade

civil e de sanções administrativas, civis e penais.
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§22. As obrigações previstas neste PDMU para a MPAtêm natureza real e são transmitidas
ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do
imóvel rural.

§32. Excluem-se das disposições previstas para a MPA, terras localizadas em núcleos
urbanos, as delimitadas no Zoneamento Especial e os assentamentos fundados até a data
de publicação deste PDMU.

Art. 23. Sem prejuízo das competências definidas pela legislação federal e estadual, o
Poder Executivo municipal, por meio do órgão ambiental competente, ao tomar
conhecimento de desmatamentos na MPA em desacordo com o disposto neste PDMU,
deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como
medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a
regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§12. O embareo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento
,  .L ; T '. :-t ^ilegaL naò alcançando as atividades de subsistencia'ou^as'.demais atividades realizadas no

.  ri ct /—\n n ri n nimoyehnao relacionadas cóm a mfraçao. í \ \ j , / r i /

m^Ji! 11 li liresjDonsáA^de^rá^ispoi^ pj^li^mente^inf^miaçoesgâo;arhbienta
^  S.f' ^

§22r0^ór
sobre' p imóyejjémbafgádo, inclusive por meio da rede rnpndial de computadores.
resguardadbs.osadadòs protegidosíporjègislàção.espécífica,icaractèrlzánd"o7o7èxato local
da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento
administrativo.

§32. A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que
conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo,
conforme o caso.

Art. 24. Lei específica disporá sobre atividades e usos permitidos na Macrozona de
Preservação Ambiental.

TÍTULO III
DO ZONEAMENTO
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Art. 25. O zoneamento deverá definir zonas em porções do território com parâmetros

específicos de uso e ocupação, buscando conduzir o Município em direção ao
desenvolvimento urbano de acordo com as diretrizes, objetivos e metas deste PDMU.

Art. 26. Sem prejuízo das disposições previstas na legislação federal e estadual, o

zoneamento do município deverá apresentar, no mínimo, as seguintes zonas para as

Macrozonas de que trata o art. 99:

i. Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU):

a. Zona de Preservação Ambiental (ZPA);

b. Zona de Ocupação Consolidada (ZOC);

c. Zona de Ocupação em Desenvolvimento (ZOD);

d. Zona de Ocupação Restrita (ZOR);

e. Zona de Desenvolvimento de Centralldade (ZDC);

f. Zona Especial de Interesse Institucional (Zll);

g. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS);

h. ■ Zona Especial para Projetol4i?fin'&anizá^çloíFifo)pí
f (VZòna ÜevbeseWolvimento de Correclorííosé^Éavalcànte (ZGJ)/

/  j(. ê I f-1 I ^ }-n I í / / í I ! í 1 I
■'li.--' 'Macrozonadè,Preservação'Amblental,(MPA); W j f /

.  . i H' f I / / r o c ( ( ^ / í Ia. Z^na de ^ffa de-t^eservação\Perm^^te^(ZAP)p
b. _^^ZDJia ■de Unidade de Conservação (ZUC); ^5^
d.^»«Zona de Rese0a-|ie^Bjo£era£RBJ COlWmUÃÊ
d. Zona de Corredor Ecológico (ZCE).

Art. 27. As Zonas de Preservação Ambiental (ZPA) são porções da MDU a serem
protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.

§19. Compreenderão as ZPA:

I. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene,
intermitente ou efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em
largura mínima de 30 (trinta) metros, independentemente da largura do
cursos d'água;
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II. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura

mínima de 30 (trinta) metros;

III. As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de

barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa

definida na licença ambiental do empreendimento;

IV. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinqüenta)

metros;

V. As encostas ou partes destas com declividade superior a 452 ^

equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI. As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo,

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais.

§22. Integrarão, ainda, as ZPA, quando declaradas de interesse social por ato do Chefe do

Poder Executivo, as áreas cobertas por vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes

finalidades:

PÊEFEirm DE

f
:..wl.i

^
f~'tGonter

n n I—í"^ ri r- n
ejosão do splp e mitigar r.iscqs de'enchentes/e deslizamentos

II.;/

 *'ljeíeHra.èide rocha;
'  1 f ; j(^tepr veredas;

' lll//^QtegerVárzeas;
IV"—Abrigar exempU^|g||to|c^f^|r^|dc«^^
V. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou

histórico;

VI. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias;

VII. Assegurar condições de bem-estar público.

Art. 28. As Zonas de Ocupação Consolidada (ZOC) são porções da MDU em que o prazo

de ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de

circulação ou comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou

comunitários, dentre outras situações peculiares, indiquem a irreversibilidade da

ocupação.

Parágrafo único. As ZOC deverão ser priorizadas quanto a investimentos públicos que
busquem proporcionar o acesso à terra urbanizada e a moradia bem localizada, a
acessibilidade universal, a otimização de espaços públicos, a requalificação ambiental, a
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mitigação e a contenção de riscos, a melhoria e a implantação de equipamentos públicos

e mobiliários urbanos, a reabilitação de imóveis vazios ou subutilizados prioritariamente

para habitação de interesse social.

Art. 29. As Zonas de Ocupação em Desenvolvimento (ZOD) são porções da MDU

caracterizadas por parcelamentos de solo habitacionais em consolidação, onde há

predominância de vazios urbanos.

Parágrafo único. As ZOD deverão adotar medidas estruturantes e não-estruturantes para

meihoria da qualidade do sistema de microacessibilidade, como calçadas, arborização,

iluminação, viário e mobilidade ativa.

Art. 30. As Zonas de Ocupação Restrita (ZOR) são porções da MDU caracterizadas pela

presença de intervenções antrópicas em áreas tangenciais às Zonas de Preservação

Ambiental (ZPA), cujos novos processos de uso e ocupação somente deverão ser

permitidos se comprovada, tecnicamente, ̂  compat^bijiçlade^ e
risco amt

t !
ientáis. ". PÊEfEIWÊÂ m

[I í ] f
Art. 31-A

criadas VI
J

• . »- > 'K. J . r^) n n f'^ f] íl il
5 Zo^naVde Desenvolvimento âeCéntralídade (ZDG) são porções da.MDÚ a serem

-<• I '"I i ) I i X ^ ^ / I ' ( I ( ' i ^ I
sando'à atração cotidiana de pessoas-pela concentração de erhprègos,'formais e

informais, cohc^ração oe usos comerciais e de serviço|^ instalação de grandes
equipamentos.Goletlvosprivad^e/ou^t^j||_ndii^nJO|Gomg^^^pactprde^^

Art. 32. As Zonas Especiais de Interesse institucional (Zll) são porções da MDU que se

destinam a equipamentos ou a um conjunto de equipamentos que têm papel de destaque

na estrutura urbana, pelo seu caráter público e/ou por constituir-se referência urbana

para a população.

Parágrafo único. Enquadram-se como Zll as áreas que apresentam os seguintes usos:

I. Concentração de serviços da administração pública;

II. Infraestrutura de transporte aeroviário, rodoviário e ferroviário;

III. Atividades educacionais e de pesquisa científica e tecnológica;

IV. Equipamento de experimentação agrícola, viveiros, hortas e pomares

públicos;

V. Estações de Tratamento de Água, Esgoto e Aterros Sanitários;
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VI. Cemitérios e Crematórios.

Art. 33. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEiS) são porções da MDU destinadas,

predominantemente, à moradia digna para a popuiação da baixa renda por intermédio

de meihorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de

assentamentos precários e irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de

Interesse Social - MIS e Habitações de Mercado Popular - HMP a serem dotadas de

equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços locais.

§1^. As ZEIS somente poderão ser criadas por meio de ieis específicas e para os seguintes

fins:

•IW
.^f}}

I. Permitir a inciusão de parceias que não tiveram possibilidades de

ocupação do solo urbano dentro das regras legais;

Permitir a introdução de serviços e Infraestrutura urbanos nos locais em

que antes não chegavam, melhorando as condições de vida da

^p^açãò; PREFEITmâX /y
í X i ' ♦-—1 r"t A--T 1 VJ  j «í* • ^ *■y.jlntroduzir^ mecanismos deyparticipaçao ^direta r-7.n.  jjdiiiupd^cnj ^uircLd" uos m^oraoo^es no

V?- --""^processolde/de^finição dosinvestimentos^públicos em .urbanização para
, A ni Li . // / o L j ( 7 / ( ía^consolidaç^do^assentament^;^y

Cáar^a Jitações a preços acessíveis;
I

V.seíe,,bnGorítfibuir parã' aJpermanêhGia;dalpòduláçãòfêm:isuaimorádiã|e para a
segurança das pessoas contra remoções e expulsões resultantes de
processos de reintegração de posse de imóveis que não estejam
cumprindo a função social da propriedade.

§22. Lei específica disporá sobre a regulamentação das ZEIS, estabelecendo, no mínimo,
as categorias, a implementação, a gestão e o planejamento.

Art. 34. As Zonas Especiais para Projetos de Urbanização (ZPU) são porções da MDU ou
da MUE a serem destinadas à implementação de Plano Específico de Urbanização (PEU).

§12. O PEU de que trata o caput do artigo é um instrumento que objetiva valorizar as
peculiaridades locais de áreas estratégicas da MDU e da MUE, aproveitando seus
potenciais de desenvolvimento, detalhamento e ajustando as definições deste PDMU no
cumprimento das seguintes finalidades, dentre outras:
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IV.

V.

Estruturação do território respeitando seus condicíonantes e

potencialidades;

Desenvolvimento econômico;

Sustentabilidade ambiental;

Promoção da justiça social e da equidade na distribuição dos benefícios

urbanos;

Equilíbrio financeiro dos investimentos urbanos.

§29. Lei específica disporá sobre a regulamentação das ZPU, estabelecendo, no mínimo,

as áreas prioritárias para implementação de PEU, procedimentos administrativos e

parâmetros urbanísticos.

Art. 35.A Zona de Desenvolvimento de Corredor José Cavalcante (ZG) corresponde a toda

a extensão da Av. José Cavalcante e lotes lindeiros, caracterizada como principal eixo

estruturador da MDU, cujos investimentos públicos deverão concentrar-se no

melhorarnentò"dò"sistéma'sde mobilidade, àe^rnicroacessibilidadej^de^áreas verdes e os
j/ ri n j—m n n.rn

parametros-urbanisticQS deverar
r  . -v. TI .

íverão estimular/o usò misto é o^adensarriento populacional.
U H i I I!

Art./36;' >kS Zonas de
v' S..

,  , , , , , c"' I { I í ! I I l J / - ■
Áréa de^Preseryação Permanente '(ZAP)<são porções' da MPA

protegida^, coberías oú não por vegetação nativa, com a fung^ ambiental de preservar
os recursoí-hídricosfa' paisagem, 'a'eg^^^£elg|òlój:ÍM|eggi|)diyera^^,^ o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações

humanas, cujos usos, atividades e proibições são definidos pela Lei Federal ns 12.651, de

25 de maio de 2012.

Art. 37. As Zonas de Unidade de Conservação (ZUC) são compreendidas como espaço

territorial da MPA e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao

qual se aplicam garantias adequadas de proteção, sujeitas às disposições da Lei Federal

n9 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 38. As Zonas de Reserva de Biosfera (ZRB) são porções da MPA a serem destinadas à

gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos
básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de
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pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambientai, o desenvolvimento

sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações, sujeitas às disposições da

Lei Federal n^ 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 39. As Zonas de Corredor Ecológico (2CE) são porções da MPA a serem destinadas à

manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre Unidades de

Conservação, permitindo a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas,

o fluxo gênico e a viabilidade de populações que demandam mais do que o território de

uma unidade de conservação para sobreviver, sujeitas às disposições da Lei Federal n^

9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 40. Sem prejuízo das regulamentações definidas pela legislação federal e estadual,

em especial ao Decreto Federal n^ 4.340, de 22 de agosto de 2002, ato do Chefe do Poder

Executivo municipal disporá sobre o regulamento dos artigos 36 a 39 deste PDMU.

f'K r
f\ Y:

hü
Art. ÀlCnC

-i,

Zoneaménto

TÍTULO IV

^ DOZONEDO ZONEAMENTOiESPEGIAiy^iri:#^ lUIS

,  11 n) II II íf^í i I i I ]Especial/é umJnstrumento da PMDÜ á ser empregado em áreas
querep/geraLxcTr^terJzam-sejior^exceções^aQs parâ^tros^efir^
em sèu intom^niediatò e/ou em relação ao Município, ou,Çeja, o cumprimento da
função soclòambientàl da propriedadeynéssas/áreàs nãorespòride^aõslparâmetròs usuais

do Zoneamento.

Parágrafo único. As zonas especiais não poderão sobrepor-se às zonas previstas no

Zoneamento.

Art. 42. À exceção das zonas especiais criadas neste PDMU, somente poderão ser

instituídas zonas especiais para:

I. Destinar áreas para assentamentos e empreendimentos urbanos e

rurais de interesse social;

II. Demarcar os territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, tais

como as indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, de modo a

garantir a proteção de seus direitos;
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III. Demarcar as áreas sujeitas a inundações e deslizamentos, bem como as

áreas que apresentem risco à vida e à saúde;

IV. Demarcar os assentamentos irregulares ocupados por população de

baixa renda para a implementação da política de regularização

fundiária;

V. Definir normas especiais de uso, ocupação e edificação adequadas à

regularização fundiária, à titulação de assentamentos informais de baixa

renda e à produção de habitação de interesse social, onde couber;

VI. Definir os instrumentos de regularização fundiária, de produção de

habitação de interesse social e de participação das comunidades na

gestão das áreas;

VII. Demarcar as áreas de proteção, preservação e recuperação do meio

ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico,

artístico, paisagístico e arqueológico.

Parágrafo único. Lei específica disporá sobre a regulamentação das zonas especiais,
^ , K oíe yz

imo>' a descrição de^ada-tipologia^as-airetrizes, as metas e os

parâ¥Ê;tros feüs^^ / r-Ç) j j j 1 í l

A-f I
"í." • X.

SISTEMAS DE ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL

■  " ' Q mMBÂtm ¥Âi cómmmM
Art. 43. Os sistemas de estruturação territorial são o conjunto dos principais elementos e

áreas - bem como suas funções - que definem e organizam o uso, a ocupação e o

desenvolvimento econômico e socioambiental do território municipal, que deverão

orientar as políticas setoriais associadas, sendo eles:

IV

V

Sistema de Mobilidade (SIM);

Sistema de Saneamento Ambiental (SAM);

Sistema de Áreas Verdes (SAV);

Sistema de Equipamentos Públicos (SEP);

Sistema de Centralidades (SIC).

Parágrafo único. Os sistemas de estruturação territorial deverão ser reunidos em dados
georreferenciados, constantemente atualizados, e disponibilizados em portal online.
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Art. 44. São objetivos dos sistemas de estruturação territorial:

Avaliar, a partir de leituras cruzadas, a adequação de áreas urbanizadas

8 não urbanizadas frente à capacidade de atendimento da demanda e

da distribuição de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos;

Avaliar a capacidade de suporte, o atendimento e a distribuição espacial
de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos para definição de
soluções específicas, a fim de garantir os direitos à infraestrutura

urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer;

Estabelecer critérios territorializados para questões estratégicas da

política de desenvolvimento municipal;

Promover a articulação entre sistemas de forma a melhorar a qualidade

de vida na Área Urbana e na Área Rural, trazendo diversos benefícios à

sociedade, ao meio ambiente e à economia, visando ao

desenvolvimento socioamblental sustentável do Município.
Organizar espaciaimente a^djretrize^ deste PDMU e embasar a

;art]cuJação de^seus instrunSSGsSmfiterfíSr|)jM^ que'cié^em
T-

IV.

V.

-Tf', ser coerentes com as/definiçõe^s e os otijetivosdo-Macrozoneamento.
"i: / / 1 1 í LJ h' i I!'' ''

Art.'45rC Sistema,de ̂  1ot3yídade-{5l.l^)|devW rnapeare f^op^i^^mações
integradassoÜr^osjJe^ocamentosno Município,com ênfase nãs^racterísticas próprias,
público; objetivovdémandas, godai|^eJ^gasge|u^ort^

1 1 . J.

Parágrafo único. 0 SIM deverá adotar como prioridade a organização do trânsito urbano
e a circuiaçâo entre a Área Rural e a Área Urbana.

Art. 46. São objetivos do SIM:

I. Identificar as formas de deslocamento no Município, territorialmente e

por características técnicas e socioeconômicas, de forma a constituir

uma ferramenta para análises qualitativas e quantitativas dos principais

fluxos e meios de circulação no Município relacionadas ao uso e à

ocupação do solo;

II. Analisar discrepâncias e convergências entre as dinâmicas de

mobilidade identificadas, a qualidade das formas de deslocamento e as

demandas presentes no Município, a fim de construir uma visão de
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IV.

futuro a respeito do tema capaz de reduzir desigualdades socioespaciais

criadas ou ampliadas por dificuldades de circulação;

Incorporar dimensões de sustentabilidade econômica e socioambiental

no tema da mobilidade, por meio do planejamento para redução do

impacto ambiental causado por modos de deslocamento e da

priorização de meios de deslocamento mais inclusivos, não motorizados

e de transporte coletivo, além de buscar soluções técnicas e

tecnológicas para mitigação de impactos, como a poluição sonora e a

emissão de gases poluentes;

Organizar plano de investimentos prioritários para mobilidade,

articulando a visão de futuro do Município a previsões orçamentárias, a

obras e equipamentos de impacto, assim como às propostas de uso e

de ocupação do solo consolidadas no Zoneamento ou em outros

instrumentos de indução do desenvolvimento urbano.

Art. 47. O Poder Público Executivo municipal buscará estabelecer parcerias entre os

Poderes Públicos "Exect

/ J- . i- •

tivoS-estadual efedemRfefiSmàyi?^ DÊ

IV.

V.

VI.

'Mánuíteríção do recapeamento^asfálticb da BR-324;/ / I

l\^nuter|^|o,^^ap.eamen^ asf^rticp daj^h24:>
Mll;J^^;^piülanutenção do recapeamento asfáltico da jurada que liga o Núcleo

Urbano Santa^ere|a,|g^2||;||0 COMTIIWlMii
Execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico da Pl-

391, que liga o Núcleo Urbano Flores à Sede municipal;

Execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico da

estrada que liga o Núcleo Urbano Flores à PI-391;

Execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico da

estrada que liga o Núcleo Urbano Tucuns à Sede municipal.

Art. 48. O SIM terá como instrumento básico da Política Municipal de Mobilidade Urbana

o Plano de Mobilidade Urbana, a ser elaborado nos termos da Lei Federal n^ 12.587, de 3

de janeiro de 2012.

Art. 49. O Sistema de Saneamento Ambiental (SAM) deverá organizar, mapear e propor

informações integradas sobre as principais redes e estruturas físicas relacionadas às

características, alcance, demandas e déficits de atendimento de abastecimento de água.
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do manejo de esgotos sanitários, águas pluviais e resíduos sólidos e do controle ambientai

do uso e da ocupação do solo.

§1^. O SAM deverá ter enfoque na Área Urbana, devido à concentração populacional e às

estruturas de saneamento, mas também deverá abarcar o território rural e suas

especificidades.

§29. Para fins de execução da PIVIDU, entender-se-á saneamento ambiental como medida

fundamental de saúde pública e como uma componente da infraestrutura urbana

composta pela rede de abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário, rede de

drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais.

Art. 50. São objetivos do SAM:

I. Avaliar, a partir de leituras cruzadas e territorializadas, a qualidade e a

adequação da infraestrutura ^ jos equipamentos de saneamento
/àmjDjentaLem áreas urb^mismiTmÂ DE E7
'..v^ f] ri I—-X O n ̂—N n f j n

II.f^^lncorporaridimensões de sustentabilidade econômica e socioambiental
r/.yii !J n I I J. )í 1 í IJ /, ./. / i /

-nas-ppiiticas de saneamento/ppr/meio/do/planejamento .voltado aoe sâneaméntò/pjor/meio^dojaianejarnento
—das mudanças^ cliníáticas^relacionadas/// enfrentamento—das mudanças, climáticas Relacionadas/a' eventos

X j p X / X ^
_Ii::^ciimátlcòs extremos (como enchentes ou sebas) e de medidas de uso

de ®

universalização do acesso ao saneamento como objetivo central,

ill. Contribuir para a resilíência dos serviços, dos equipamentos e da

infraestrutura de saneamento ambiental visando frente aos riscos

colocados pelas mudanças climáticas em curso;

IV. Organizar plano de investimentos prioritários para o saneamento

ambiental, articulando a visão de futuro do município a previsões

orçamentárias, obras e equipamentos de impacto, assim como às

propostas de uso e de ocupação do solo consolidadas no Zoneamento e

em outros Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano;

V. Mapear estruturas, redes e infraestruturas de saneamento ambiental

existentes, articulando-as especialmente às diretrizes do PDMÜ, às

demandas e ao déficit de atendimento no território municipal, a fim de

subsidiar ações e políticas municipais e setoriais.
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Parágrafo único. O Poder Público Executivo municipal deverá adotar como prioridades da

componente de Infraestrutura urbana do saneamento ambiental:

I. Concluir a obra e operacionaíizar a estação de tratamento de esgoto

localizada no bairro Água Branca;

II. Concluir as obras e operacionaíizar a rede de esgotamento sanitário.

Art. 51. O SAM terá como instrumentos básicos da Política Municipal de Saneamento

Ambiental o Piano Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Resíduos

Sólidos e o Plano Municipal de Recursos Hídricos, a serem elaborados nos termos da Lei

Federal n^ 14.026, de 15 de julho de 2020.

Art. 52. O Sistema de Áreas Verdes (SAV) deverá organizar, mapear e propor informações

integradas sobre os diversos tipos de áreas verdes públicas ou privadas no território

municipal, com relação a características, porte, grau de fragilidade, função ambiental e

cateeorizacão.

«. PMEFEiwmm
m /"7 I o /—o ri r~f

sda PMDU, o SAV será entendido comovo conjuntoide massas
•' J i I j } } ) j I / I i I ^ I l í I I ,

urbana significativas;'praças; parques; bosques;'areas^destinadas
^ í I l I ^ < i O í ̂  ̂  L ^ ^ ^parcelamento; ainda-^gue naq^truturad^; b^rejo^unmades de

arborèâs

como- véndes/dèvido a

,  - J:.
finsfdefèxecução

e^arborizáção

^  _ ^ ̂ ,

conservarão,Jaor^edorés ecológicos, áreas não urbanizadas com alta declividade, áreas
alagáveis; ápeas^v.erdés de proi^eçã^™|grí^s£ro|goJãmbien^
permanente e paisagens culturais.

§22. Para fins deste PDMU, paisagens culturais são aquelas constituídas por elementos

naturais e culturais, representativas de interações do homem com o meio natural e que

possuem valores a serem protegidos.

Art. 53. São objetivos do SAV:

I. Avaliar, a partir de leituras cruzadas e territorializadas, a existência, a

utilização e a adequação das estruturas verdes em áreas urbanas e

rurais;

II. Promover a articulação entre as diversas áreas verdes do Município, de

forma a melhorar a qualidade de vida na Área Urbana e na Área Rural,
trazendo diversos benefícios à sociedade, tais como propiciar áreas
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qualificadas para lazer, educação ambiental e cultura; ao meio

ambiente, a partir da integração ecossistêmica, da preservação de

recursos naturais e da mitigação de danos ambientais; e à economia,

reduzindo-se custos de degradação ambiental, ou desenvolvendo o

potencial econômico de uso em algumas áreas verdes, por meio do

turismo, da pesquisa ou da produção.

Ili. Organizar plano de investimentos prioritários para áreas verdes,

articulando a visão de futuro do Município a previsões orçamentárias,

obras e equipamentos de impacto, assim como às propostas de uso e

de ocupação do solo consolidadas no Macrozoneamento, no

Zoneamento e nos outros instrumentos de indução do desenvolvimento

urbano.

Art. 54. Ao do Chefe do Poder Executivo municipal disporá sobre atividades e usos

permitidos nas áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes municipal.

Art. 55^0 Sistema ciè Equipamentos Públicfef(SEP)'èleveràfôr^^^^^ e-propor
.  , xp. i ■ .r. u-i. n n rr n.í - •inror^açoesjntegradas sobre^^os equipamentos públicos ̂e/comunitários do/Município
relacionados-às

edific^^çõ^s, alpánc^e jéfi|it^de^it^

Parágrafo úni^^á-.fins destgD^I^U^ertende-sQ)o^^|

-.■'V.r-i' J, i. )■ /■ ! '. íi) I I J/ l 11. i LI , ^
suas'caractenstícas,fpub ico ;a que se destina, objetivos,/demandas,

I. Equipamentos urbanos aqueles de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água
potável, energia elétrica pública e domiciliar;

II. Equipamentos comunitários são aqueles destinados à educação,
cultura, saúde, lazer e similares.

Art. 56. Os equipamentos comunitários mínimos a integrarem o SEP serão:

I. Equipamentos de saúde pública:
a. Unidades Básicas de Saúde (DBS);
b. Unidades de Pronto Atendimento (UPA);
c. Hospitais;
d. Clínicas públicas.
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II. Equipamentos de educação pública:

a. Escolas;

b. Creches;

c. Centros de Educação Infantil;

d. Universidades;

e. Institutos de Educação Técnica e/ou Superior.

III. Equipamentos de assistência social:

a. Centros de Referência de Assistência Social;

b. Unidades de acolhimento;

c. Centros de referência para população de rua.

IV. Equipamentos de esporte e lazer:

a. Quadras;

b. Ginásios;

c. Praças esportivas;

d. Campos;

e. Pistas de skate;

Pf." Ciciisrjrio
vv

síafins.

"'Muse

ri r

MEFElTmA D£
V.fv^-Equlpamentds de cültiurair—% 's.  h,h ^ ^ ^ ^

^c. ̂ Jr^^ôafiteatros;
d>»«„Gentrosculturàis|-^aj|gJ£||0 CmWfmUÂR
e. Bibliotecas.

VI. Equipamentos administrativos:

a. Prefeitura municipal;

b. Secretarias municipais;

c. Centros comunitários de bairro;

d. Administrações regionais.

Art. 57. São objetivos do SEP:

I. Identificar tanto a presença quanto e ausência de equipamentos

públicos a partir de sua distribuição territorial, por mapeamento,

articulada às demandas levantadas no Município, constituindo-se como

uma ferramenta pará análises qualitativas e quantitativas dos serviços

públicos relacionadas ao uso e à ocupação do solo;
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II. Construir uma visão de futuro a respeito do tema, por meio de

propostas voltadas à redução de desigualdades socioespaciais criadas

ou ampliadas pela falta de acesso universalizado a serviços públicos

básicos;

III. Organizar um plano de investimentos prioritários para equipamentos

públicos, articulando a visão de futuro do município a previsões

orçamentárias, obras e políticas setoriais, assim como às propostas de

uso e de ocupação do solo consolidadas no Zoneamento e em outros

Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano.

Art. 58. Ato do Chefe do Poder Executivo municipal instituirá o mapeamento do SEP,

existente e a ampliar, sua articulação com os demais sistemas de estruturação territorial,
com os Instrumentos deste PDíVIU e com o plano de investimentos prioritários.

Art. 59. O Sistema de Centralidades (SIC) deverá organizar, mapear e propor informações

integradas sobre áreas de atração cotidiana de pessoas pela concentração de

,i.iy í , . .
quantificação/ dè-éstah

(formais!,o"u informais)^
I-

determinados' usosf e/qup^pela oferta de^'^ernpregfef feÃséntíáofecle tipo, porte e
f  / ' í N / f í i ' > ^ i leiecj.mentosJou empreendimentos, quantificação dei empregos

raip^ou área ide'influência da/centralidade. / / I I I

Parágrafo úriicprEsíe PDMU reconhece os bairros Centro e Portal dos Cerrados como

centralidadês^do^Muhlcípio. H íã

Art. 60. São objetivos do SIC:

I. Identificar e caracterizar áreas que concentram oportunidades,

mapeando-as e articulando-as a outras demandas levantadas no

Município, constituindo-se numa ferramenta para análises qualitativas

das ofertas de emprego e serviços relacionadas ao uso e à ocupação do

solo;

II. Construir uma visão de futuro a respeito do tema por meio de propostas

voltadas ao incentivo do uso misto, buscando reduzir desigualdades

socioespaciais criadas ou ampliadas pela dificuldade de universalizar o

acesso a serviços públicos básicos, bem como a emprego e renda.

ill. Organizar plano de investimentos prioritários a partir das centralidades,

não necessariamente restritos a seus limites territoriais, de forma a

Praça Dep. Sebastião Leal, 2 '

Uruçuí - Piauí - Brasil / CEP: 64.860-000As
segovpmu@ginaiI.com



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ
CNPJ: 06.985.832/0001-90

pREFsmmADe ^

URUÇUI
OTRABALHOVAICONTJNUAR

articular a visão de futuro do Município a previsões orçamentárias, a

obras e políticas setoriais, assim como às propostas de uso e de

ocupação do solo consolidadas no Zoneamento e em outros

instrumentos de indução do desenvolvimento urbano.

Art 61. Visando estimular a consolidação da centralidade do Portal dos Cerrados, lei

específica que dispuser sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo deverá induzir o

uso misto.

TÍTULO VI

DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 62. Sem prejuízo das regulamentações definidas pela legislação federal e estadual,

em especial a Lei Federal n^ 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e a Lei Federal n^ 13.465,

de 11 de julho de 2017, o parcelamento do solo para fins urbanos obedecerá às diretrizes

deste PD

Art.fíS
de Déser

dotad^^d

e será regido por lei específica.

P
-  '.r* "-{sh
parcéíàmento^dc

volvimento^Urbí

infraestrutufa básica.

ÊEtEffmÂ DE /í
solo para^fins urbanos somente sera^autorizado na Macrc
noleína Macrozpria/cÍe Urbanj^ção Específica/e/deverá ser

Tozona

§19.AimplàntaçãO:dè.párcelamèntó;5abit||lj£|^^
de Desenvolvimento Urbano e nos Núcleos Urbanos.

§22. O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao caso previsto no §22 do art. 15

deste PDMU.

Art. 64. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento,

desmembramento, fracionamento, remembramento, loteamento de acesso controlado e

condomínio de lotes.

§12. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento,

modificação ou ampliação das vias existentes.
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§22. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou

ampliação dos já existentes.

§32. Considera-se fracionamento o parcelamento de glebas, em lotes destinados à

edificação, com aproveitamento do sistema viário oficial, isento de doação dos

percentuais destinados ao uso público.

§42. Considera-se remembramento o reagrupamento de dois ou mais lotes para a

formação de novo ou de novos lotes.

§52. Considera-se loteamento de acesso controlado aquele cujo controle de acesso dar-

se-á por regulamentação a ser instituída por Ato do Chefe do Poder Executivo municipal,

sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não

residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

p  PREFEirmÂ DE
§62 r. tonsiderãTsétonc

%■

cadaumá,propriedade
}

■n. '

ommiQ de lotes a subdivisãoJde,um .terreno em parcelas, sendo
i  ̂ Jll l i ( I ̂ ^ I I í i 7

autônoma vinculada"a uma fração ideal das áreas de uso comum.
« -'9 i I i ^ t t T , I , 4 t i

í.v-y / 1 v\ v-v§72. Consideca^^ote ò* terreno servido de infraestruturg^ásica cujas dimensões
atendam adsíndices^úrbanísticos dèfinidds^;pelo Zoneam'entofpara'a'zona em' que>e situe.

§82. Serão passíveis de aprovação os Condomínios Edilíclos de Unidades Autônomas
Horizontais e Condomínio Edilíclo de Unidades Autônomas Verticais.

Art. 65. A infraestrutura básica de que trata o art. 63 é constituída pelos equipamentos
urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,
abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, vias de circulação
pavimentadas, calçadas e arborização.

Art. 66. Lei específica disporá sobre o parcelamento do solo e deverá atender aos
objetivos:
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IV.

Regrar as formas de subdivisão de grandes áreas (glebas) para que os

lotes resultantes estejam de acordo com critérios mínimos de

dimensionamento e provisão de infraestrutura básica;

Regrar a reunificação de lotes mediante o remembramento ao

estabelecer tamanhos máximos para cada zona definida no

Zoneamento;

Estabelecer parâmetros básicos ligados à urbanização de áreas voltadas

à expansão urbana e à regularização fundiária;

Evitar que sejam urbanizadas áreas impróprias para ocupação humana^

como aquelas identificadas como áreas de risco e de preservação

ambiental; além de estabelecer regramentos distintos para áreas de

valor histórico e cultural.

Art. 67. A Lei específica de que trata o caput do art. 66 deverá conter, no mínimo,

disposições sobre:

I.' ' RéquiãitdsUrbanísticos pa'iiÊFafSlia^deWÍ parcelamento do
■ y''"--'" ri ri j X r? ri ri r-} pj
Pp,;spjo pre\^istas n'o art.^64; \ i I l ! ̂ / / I í i í

'A -1. '
n

Requisitoside projetos de parcelamento do solo;
•  r '■ f T / / / o C f 1 / M ( t V r > I illl.p'^ C^tér|osjepr,oçedime^ d^provaç^dos^arc^ame^

IVAp^Procedimentos administrativos para apresentação e processamento
''^'í^eiK,úndos'pedidos ^ 'pmsMLHú ¥Âi mMTimÃÊ
V. Procedimentos e condições de registro;
VI. Penalidades.

TÍTULO VII

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 68. Reconhecendo as diversas formas de apropriação territorial verificadas no
território municipal, bem como seus condicionantes paisagísticos, ambientais e culturais,
e os distintos padrões de oferta de infraestrutura, este PDMU estabelece que a execução
de obras ou a prática de qualquer atividade para fins urbanos deverão atender a normas
gerais e específicas de uso e ocupação do solo.
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Parágrafo único. As normas de que tratam o caput do artigo serão definidas por meio de
lei específica.

Art. 69.0 uso e a ocupação do solo deverão ser autorizados em função da compatibilidade
com o Macrozoneamento^ com o Zoneamento e com o grau de incomodidade da

atividade com a vizinhança.

Art. 70. As normas gerais de uso do solo deverão ser definidas de forma a:

I. Orientar a utilização do solo quanto ao uso, quanto à distribuição da

população e quanto ao desempenho das funções urbanas;

II. Promover uma estruturação urbana, visando melhorar a distribuição e

a articulação dos diferentes territórios do Município;

III. Preservar os elementos naturais da paisagem urbana e os sítios de valor

histórico e cultural.

IV. Controlar densidades construtivas e demográficas;
'w - '-'rAJ 1 1- • » o,líw . -V. Controlarmos impactos negativos^ decorrentes-cla^-^circulaçao viária, de

'  'p

ff^.ipolos geriadqfes de tr^áfegp-e^ estacionamentos;"
/  i J ! j

Vir 'Condicionarp funciohamento^dás átivibades-incômodas;
* • í J I T i f f / J t í JI  I f J ( j C'VW/ Definir áreas,não''edificá\Jejs;\ ./ /

L
Vlir.J!:;^^o/iter a^fragilidade ambiental, as polulçõeí.atmosférica, sonora e do

fní ''iríõ)/k í&Ã)i

IX. Evitar e mitigar a formação de ilhas de calor urbanas.

Art. 71. As normas gerais de uso do solo deverão, no mínimo, disciplinar:

IV.

V.

VI.

Casos sujeitos;

Permissividade das atividades;

Usos cuja aprovação seja condicionada à parecer favorável do Conselho

Municipal de Política Urbana;

Classificação das atividades urbanas segundo o grau de incomodidade;

Classificação da natureza das atividades urbanas;

As exigências municipais relativas ao licenciamento urbanístico.

Art. 72. As normas gerais de ocupação do solo deverão ser definidas de forma a:
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IV.

V.

Orientar a ocupação do solo quanto ao adensamento, estruturação e

desempenho das funções urbanas;

Melhorar as condições de conforto ambiental, garantindo um nível

adequado de bem-estar à população;

Garantir um padrão estético harmonioso e equilibrado ao desenho

urbano da cidade.

Orientar a volumetria da edificação no lote e na quadra;

Buscar melhor relação entre espaços públicos e privados.

Art. 73. As normas gerais de ocupação do solo deverão, no mínimo, definir:

Coeficientes de Aproveitamento Máximo e Mínimo por zona;

Taxa de Ocupação;

Taxa de Permeabilidade;

Taxa de arborização;

Altura máxima;

v^s: fa PÊEFEIWÊA DE
.r"' ''lvU n r-j /— ri ri rj >

f^i^Quotá Mínima de Terreno-por Unidade'Autonoma; / I /

IV.

V.

VI.

VIL:

7111.-
. l i / I 1 s J ' i ' i

-  Exigência\deVa'gas'dé éstàciónámehto;°  \ -^<1 i { ] } i r- \ \ { / , . , . . . .
^ Critérios toa r^|a^raçãj), execução e'aproyàção"çlei,calçadas.

Parágrafo 'único.«©\'limite

Aproveitamento Mínimo (CAMI) deverá ser 0,5 (meio) e o limite superior passível de

adoção para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAMA) deverá ser de 5,0 (cinco).

Art. 74.0 Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), que define o potencial construtivo

gratuito inerente a todos os terrenos urbanos, será de 1,5 (um e meio) para toda a Área
Urbana.

Art. 75. As normas específicas de uso e ocupação do solo deverão ser elaboradas para a

Macrozona de Urbanização Específica, Macrozona de Preservação Ambiental e zonas

especiais.

PARTE IV

DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
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Art. 76. Para alcance dos objetivos estratégicos da PMDU definidos no art. ss deste

PDMU, o Poder Público Executivo municipal deverá utilizar os instrumentos da política

urbana estabelecidos nesta Lei, sem prejuízo dos dispostos pela Lei Federal ns 10.257, de

10 de julho de 2001.

Parágrafo único. A aplicação dos instrumentos de que trata o art. 76 deverá ser

regulamentada por lei específica.

TÍTULO I

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 77. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.

a um ano

inicial de
1 'AíM

§12.0 prazo de vigência para o exercício do direito dj^reempção não poderá ser inferior

cin^Go anos, renováve?a paTtin&é um4So"apóVfe decurso dò prazo
^  / i I l ri \ ! i l

OU superiora

vigência^;;-,.
V--Í

§22.'0'direito'de preèrr
•' i I j I j j~\ \ ( i J I { ' I ' ' f i I

pçãp^fica^assegurado^durante oprazp de-vigência-fixado na forma
do §12,' inaepêqdèhtemente do número de alienações referentés ao mesmo imóvel.

■  o TÊÂBÂLm ¥Ai mímmAÊ
Art. 78. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público municipal

necessitar de áreas para:

I. Regularização fundiária;

II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III. Constituição de reserva fundiária;

IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de

interesse ambiental;

VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
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Art. 79. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o ImóveL para que o

Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em

comprá-lo.

§12 À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por

terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de

pagamento e prazo de validade.

§22 O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou

regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput

e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

§32 Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário

autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§42 Concretizada a venda a terceiro, o oroorietário fica obrigado a apresentar ao

trinta dias, copia dqjmstrumentoípjjblico de^alienaçao do imóvel.Município, no praz^^pCde
n

■ . S » -si '-J ■4
í /

} )n. iKrii jn§52 AÍálienáção processada.^em/condições diversas/da proposta apreséntadá é nula de
'ijj ' ' """"" ' ' ' ■ • . ! ■< . (

pleno difeito.',.^ > [^U
§65 Ocórrida.a.hipótése previsQnp'§i5ogMu^nidp^ Rpjerá|â0|nrir|)jim^\^|lpalo valor
da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for
inferior àquele.

Art. 80. Lei municipal, baseada neste PDML), delimitará as áreas em que incidirá o direito
de preempção, fixará prazo de vigência e enquadrará uma ou mais das finalidades
enumeradas no art. 78.

TÍTULO II
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 81. A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) deverá ser utilizada na captura
de parte dos ganhos obtidos pelo empreendedor imobiliário com o aproveitamento
máximo das terras urbanas produzidas e valorizadas a partir de investimentos públicos.
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Art. 82. Lei específica fixará áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido

acima do coeficiente de aproveitamento básico definido no art. 74 deste PDMU, mediante

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Parágrafo único. Para os efeitos desta LeL coeficiente de aproveitamento é a relação entre

a área edificável e a área do terreno.

Art.83. Lei específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga

onerosa do direito de construir, determinando:

I. a fórmula de cálculo para a cobrança;

II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;

III. a contrapartida do beneficiário.

Art. 84. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir

serão aplicados com as finalidades previstas na Lei Federal n^ 10.257, de 10 de julho de

2001.

PÊMFEirmÂÊE
n n/VY..'

hp fJrÍTULO \

r

/J ^
D

Art. 85. Consid^r^B p

>4 i  \ i i J
ASjOPERÃÇÕES ÜRBANAStÓNSORGIADAS

peráção Urbana Consorciada (OUC) o conjunto de intervenções e

medidas coordenadas pelo Podw Pjú^liroj|pudfâJ)|gcoW(apa^fâ
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em
uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização

ambiental.

Art. 86. As OUC serão aprovadas por leis específicas, que poderão prever, entre outras

medidas:

I. A modificação de índices e características de parcelamento, uso e

ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias,

considerado o impacto ambiental delas decorrente;

II. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em

desacordo com a legislação vigente;

III. A concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias

visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a

utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias
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que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais,

especificadas as modalidades de design e de obras a serem

contempladas.

Art. 87. Sem prejuízo das disposições da Lei Federal n^ 10.257, de 10 de julho de 2001, lei

específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação

urbana consorciada, contendo, no mínimo:

I. Definição da área a ser atingida;

II. Programa básico de ocupação da área;

III. Programa de atendimento econômico e social para a população

diretamente afetada pela operação;

Finalidades da operação;

Estudo prévio de impacto de vizinhança;

Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e

investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos

no art. 86 deste PDMU:

vil. • Forma descontrole da operação,-obrigatoriamente compartilhada com
r jt n Tt">..,/! n r? n n

. í f ^representação da sociedade-civil.' / / ;

IV.

V.

VI.

I

viii: Nãturjeza^dos incentivos a sefemxoncedidos àos proprietários/usuários
i ^ J. I . y /J. rr \ J J } I i ^ n., J U í ,

>^ permanentes e investidores privados, uma vez-atendido o/disposto no
V T 1^^ V. £_f \_íi X > ^ ^

sc/l!l doart. 87 deste PDMU.^oc
§19. Os'recürsos;.abt dos pelo Ròdér/RúblicOJmunicipal ria\formá:ídò'inGisoiMLdéste artigo

serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.

§29. A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e

autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de

operação urbana consorciada.

TITULO IV

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 88. Lei municipal, baseada neste PDMU, poderá autorizar o proprietário de imóvel

urbano, privado ou público, a exercer em outro locai, ou alienar, mediante escritura

pública, o direito de construir previsto neste PDMU ou em legislação urbanística dele

decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
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II. Preservação, quando o Imóvel for considerado de Interesse histórico,

ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III. Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas

ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário

que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins

previstos nos incisos I a 11! do caput.

Art. 89. O potencial construtivo a ser transferido de um terreno:

'S
Art. 90:A Lérmunicipal

Limitar-se-á ao estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento

Básico, definido no art. 74;

Corresponderá à parte do' terreno atingida pelas condições

estabelecidas no art. 88;

Observará a manutenção do equilíbrio entre os valores do terreno

cedente e do terreno receptor, de acordo com avaliação dos órgãos

os feunicipais compéteft£FclT"PMD£

%ri tirmii /7/r ,
referida ho art.^88 estabelecérá as condições relátivàs/à aplicação

■  • ■ ' ' r.C. I 1, /J([_ ' ' ' ' '

''téchi(

í:>- II n íí■•.K-U

da transferência do dirèlto;de\construir,fdeterminando: , .,f { -%/• ^ T P i-j va V
'  I. "^-As modàlidades de transferência do direito de^construir;-\y . j

III. Os critérios a serem considerados para efetivação da transferência do
direito de construir;

IV. As fórmulas de cálculo para a efetivação da transferência do direito de
construir.

TÍTULO V

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS (PEUC), DO IPTU
PROGRESSIVO NO TEMPO (IPT) E DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS

DA DÍVIDA PÚBLICA (DPTDP)

Art. 91. O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o IPTU
Progressivo no Tempo (IPT) e a Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida
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Pública (DPTDP) é um conjunto de Instrumentos que deverá ser aplicado às propriedades
urbanas que não cumpram sua função social.

Art. 92. Para fins de aplicação do PEUC, sem prejuízo das demais disposições previstas

neste PDMU, será considerada como propriedade urbana que não cumpre função social

aquelas:

I. Que não atinjam o Coeficiente de Aproveitamento Mínimo da zona;

II. Imóveis não edificados, entendidos como aqueles que, com área igual

ou superior a SOOm^ (quinhentos metros quadrados), não apresente

área construída;

III. Imóveis subutilizados, entendidos como aqueles que, com área igual ou

superior a SOOm^ (quinhentos metros quadrados), apresentam área

construída inferior a 10% (dez por cento) do potencial construtivo

decorrente do Coeficiente de Aproveitamento Básico;

IV. Imóveis não utilizados, entendidos como aqueles edificados, mas

comp

fcasos^  íf : 1

rovàdamente desocüpadòsèRã«mais^de/Bbis®ános, ressalvado os
. n. .n r#tv n rq n

dosumoveis integrantesjde/massa falidaí^'-// I r t iq

§19/-0/parceIamerito, a e^jfiçação ou/ a/ utrlização^compulsprjosi do solq^urbano não
edifiGado,'^ súbD^zado, não utilizado ou cujo aproveltamenteseja inferior ao mínimo
definido pafa^arzona^deverá se0p^Íib'a^|í^:^p||^^^ipá|:^|^p^ydja.d,^(ZOC) e de
Desenvolvimento de Corredor José Cavalcante (ZCJ).

§29. As definições estabelecidas neste artigo poderão ser revistas a partir do

monitoramento da aplicação do instrumento, sendo possível o estabelecimento de novos

padrões, bem como serem definidas áreas prioritárias de aplicação através de lei

específica.

Art. 93. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no art. 92:

I. Imóveis utilizados para atividades econômicas que não necessitem de

edificações para o seu cumprimento e que estejam de acordo com o uso

definido pela lei de uso e ocupação do solo e com as características

estabelecidas para a zona, a serem definidos por ato do Chefe do Poder

Executivo municipal;
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II. Equipamentos urbanos;

III. Equipamentos comunitários de esporte e lazer.

Art. 94. O PEUC será determinado por lei específica para áreas previstas nas zonas

definidas no §1^ do art. 92 deste PDMU, devendo fixar as condições e os prazos para

implementação da referida obrigação.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a;

I. Um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no

órgão municipal competente;

II. Dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do

empreendimento.

Art. 95. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o

cumprimento das obrigações de que tratam os artigos 91 e 92 deste PDMÜ, devendo a

notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.

§is. A notificação far-se-á;

nciohário do órgão xornÊSSIÍofecleríPuBlico municrâ, ao
pn /-■/ ' fn f~-i rj n5e^ar|o doMmóve! ̂ óurb^ easOfde jesp/s|r"pé^^

poàeresjóe gerência @fáí|ou admjniisfração;
.. 1/ L": ■" ■itaLoua , _

i
v PdíCfL
í '■ í t

lK/'-tenha

II.'^^^Ròrec
V

aáiprWês-vezesí^a"tentatiya^de%ótifiGàção na
' ^

prevista pelo inciso
raâ

<á&
§29. Em empreendimèntos de^grandeiporte? émfcaráteo'exGèpdona|i|ai!ei Municipal

tV A» A ií . K .-r'-' n éí%-7t4 Htm.' *

específica a que se refere o art. 94 poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se
que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

Art. 96. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização, sem
interrupção de quaisquer prazos.

Art. 97. O proprietário de imóvel notificado por não utilização, deve no prazo máximo de
1 (um) ano, a partir da data da notificação, providenciar a sua ocupação, considerando-
se, para fins de interrupção desse prazo, a sua ocupação por, no mínimo, 6 (seis) meses
ininterruptos.

Art. 98. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do
art. 94 deste PDMÜ, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 29 do art. 95 deste
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PDMU, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e

territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo

prazo de cinco anos consecutivos.

§1^. O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se

refere o art. 94 deste PDMU e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano

anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze porcento.

§22. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos,

o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida

obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 101.

§32. A alíquota será majorada no exercício fiscal seguinte ao descumprimento de uma ou

mais das etapas relativas à aplicação do parcelamento, edificação ou utilização

compulsória, tendo por base a situação do processo administrativo referente ao imóvel

no momento de lançamento do IPTU referente ao exercício imediatamente anterior.

■ t PÊEFEITmâ BE /Z
f—) r-7

n n.§42. E^edadara-GÕncessão de isenções/ou de anistia felativás'à,tributação progressiva de
uestea'rtigÓ;

-t'

3roAKi^^ii)_cumprimento da obrigação de parcelar, ̂ ificar ou utilizar o imóvel,
nos prazos é'^condlçõés deste P^IVl^^^^daj^^jesÇefc^c^qü^^
o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas no exercício seguinte.

Art. 99. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário

tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município

poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida

pública, nos termos da legislação federal vigente.

Art. 100. O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU,

descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público

na área onde o imóvel se localiza após a notificação e não computará expectativas de

ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.

§12. o Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de

cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público.
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§25. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público

ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido

procedimento licitatório.

§35. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 2o as mesmas

obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nos artigos 91 e 92 deste

PDMU.

TÍTULO VI

DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

Art. 101. O proprietário que tiver seu imóvel notificado para parcelamento, edificação ou

utilização compulsórios e não possuir condições financeiras de cumprir o previsto nos

artigos 91 e 92 deste PDMU, poderá transferi-lo ao Poder Público municipal, que se

responsabilizará pelas obrigações definidas no Título V desta Parte.

TmÂ QE
Parágráfp- únfcô/p>-Ro

1  X.-íj - j '' f f ^ ' "''S I

quandiòtWoúvepInteresse.público legalmente"déclarado.

PMFEI
dejj.^J^pblico munícipalj.°àbnlente

Art. 102.

|p6dépá''^ad^ a pánsfeVência
■  ̂ Imente-déciaraído./ I I ^ II / | í

' u
o prpçjietárto dp-imóvel transferido, objeto do co^n^rcio imobiliário, após a

realização do«mpfeeWdiment(geUj^^|||li|Q@ugicif^
unidades Imobiliárias em valor proporcional ao da terra antes da benfeitoria.

Art. 103. O consórcio imobiliário poderá ser aplicado em casos de demarcação de

propriedade privada para fins de moradia de habitação de interesse social ou

regularização fundiária.

Art. 104. Lei específica estabelecerá os procedimentos e a regulamentação necessários à

aplicação do consórcio imobiliário.

TÍTULO VII

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art. 105. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será empregado como Instrumento de

gestão complementar ao regramento de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.
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que possibilitará a avaliação das conseqüências da instalação de empreendimentos e

atividades de grande impacto, privadas ou públicas, em áreas urbanas.

Parágrafo único. O EIV, para os casos onde houver a obrigatoriedade de elaboração,

constituir-se-á como documento indispensável à concessão de licenças, autorizações e

alvarás de empreendimentos ou atividades econômicas no âmbito Municipal.

Art. 106. São objetivos do EIV:

I. Democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os grandes

empreendimentos a serem realizados na cidade, dando voz a bairros e

comunidades que estejam expostos aos impactos dos grandes

empreendimentos;

II. Analisar e informar previamente à gestão municipal quanto às

repercussões da implantação de empreendimentos e atividades

impactantes, privadas ou públicas, em áreas urbanas;

11. Evitar desequilíbrios no crescimento das cidades;

IV.-"
.--í

V;-í'
.1

^ Gárãr

íeiar.
tir condições mínimáf dé^qúalídáàeíurba^í

pela bràení
cK > -amíièntalmehte

equili

, O n ri
e pelo ,'uso socialmente ;to e

Drado dos espaços urbanos.
. I; ' I—I

Art. 107. O BíVrSerá^éxecutadOidè forma;arcontempíamos^efeitoslpQsitiypsíelnagâtlvos do

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área

e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I. Adensamento populacional;

II. Equipamentos urbanos e comunitários;

III. Uso e ocupação do solo;

IV. Valorização imobiliária;

V. Geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI. Ventilação e iluminação;

Vil. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão

disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer

interessado.
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Art. 108. São empreendimentos e atividades sujeitos à elaboração e aprovação do EIV,

aqueles de caráter permanente listados a seguir:

I. Empreendimentos geradores de fluxos significativos de pessoas e

veículos, tais como estações rodoviárias, hipermercados, centros de

compras e lazer, hospitais, loteamentos, estádios, indústrias de médio e

grande porte, garagens de ônibus, feiras de exposições comerciais,

tecnológicas e agropecuárias;

II. Atividades desenvolvidas causadoras de poluição visual, sonora ou com

possíveis emanações químicas e radioativas;

III. Empreendimentos e atividades de grande e médio porte em - ou

próximos a - áreas sensíveis, como sítios históricos e locais de interesse

ambiental;

Linhas e torres de alta tensão, transformadores, torres e estações de

telefonia celular e rádio;

Sistemas de tratamento de esgoto, aterros sanitários, estações de

abastecimento de água.

t  PÊEFEIWÊÂm EF

IV.

V.

tempòifr

esportivò

uQicoWjeg
.--s.

rri 177 ri n fl 'V
avde incidência para-êmpreendimentps^e^atividades jde' carater

f l J hl I >/j 1 [2 Í 1 . í J , Í'J f:Í ,
ió,:^-provisorio. poD òenodo/deterrnmado/oumao, tais como feiras/^eventos

lyiáj^g^ntmção de peSs^/ficará^^Qjeitct^i^ sob
consulta, Vo-Sj^ãoLmòniéipal competente de planejamento^ gestão territorial, que
analisará a frecessidalde ia«á.«o mi iÔimmiJÃÊ

Art. 109. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação do Estudo de

Impacto Ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental, e deverá ser

acompanhado de anotação de responsabilidade técnica emitida por entidades de

fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de Arquitetura e Urbanismo e

correlatas.

Parágrafo único. Nos casos em que o empreendimento em área urbana seja objeto de

licenciamento ambiental, as dimensões do EIV deverão ser incorporadas ao Estudo de

Impacto Ambiental (EIA), produzindo-se um documento único e válido para fins de

atendimento do disposto nos arts. 105 e 107.

Art. 110. Lei específica de regulamentação da elaboração do EIV deverá conter:
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I. Critérios para a definição da área de influência;

li. Critérios para a proposição de medidas, equipamentos ou

procedimentos;

III. Competências dos agentes envolvidos na elaboração e análise do EIV;

IV. Formas e instrumentos para controle social e participação da sociedade

civil;

V. Critérios para definição do conteúdo do EIV de acordo com

empreendimento/atividade, que deve incluir, no mínimo:

a. Caracterização do empreendimento, entendida como a identificação,

localização, objetivos e justificativas do empreendimento proposto;

b. Caracterização da vizinhança, entendida como a definição e diagnóstico

da área de influência do empreendimento antes da sua implantação.

c. Caracterização dos impactos, entendida como a identificação e

avaliação dos impactos positivos e negativos decorrentes da instalação

do empreendimento, considerando a análise de adensamento

populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação

d.

■,óó¥sqlo, tvalorização imobiliâfiaJílêraçãô^HeíTráfego e demanUá por
rífijtranspót-tei público,/ventilação/e/ iIuminação7"'^paisagem iurbana e

a  / I i f l'i f 7 / I / l i f f í' I7v-/^ »;patririômo.pat^ | / J / | | i | j ri j j
Tarac lerizaçacldas me^iclás mitigadorasf enttndidaxomó á proposição

soluções e medidas mitigadoras ou compensatórias quanto aos
^'^sí&«.ympactos negativos,/!bem fcomo |potemdaíízadorasl£dõsifiimpactos

positivos, com justificativa e descrição dos efeitos esperados.

Art. 111. Ato do Chefe do Poder Executivo municipal regulamentará a lei específica de
que trata o art. 110, devendo conter, no mínimo:

I. Procedimento operacional de aplicação do EIV, esclarecendo pontos
como arranjo institucional e fluxos de tramitação, procedimentos e
prazos para análise e solicitação de diretrizes para elaboração do
instrumento e formas de monitoramento das medidas mitigadoras
exigidas;

li. Prazo para cumprimento das obrigações;
III. Competências e atribuições.
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Art. 112. Ato emanado do órgão competente pela análise e aprovação do EIV, em forma

de portaria, deverá complementara regulamentação municipal contendo:

I. Metodologias de análise do EIV;

II. Definição de Itens que serão Incluídos no Termo de Referência (TR) e

demais aspectos técnicos;

III. Metodologia para a definição de medidas mitígadoras;

IV. Metodologia para a definição da área de influência;

V. Equipe técnica exigida para elaboração dos estudos EIV.

TÍTULO Vil!

DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Art. 113. Sem prejuízo das regulamentações definidas pela legislação federal e estadual,

o Estudo de Impacto de Ambiental (EIA) será empregado como instrumento do processo

de licenciamento ambiental, nó âmbito municipal, na implantação de projetos e

atividade

potencial

efeito deste

propriedádes^sicas, c

§19rPara

.ril

com signiflcativó Impacto amblehfalT^púBlicos^du/prívadbs, como á^queles
/™"| ri fl ^

menté^pbluidorés^puique possamicabsàr degradação afribiéntal.
'1:. ; / l i i i Mu U l-J ''1.rw-- 4 , I j I / I / I PI p/
PDI^^U^jó^|dera-sG^íj|^^paçéD-^bienfak^ das
uímicas 8 biológicas do meio ambien^ causada por qualquer

forma "de ^aténia«5òu energg
indiretamente, afetem:

I. A saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II. As atividades sociais e econômicas;

III. A biota;

IV. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V. A qualidade dos recursos ambientais.

§2^. O EIA deverá ser acompanhado do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), definido

como um documento-síntese dos estudos realizados no EIA, elaborado em formato

menos técnico para facilitar o acesso a suas informações.

Art. 114. São objetivos do EIA/RIMA:
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IV.

Analisar as repercussões da implantação de empreendimentos e

atividades impactantes, privadas ou púbiicas, em áreas urbanas e rurais

e informá-las previamente à gestão municipal;

Democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os grandes

empreendimentos a serem realizados no município, dando publicidade

aos estudos e resuitados compilados no RIMA como forma de subsídio

a debates públicos, audiência ou outros procedimentos de participação

popular;

identificar se há passivos ambientais nas áreas previstas para

Implantação de grandes empreendimentos;

Avaliar os tipos de impactos social, econômico e ambiental gerados por

grandes empreendimentos e estabelecer medidas de monitoramento e

mitigação dos impactos indesejados.

Art. 115. Lei específica de regulamentação da elaboração do EIA/RIMA deverá conter:

I. Atividades sujeitas à elaboração;

PÊEFEITmADE

ir

-^Escopo básico do EIA;

eonteúdó^míhimo a ser/aisrèsèntado pelo RIMA;
"r-A '1 .f .í ! I í i , Á- U I ' ■ ■ '

IV.W 'biretrizestadicionals para elaboração dò estudo e do relatório/ í

Li^i. li-y V f 1:1
A/l. ̂ ^^Fluxcye procedimentos administrativos.
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TÍTULO IX

DEBATES, AUDIÊNCIAS, CONSULTAS PÚBLICAS E CONFERÊNCIAS SOBRE ASSUNTOS DE

INTERESSE URBANO

Art. 116. Debates, audiências, consultas públicas e conferências sobre assuntos de

interesse urbano são instrumentos que visam assegurar a participação social nos

processos decisórios pertinentes à Política Municipal de Desenvolvimento Urbano -

PMDU.

§12. Considera-se como Conferências de Política Urbana, grandes encontros, organizados

periodicamente, que visam ampla participação popular na definição de políticas e

plataformas de desenvolvimento urbano.
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§2^. Consídera-se como debates, consultas e audiências públicas, amplas apresentações

e discussões, nas quais são expostos e debatidos análises e projetos de interesse público,

para sua crítica ou avaliação pelos diversos setores da sociedade.

Art. 117. São objetivos dos instrumentos listados no art. 116:

I. Estabelecer diálogos e negociações mais diretas entre atores

interessados nos processos de desenvolvimento e políticas urbanas,

permitindo a criação de pactos na sociedade civil e entre esta e o poder

público;

II. Democratizar a gestão municipal por meio da criação de instâncias de

consulta e de informação, além de diálogo, conflito, proposições e

fiscalização de decisões referentes aos investimentos públicos e

privados nas cidades.

Art. 118. As Conferências de Política Urbana, obrigatórias para discussão e aprovação de

grandes

Execiifivc
? 'ãf\

previstos

márcos_ clá|~PMDlj/ serão convowíatipór^meioiíÜe^/atõU^ Chefe dp-Poder
'fj V'.' ! I / f ^ - í l l ^ i ^ ^ * i 't

municipah ou .por .ato legislatIvo-Sda Câmara,/Municipal,'dndé devem ser
hj . [ 1 1 ! tíJ l I.I i ' ' '

eg (pento interno, no mínimo: r] /riaTormá^de

r S

I.J^::^Jí^petê^ e matérias de deliberação;
lti;'«te„bríGritérios e procedímentOipara/escõlha-dos delègadósT^ff §M O

III. Forma de organização e de funcionamento da conferência;

IV. Previsão de colegiado responsável pela organização da conferência.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Política Urbana é parte legítima para demandar

ao Chefe do Poder Executivo municipal, a convocação de Conferências de Política Urbana.

Art. 119. Os debates, consultas e audiências públicas deverão ser convocados com

antecedência e divulgados amplamente no território municipal, cuja convocação dar-se-

á por meio de chamamento público.

§19. Os instrumentos previstos no art. 116 deverão, sempre que utilizados, apresentar

regulamento contendo as pautas daquilo que será discutido e deliberado e o

procedimento de realização.
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§2^. Poderão solicitar a realização de debates, consultas e audiências públicas:

I. Grupos de cidadãos;

II. Conselho Municipal de Política Urbana;

III. Associações de moradores;

IV. Organizações não governamentais;

V. Associações de classe;

VI. Sindicatos;

Vil. Movimentos e organizações populares.

Art. 120. Lei específica deverá dispor sobre a regulamentação dos instrumentos previstos

no art. 116 deste PDMU.

TÍTULO X

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E FUNDOS DA PMDU

-Fl ii PREFElTUmOE //'
.VI ÍWí)ící^ òs i órgãosj cpJfiArt.Í2ft

Admjnisf^açãp Públjca

gicarn<in^ít i^àdos' corno I êstrutu^así intègrafites da
ínicipal, cujo objetíyb érfortaíecer^^rtículMos^rhecánfemos e

as InsfânGias^aéqnòcm^^^ diálogo e -a-atuação conjunta Adrhlnistraçãó Pública
o TÊABÂLHO ¥ÂI mMTIMUAÊ

§15. A participação em órgãos colegiados será considerada função relevante, não

remunerada.

§25. Os órgãos colegiados somente poderão ser criados por meio de ato do Chefe do

Poder Executivo municipal.

§35. Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de programas e

políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública inerentes à Política Municipal de

Desenvolvimento Urbano serão considerados os objetivos e as diretrizes estabelecidos

neste Título.

Art. 122. São diretrizes a serem observadas na criação de órgãos colegiados da

Administração Pública municipal:
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IV.

V.

VI.

VII.

Reconhecimento da participação social como direito do cidadão e

expressão de sua autonomia;

Complementariedade, transversalidade e integração entre mecanismos

e instâncias da democracia representativa, participativa e direta;

Solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de etnia, raça,

cultura, geração, origem, sexo, orientação sexual, gêneros, religião e

condição social, econômica ou de deficiência, para a construção de

valores de cidadania e de inclusão social;

Direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações

públicas, com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as

características e o idioma da população a que se dirige;

Valorização da educação para a cidadania ativa;

Autonomia, livre funcionamento e independência das organizações da

sociedade civil; e

Ampliação dos mecanismos de controle social.

Art. 123. São objetivos

yM'>Mc>nsc
'-L'

dos^rgãos colegiadcpdt^^dnffistflç^^^ municipali^^
n  n}cs?íl fJ

lidâraipartlcípáçãoísoclãf cbrho método de governo; j
.r^rj J L L^fJ í IJ I -i U J J

lir ,s.Prom'òvêra árticulação das instâncias e dos mecanishiosdeparticipação

LI 4 ^
llir^^v^mimòrar a relação do governo municipa&com a sociedade civil,

respeitando aSulo^omiââatpèfÕs mi COMlIMlMff
IV. Promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social

nas políticas e programas do governo municipal;

V. Desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de

planejamento e orçamento;

VI. Incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que Incorporem

múltiplas formas de expressão e linguagens de participação social, por

meio da internet, com a adoção de tecnologias livres de comunicação e

informação, especialmente, softwares e aplicações, tais como códigos

fonte livres e auditáveis, ou os disponíveis no Portal do Soft\ware Público

Brasileiro;

VII. Desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos

sociais historicamente excluídos e aos vulneráveis;
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VIU. Incentivar e promover ações e programas de apoio institucional,

formação e qualificação em participação social para agentes públicos e

sociedade civil; e

IX. Incentivar a participação social dos núcleos urbanos.

Art. 124. Os órgãos e entidades da Administração Pública municipal direta e indireta

deverão, respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os

mecanismos de participação social, previstos neste PDMU, para a formulação, a

execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas públicas

direcionadas ao desenvolvimento urbano e rural.

Art. 125. Para os fins do disposto neste PDMU, inclui-se no conceito de órgão colegiado:

I. Conselhos;

II. Comitês;

III. Comissões.

§12. Não se incluem no conceito de órgão colegiado de que trata o caput:

fj r] ri. f7 n n
^fairètOr]aMcolegiadas de aütajquias e fundações;

i; : ' , .K- 1 f. i ^ f 1' (■ I / / I ■■■! I •
,  11.^,/. ""Comissões^dé |indicânç]a proeesso-yisciplinâr; e

.  III^.-^I^XomissÕes de licitação.
'  ̂ QmABÂLmmicommmÊ

§22. Os órgãos colegiados serão de natureza consultiva ou deliberativa, definida no ato
de sua criação.

Art. 126.Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), a ser
empregado única e exclusivamente no alcance dos objetivos estratégicos de que trata o
art. 52 deste PDMU e das metas definidas para cada Macrozona.

Parágrafo único. O FMDU será constituído de recursos provenientes de:

I. Dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele
destinados;

II. Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado
do Piauí a ele destinados;

III. Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos;
IV. Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;
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V.

VI.

Vil.

VIU.

IX.

X.

XI.

Xíl.

Xllí.

Contribuições ou doações de entidades internacionais;

Acordos, contratos, consórcios e convênios;

Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio;

Outorga onerosa e transferência de potencial construtivo;

Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com

base neste PDMU, excetuada aquela proveniente do asfaltamento de

vias públicas;

Receitas provenientes de concessão urbanística;

Retornos e resultados de suas aplicações;

Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas

aplicações;

Outras receitas eventuais.

Art. 127. O FMDU será administrado por órgão colegiado paritário, a ser criado por ato

do Chefe do Poder Executivo municipal como parte integrante do Sistema de Gestão

Democrática e Participação deste PDMU.

Art. 128. Lei específica

itdefihindáparà:
UCI V 41V

.  y «■— U Íi .. . —- „ - -
ievera disponsobre aTegulamentação dos órgãos colegiadqs e do

í  í / / i r—v \ i ' f / ! / f f l i ) '

li' "O^órgãosiçol os:
ajp-^Normas para criação;
bO«>»-^,Dúração das rjuniõ^egasi^/açoe^:,^!^ CÚÊTIMIJÂÊ
c) Propostas relativas a colegiados;
d) Tramitação de propostas para a Casa Civil;
e) Relação dos colegiados existentes.

II. FMDU:

a) Normas para a destinação dos recursos;
b) Normas para a gestão e controle social;
c) Procedimentos para repasse e solicitação de recursos do fundo;
d) Formas de divulgação de suas decisões e de seus balanços financeiros;
e) Prioridades de investimento;
f) Destinação específica de recursos para determinadas políticas;
g) Disposições gerais.
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PARTE V

DO SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO

CAPÍTULO I - Dos Componentes do Sistema Municipal de Planejamento Urbano

Art. 129. A gestão democrática da cidade, direito da sociedade e essencial para a

concretização de suas funções sociais, será realizada mediante processo permanente,

descentralizado e participativo de planejamento, controle e avaliação, e será o

fundamento para a elaboração, revisão, aperfeiçoamento, implementação e

acompanhamento do Plano Diretor Estratégico e de planos, programas e projetos

setoriais, regionais, locais e específicos.

Art. 130. O sistema municipal de planejamento urbano será implementado pelos órgãos

da Prefeitura, assegurando a participação direta da população em todas as fases de

planejamento e gestão democrática da cidade e garantindo as instâncias e instrumentos

necessários para efetivação da participação da sociedade na tornada de decisões.

controle è ávaíiaçãófdá
^  V'V-

tíJ
=OrgacSR

ítica, sendo compoSÇff-fíTI/MA Sfc
I

iblicos;
1  ' ' , I , H \ • / 5 ■

ijj./ ''Sistema mynicipal de infprlplçãoj y
^111. >yrnstâncias e instrumentos de participação "
'  ' QmABÉmimMmmiMum.

Art. 131. Além do Plano Diretor fazem parte do sistema municipal de planejamento:

I. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei

Orçamentária Anuai;

II. A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;

III. Os Planos setoriais de políticas urbano-ambientais;

IV. O Código de Obras e Edificações e demais normas complementares

previstas nesta lei.

Art. 132. O Executivo promoverá a adequação da sua estrutura administrativa, quando

necessário, para a incorporação dos objetivos, diretrizes e ações previstos nesta lei,

mediante a reformulação das competências de seus órgãos da administração direta.

Parágrafo único. Cabe ao Executivo garantir os recursos e procedimentos necessários para

a formação e manutenção dos quadros necessários no funcionalismo público para a

implementação desta lei.
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Art. 133. A participação dos munícipes em todo processo de planejamento e gestão da

cidade será baseada na plena Informação, disponibilizada pelo Executivo com a devida

antecedência e de pleno acesso público, garantindo a transparência, acesso à informação,

a participação e os preceitos da gestão democrática.

CAPÍTULO II

DAS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Seção I - Do Conselho Municipal de Política Urbana

Subseção I - Da Composição do Conselho Municipal de Política Urbana

Art. 134. O Conselho Municipal de Política Urbana - CMPU, órgão colegiado integrante

da estrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tem por finalidade estudar e

propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de
no^^bem como acoâSglJIl-ILÇáaClicu ção, conforme
^hí ti ri ri ri -—- — —10^57,^idel0dejulho^de.2001. ^ ^

i/imehtò ̂ üfbe

.eiTedefaLnS

Desenvol

díspoe''à
m*/lPlJ,s'efá^on|pÍ|p{pL^Íd^f)X^ ^plentes,

ãntês;;dQÍpoder'púbiico e da sociedade civil, organi^flos por segmentos, com
§ IS-O^^G
represen

direito á voà^^e-:Voto;^:saber: Q Jp^^BÂUiO ¥ÃI CQMTIMUAR

I. 6 {seis) membros representantes de órgãos do Poder Público indicados

pelo Prefeito, sendo no mínimo:

a. 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

b. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Naturais;

c. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Planejamento;

d. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Educação;

e. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Agricultura;

f. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

II. 14 (catorze) membros da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma:

a. 2 (dois) membros representantes dos movimentos de moradia e/ou

associações de bairros;

b. 2 (dois) membros representantes do setor empresarial;
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c. 2 (dois) membros representante dos trabalhadores, por suas entidades

sindicais;

d. 2 (dois) membros de entidades profissionais;

e. 2 (dois) membros representantes de movimentos ambientalistas;

f. 1 (um) membro representante de movimentos cuiturais;

g. 1 (um) membro representante de entidades religiosas;

h. 2 (dois) membros representantes de Movimentos sociais e coletivos;

§ 22 o Prefeito Indicará a Presidência do Conselho Municipal de Política Urbana.

§ 32 No caso de empate nas deliberações caberá ao Presidente o voto de qualidade.

§ 42 Os demais representantes da sociedade civil serão escolhidos no âmbito dos órgãos

dos quais sejam integrantes.

§ 52 É permitida apenas uma recondução sucessiva dos conselheiros.

PÊEFEITmÂ DE
w ,„,Q. 0-=.0 n,!,â

D Cohselho tArt -Municipal de Política Urbana reunir/se-á'ordinariamente a cada
J L l ! L L ■> n I I Ui LI I ' ! lextraordinariamente; de acordo'Çom a necessidade, sendo suas regra:

res

regras de
.135.

mese&ie. _ _ _ _ _ _ _
- X' IM / i I ri C r i f Ifuncionamentp'est^bel2cia^s¥m-Regim^to^erno^-^^

§12 As reuhiõeSb.do^'Cdnselho ^unidg^^^ÇolíticgU^^najg^eilo^^legiG^Ilanhadas
por qualquer munícipe e a documentação decorrente das reuniões deverá ser publicada
no portal eletrônico da Prefeitura no prazo de 15 (quinze) dias após a sua realização.

§22 As datas, horários e pautas das reuniões serão disponibilizadas no portal eletrônico
da Prefeitura para pleno acesso público.

Subseção 11 - Das Atribuições do Conselho Municipal de Política Urbana

Art. 136. Competem ao Conselho Municipal de Política Urbana, dentre outras, as
seguintes atribuições:
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\. Acompanhar a execução da Política de Desenvolvimento Urbano do

Município veiculada por Intermédio do Plano Diretor Estratégico;

II. Apreciar e emitir parecer sobre proposta de alteração do Plano Diretor

Estratégico;

III. Debater e elaborar propostas de projetos de lei de interesse urbanístico

e regulamentações decorrentes desta lei;

IV. Debater as diretrizes para áreas públicas municipais;

V. Debater as diretrizes para áreas públicas municipais;

VI. Encaminhar propostas e ações voltadas para o desenvolvimento

urbano;

VII. Encaminhar propostas aos Órgãos Municipais e Conselhos Gestores dos

Fundos Públicos Municipais com o objetivo de estimular a

implementação das ações prioritárias contidas nesta lei por meio da

integração territorial dos investimentos setoriais;

VIII. Aprovar as diretrizes das propostas de Área de Intervenção Urbana;

IX. Aprovar as diretrizes urbanísticas das Parcerias Público-Privadas quando

mente relacionadas ̂ om c=osí/ instrumentos referentes a

doffinrDi;;íbrSratíglco;p> 11 H f]
H', (.7. I I l ij li J. .LI J
aç relatório anual sobre^destinaçao dos imóveis nao utilizados e
^1-" í ( / / I r\ X { I f! i 'I I ( ' i f *liz^^os, desapropriados^ cóm^títulos'^ dívJda^públ^^ elaborado

■'difèté

^x.

/ y Vubut
íZjJ!::^pêlo Executivo; ^

Xli«™^Aprèciar;par^n«o^^c^^og^ar^||^ dos
Bairros, desde que tenha sido aprovado no respectivo Conselho
Participativo Municipal;

XII. Elaborar e aprovar regimento interno.

§ 19 O CMPU tem prazo de 2 (duas) reuniões para apreciar, emitir parecer e aprovar os
itens previstos neste artigo e, caso o prazo decorra sem que haja uma decisão, caberá ao
Presidente dar os encaminhamentos necessários.

§ 29 o CMPU terá suas atividades iniciadas em até 120 dias a contar da publicação desta
lei.
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CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Seção I - Das Audiências Públicas

Art. 137. A Prefeitura, sempre que possível, realizará audiências públicas por ocasião do

processo de licenciamento de empreendimentos e atividades públicas e privadas de

impacto urbanístico ou ambiental, para os quais sejam exigidos estudos e relatórios de

impacto ambiental ou de vizinhança.

§ 12 Todos os documentos reiativos ao tema da audiência pública, tais como estudos,

plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer interessado para

exame e extração de cópias, Inclusive por meio eletrônico e em formato aberto.

que pf-pn

manifést

'■'X
ícutivadãrá ai

§ 22 As intervenções realizadas em audiência pública deverão ser gravadas e transcritas
integralmente para acesso e divulgação públicos em até 20 (vinte) dias da sua realização,
e deverão constar no respectivo processo administrativo.

públlcidade âós rèsbltádos aWinâos aucliênciãs/públicas
..I ij í JJi i r i i I ' f

ite indicando as'medidas adotadas em função das opinioes e
/ / t À-vÇ I f JJ i i

§ 42 o Exiecutivo^-póderá eómplérr
participativas que ampliem a participação dos munícipes, tais como oficinas, seminários,
e atividades formativas.

rovéíátSspeci;

uda|jut1|p
a| |as|aúdiêhT:iás'^^ipúbli"eásaGoml atividades

Seção II
Da Iniciativa Popular de Projetos de Lei, do Plebiscito e Referendo

Art. 138. A iniciativa popular de projetos de lei, o plebiscito e o referendo ocorrerão nos
termos da legislação federal pertinente, da Lei Orgânica do Município e da legislação
municipal complementar.

Seção III
Dos Instrumentos de Promoção da Cidadania
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Art. 139.0 Executivo promoverá atividades de formação para os munícipes, como cursos,

seminários e oficinas, com o objetivo de ampliar a troca de informação sobre as políticas

de desenvolvimento urbano, favorecendo seu contínuo aperfeiçoamento.

Parágrafo único. Tais atividades serão planejadas em conjunto com os representantes dos

conselhos setoriais e deverão ser organizadas, ordinariamente, no mínimo uma vez por

ano, antecedendo a discussão do orçamento municipal.

CAPÍTULO IV-

Dü SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES,

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE

Seção I - Da Articulação do Plano Diretor com o Programa de Metas, PPA e Orçamento

§ 19 (Sem

Art. 140. A legislação orçamentária e o Programa de Metas observarão o planejamento

urbanístico estatuído neste Plano Diretor Estratégico, nos termos exoostos nesta lei.

'  ■ fe PÊÉf^EITmAM
«as leis do Piano-Plurianual, das Diretrizes/Orçamentárias, do
' s I .11 L I.J i I l I ! L lJ

pre.qúe^possivel,
■ã!'

Orçaníénfo' Ânuaf é:'dò Plano

Direèr^lEstratégico ao
'  --x'' ■ ' r  ̂ ^ ^ ^ ̂  técnicas e

orçamenta rIoHinaacel/as:

•• ' O rRÂBALHú ¥Ãi cmwmmÊ
§ 29 o Conselho Municipal de Política Urbana poderá solicitar ao Executivo a
complementação ou suplementação de dotações orçamentárias para a execução de
ações ou programas constantes na relação de ações prioritárias, bem como solicitar
esclarecimentos acerca da execução orçamentária referente à implementação de tais
ações e programas.

§ 39 Ao final do exercício fiscal, o Executivo encaminhará ao Conselho Municipal de
Política Urbana o relatório de execução orçamentária das ações e programas previstos no
Plano Diretor Estratégico.

Seção II - Do Sistema de Informações

Art. 141. A Prefeitura manterá atualizado, permanentemente, o sistema municipal de
informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas.
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físico-territorials, geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse para

o Município, progressivamente georreferencíadas em melo digital.

§ 19 O sistema a que se refere este artigo deve atender aos princípios da simplificação,

economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios

e instrumentos para fins idênticos.

§ 29 o Sistema Municipal de Informações promoverá a integração de cadastros públicos,

em ambiente corporativo e com a utilização de recursos tecnológicos adequados,

articulando o acesso às informações de natureza imobiliária, tributária, judicial,

patrimonial, ambiental e outras de interesse para a gestão municipal, inclusive aquelas

sobre planos, programas e projetos.

§ 39 o Sistema Municipal de Informações deverá oferecer indicadores qualitativos dos

serviços públicos, da infraestrutura instalada e dos demais temas pertinentes a serem

anualmente aferidos, publicados no Diário Ofidaj dpjyiunicíp]o e ̂ vjjlgados por outros

esmeios, toda a população, em especial ̂ osô eonselhos^^^Setoriais, as entidad, a

region'ál.i

SI rp rrsssi n n .
:ativas de participação popular e as'"in

-"V J , 1^'' bj S V: V -X
§ 49 o SisterDa:^unicíparde Informações buscará a compat^nização topológica entre
lotes, quadras,.rSetores censit0os"^játeas^£|po^dera^ão|dg||GE|e-^^^
territoriais dos órgãos públicos das três esferas de governo.

§ 59 Os indicadores de monitoramento de que trata o parágrafo anterior deverão ser

definidos de forma participativa.

§ 69 O Sistema Municipal de Informações buscará, progressivamente, permitir:

I. Mapeamento de Investimentos, projetos e programas públicos das

diversas secretarias, órgãos descentralizados e concessionárias

previstos nos respectivos orçamentos, bem como de seu efetivo

dispêndio por etapas de realização;

II. Cadastro e mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e

empreendimentos públicos e privados com sua localização geográfica e

em seus estágios de aprovação, execução e sua conclusão;
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III. Mapeamento e caracterização de remoções e fluxo de moradores

removidos previstos, em curso e sua evolução temporal;

IV. Mapeamento do uso e ocupação da terra, de seus usos predominantes,

e da distribuição espacial dos parâmetros urbanísticos como

coeficientes de aproveitamento aprovados;

V. Séries históricas de dados sócios econômicos que subsidiem a

elaboração de planos regionais e de desenvolvimento de bairro.

Art. 142. Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários de serviços

públicos que desenvolvem atividades no Município deverão fornecer ao Executivo, no

prazo que esta fixar, todos os dados e informações que forem considerados necessários

ao Sistema Municipal de Informações.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas jurídicas ou

autorizadas de serviços públicos federais ou estaduais, mesmo quando submetidas ao

regime de direito orivado.

'mEFEITmâ DE ^
n  ri xi o

1
vf:

IV

Art .,.413

^.Da comunicação entre Éxecutívp e Sociedade

>istema Municipal de
'  i' ^

Deve'ser assegu|adá'ampla divulgação dos''dádbs>(
lnformaçoes,.fl(^fcilermédio da página eletrônica da Prefeitur^l^unicipal de Uruçuí, bem
como por outrosrmefòs úteis aital fínâlidade/ieTnlIinguagém áceltsívèjí-àpopulação.

Art. 144. Deve ser assegurada ampla divulgação de dados brutos e das bases cartográficas

do Sistema Municipal de Informações em formatos abertos.

Seção V - Do monitoramento e da avaliação da implementação do Plano Diretor

Art. 145. A Prefeitura dará ampla publicidade a todos os documentos e informações

produzidos no processo de elaboração, revisão, aperfeiçoamento e implementação do

Plano Diretor Estratégico, de planos, programas e projetos setoriais, regionais, locais e

específicos, bem como no controle e fiscalização de sua implementação, a fim de

assegurar o conhecimento dos respectivos conteúdos à população, devendo ainda

disponibilizá-los a qualquer munícipe que requisitá-los, nos termos exigidos na legislação

municipal.
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Art. 146. É assegurado a qualquer Interessado, nos termos da lei, o direito à ampla
informação sobre os conteúdos de documentos, informações, estudos, planos,

programas, projetos, processos e atos administrativos e contratos.

Art. 147. Para possibilitar o acompanhamento da implantação do Plano Diretor

Estratégico, a Prefeitura deverá definir e publicar regularmente indicadores de

monitoramento e avaliação.

§ 19 Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão contemplar as diferentes

dimensões da avaliação de desempenho das políticas públicas apontadas neste Plano

Diretor Estratégico, abordando sua eficiência, eficácia e efetividade.

§ 29 Os indicadores de monitoramento e avaliação deverão registrar e analisar, no

mínimo:

I. Os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos sistemas

§ 3? As fo

urbanos e ambientais previstas jieste PJa^nq Diretor Estratégico;
"""I . - . .1.' H.^^Osâdésernpenhos de todos/õsfeírístrumentdsAleapòlítica urbana^^e de

' :í*'4festão ambiental previstos neste'Plano Diretor Estfatégico. / ^ /
1  I UJI l III I I I j I
i / / ̂ / Í / / í / I { j Intesd^^inforria^^s^everão sèr^^lúbnca^ej^p^^

Art. 148. O'Executivo.deverá ̂ rese^^r||^||aç'|í^^md|cg0«^tíè|rn^ e
avaliação do Plano Diretor Estratégico, bem como publicar anualmente os relatórios

atualizando os indicadores de monitoramento e avaliação desta lei.

PARTE VI

DAS PENALIDADES

Art. 149. Constitui infração a este Plano Diretor, além do descumprimento das normas de

parcelamento do solo, dispostas no Capítulo VI, do Título II, da Parte IV, deste PDOT:

I. As construções sem alvará, nos termos do Código de Obras e Edificações

do Município;

II. O não cumprimento das regras relativas aos condomínios;

III. O não cumprimento das normas de uso e de ocupação do solo;

Praça Dep. Sebastião Leal, 2
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Art. 150. No caso de construção sem alvará ou referida licença, esta será imediatamente
embargada e incidirá multa de R$10,00 (dez reais) por metro quadrado de construção
existente.

§1-0 embargo da obra consiste na proibição da sua continuidade enquanto a multa não
for paga e as faltas cometidas não forem sanadas.

§ 22 A pena da multa consiste na aplicação de sansão de dinheiro a ser paga pelo infrator
no prazo em que lhe for fixado.

§ 32 No caso de descumprimento das normas de embargo, poderá sofrer processo de
demolição e as expensas serem pagas pelo empreendedor.

§ 42 No caso de construção em áreas públicas realizada por terceiros, sem autorização do
)llco, a Prefeitura poderá proceder com a demolição de imediato.

^o.casq-ã& ^cumpra^as nS^maírelativasaosícondorníniõs ou ao uso
I  I ii I ! I I I II

Poder Pú

Art.'151.

ou

do^^plp),aExécutiyo,Mt^jpa^otificara^o^
com o grau diè!;^tcumprimento, não sendo inferior a 30 (trir^i)|dias, caso os problemas
não sejam'sanados^nò prazofèstabelècido} àplicar-será /multa iate''.d"\sárieámento do

problema nos seguintes valores:

ocupapc

De R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada 30 (trinta) dias pela construção
de unidades habitacionais em número maior que o aprovado no projeto

ou pela construção em desacordo com as normas relativas à taxa de

ocupação, taxa de permeabilidade, altura e afastamentos;

De R$ 50,00 (cinqüenta reais) a cada 30 (trinta) dias por metro quadrado
de construção realizada além do permitido pelo índice de

Aproveitamento definido para o terreno.

De R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por dia por desvirtuamento

das áreas vinculadas a uso, condições de funcionamento de atividade

específica conforme projeto aprovado ou alvará de funcionamento.
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§ 12 A obra referida no caput está sujeita a embargo que consiste na proibição da sua
continuidade enquanto a multa não for paga e as faltas cometidas não forem sanadas.

§ 22 A pena da multa consiste na aplicação de sansão de dinheiro a ser paga pelo infrator
no prazo em que lhe for fixado.

§ 32 No caso de descumprimento das normas de embargo, poderá sofrer processo de
demolição e as expensas serem pagas peio empreendedor.

PARTE VII

DAS DIRETRIZES POLÍTICAS SETORIAIS E COMPLEMENTARES

Art. 152. Visando a plena execução da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de
Uruçuí, deverão ser Instituídos por leis complementares a este PDMÜ, de criação ou de
revisão, respeitados os prazos definidos, os seguintes instrumentos e ferramentas;

I. Parcelamento, uso, ocupação e zoneamento do solo municipal, em até
^  ̂ ~0^^.f)geses; PREFEITmÂME^ Z7

ü va^ídoze)
Regularneritàção-^doLTermd de-^Conipromissb ^de_-€brripénsação

vTÇfnbientaí (TCCA), em até 12 (doze) meses;
V^^^^^^^^^ífe^ülamentalão^^utÇrgaíoMrosa^o Dire^làSonsfruiTi^n até 12

(doze) meses;
VI. Regulamentação do Consórcio Imobiliário, em até 12 (doze) meses;
VII. Regulação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em até 12 (doze)

meses;

VIII. Regulação do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), em até 12 (doze) meses;

IX. Regulamentação dos Debates, Consultas e Audiências Públicas, em até
12 (doze) meses;

X. Regulamentação dos Órgãos Coíegiados e do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano, em até 12 (doze) meses;

XI. Regulamentação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), em até
24 (vinte e quatro) meses;

Xli. Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização (CGAU), em até 24 (vinte e
quatro) meses;

Praça Dep. Sebastião Leal, 2
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XIII. Plano Municipal de Saneamento Ambiental (PMSA), em até 24 (vinte e

quatro) meses;

XIV. Plano Municipal de Arborização (PMARB); em até 24 (vinte e quatro)

meses;

XV. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), em

até 24 (vinte e quatro) meses;

XVI. Regulamentação da Contribuição de melhoria, em até 24 (vinte e

quatro) meses;

XVII. Plano Municipal de Iluminação Pública (PMIP), em até 36 (trinta e seis)

meses;

XVIII. Política Municipal de Patrimônio Cultural (PMPC), em até 36 (trinta e

seis) meses;

XIX. Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em até 36 (trinta e

seis) meses;

XX. Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), em até 48 (quarenta e

oito) meses:

XXL , ';Plánó Municipal de Desenvolvimento ̂Rurali_(PMDR), embate 48
»  } TÍ|(quarenta,e õitp) meses;

í. i, n

Xllítví^lanò
.  . , , < , , J n < , ' ̂ ÍI I I I I

Mupicipal de Redução dè/Riscos (PMRR), em^até 48 (quarenta e

4"

§19. O Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) deverá ser realizado em até 24 (vinte e

quatro) meses.

§29. Complementarmente às regulamentações dos instrumentos e ferramentas de que

trata o caput do artigo, deverão ser definidos, por ato do Chefe do Poder Executivo

Municipal:

I. Regulamentação das Zonas de Área de Preservação Permanente (ZAP),

das Zonas de Unidade de Conservação (ZUC), das Zonas de Reserva de

Biosfera (ZRB) e das Zonas de Corredor Ecológico (ZCE), em até 12 (doze)

meses;

II. Regulamentação do Sistema de Áreas Verdes municipal, em até 12

(doze) meses;

III. Regulamentação do Sistema de Equipamentos Públicos municipal, em

até 12 (doze) meses;

Praça Dep. Sebastião Leal, 2
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IV. Regulamentação do Inciso I do art. 94 deste PDMU, em até 12 (doze)

meses;

V. Regulamentação da lei complementar de que trata o artigo 112 e o

Inciso VII do artigo do artigo XXX, em até 18 (dezoito) meses;

§39. O ato de que trata o artigo 114 deste PMDU deverá ser publicado em até 24 (vinte e

quatro) meses.

§49. Os prazos fixados neste artigo serão contados a partir da data de sanção deste PDMU.

PARTE VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 153. Os perímetros da Sede Municipal e dos Núcleos Urbanos estabelecidos no Anexo

II deste PDMU somente poderão ser ampliados por meio de projeto específico que

contenha, no mínimo:

■  • r- i PMEFEIWfiÂ /Z
"\.% ./Demarcação georréferenciâda^do'hovOlperímetr^■urbaho;^7 n
/IIC/v^jpenniitaçao d trechos (com .festriço^es? a urbanizaçao e dos trechos.5. I Á I' / i i / J / l i / l / / í Í í- i'4K

.  /-^ujeitos% controle especial em fúnçaq.de ameaça de desastres naturais;
l^JDefin/ção de diretrizes-específicas-e-de áreas que serão-ütilizadas para

Infraestrutura,. sistema,viário,, equipamentos e instalações públicas,
M-jmBÂLm mi cmmmAMurbanas e sociais;

IV.

V.

VI.

VII.

Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de
modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de
emprego e renda;
Previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for
permitido;
Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e
Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de
expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização
imobiliária resultante da ação do poder público.
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§15. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei
municipal e atender às diretrizes deste PDMU.

§29. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará
condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.

Art. 154. Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data
de publicação desta lei, sem despacho decisório serão apreciados integralmente de
acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos casos de manifestação
formal do interessado, a qualquer tempo, optando pela análise integral nos termos desta
lei.

Art. 155. Ficam assegurados os direitos de alvarás de aprovação e de execução já
concedidos, bem como os direitos de construção constantes de certidões expedidas antes
da vigência desta lei

Art. 156. Os projetos urbanísticos elaborados previamente à aprovação desta lei e
baseados em diretrizes fixadas por lei específica, não precisarão de nova aprovação
legislativa.

Art. 157. Esta lei deverá ser revisada, no máximo, a cada 10 (dez) anos i

Art. 158. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 159. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação Ál?

Gabinete do Prefeito Municipal de Uruçuí-PI, 15 de dezembro de 2021.

Francisco wag
PREFEITO MUNIC AL DEU
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ANEXO I

GLOSSÁRIO

ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance para utilização^ com segurança e

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida.

AGRICULTURA FAMILIAR, AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL. De acordo com a Lei Federal

n. 11.236/04, o enquadramento como agricultura familiar baseia-se em quatro critérios

:iuátro módulos flscals|o^r^^^ínW^^^mãp^e-obra da .própriaprinclpaiái.árèa-de até

familiainis atividades rurais, renda famliiar-mínim^.advinda^ clas-advidádes'^ ecori?micasf j I I I LJ Jl I I II í I I I I j I
elecifnento è a direção^xlo estabelecimento junto à família. Já
L, j .1 \ \ { J \ l / ! t

átira im

ruraí^^nq próprio estat

caje" a^^prátlca 'que Í3rlorlza-á^utillzãçãO'Coèrente''^de-recursosagricultur^a agroecológ

naturais e a^íOlo^i^fização de agrotóxieos,^enquanto a.agricuItura.sustentáveLconsidera

parâmetros sociais, econômicos e de gestão de recursos naturais para a produção agrícola

de diversos portes. Este conjunto é fundamental para um desenvolvimento rural

sustentável.

APROVAÇÃO DE PROJETO: ato administrativo, pré-requisito para o licenciamento de uma

construção

BANCO DE TERRAS PÚBLICAS Pode ser entendido como um conjunto de imóveis de

propriedade pública que estejam à disposição para implantação de equipamentos

públicos, habitação de interesse social e outros empreendimentos de interesse público e

coletivo. r
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BIOMA Amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos

semelhantes de vegetação e com diferentes tipos climáticos.

CENTRALIDADE Considera-se centralldade uma área ou estrutura urbana que concentra

oportunidades diversas, principalmente de usos não residenciais, motivo pelo qual tende

a atrair pessoas em deslocamentos cotidianos. Deve necessariamente ser pensada em

oposição a outras áreas, como as pouco urbanizadas (rurais, por exemplo), ou outras

totalmente urbanizadas, mas com predomínio residencial (densas ou não).

COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO (CA): índices que determinam potenciais

construtivos mínimos, básicos e máximos para cada zona e, consequentemente, para

cada terrlno^Sãò fatâres^ue, niuítiplicado^^^la^áre^^|t^f|e^^resultam ná/área

construida permitida; constituindo asímíparímetros de/refefencia-paScada zona'.

DISTRITOS INDJJSTRIAIS: áj-earpré-determinadas pela-admingáção pública de-como o
melhor local.parai,asinstalaçãofde?indústrias,çaisen)planejadafeiprganlzada/pelo Poder

Público Executivo municipal, e deve dispor de toda a infraestrutura necessária à

instalação industrial, sejam estas de micro, pequeno, médio ou grande porte.

FITOFISIONOMÍAS: característica morfoiógica da comunidade vegetal.

MANCHA DE URBANIZAÇÃO: zona territorial que apresenta características de ocupação

com padrões de densidade compatíveis com a zona urbana.

MACROZONA: grupo de zonas e bairros com características semelhantes relacionadas à

ocupação, à cultura, à economia, ao meio ambiente e à infraestrutura urbana.
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MICROACESSIBILIDADE: acesso direto a equipamentos de relevância da mobilidade

urbana no espaço público pelos diferentes modais.

USO MISTO: a implantação em uma edificação de mais de um tipo de atividade diferente.

VAZIO URBANO: Terreno ou gleba não edificado, localizado na Área Urbana e que conta

com redes de infraestrutura básica.

-X

PÊEFEITIJÊA DE

ú TÊABÂLm mi comwuÂPi
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ld:030E5962A52D9711 
f PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ GABINETE 

..,,..,,_ GABINETE DO PREFEITO GABINETiDOPRefEllt) 

PORTARIA Nº 2'5/2021/GAB 

Dispõe sobre a cessão 
de servidora efetiva. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUÇUl•PI, Estado do Piaul, no uso 
de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do, 
Município. 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 106/2021/ADM. 

CONSIDERANDO o Ofício nº 350/2021 de São Raimundo das 
Mangabeiras-MA. 

CONSIDERANDO o Parecer Jurldico nº 081/2021 da Procuradoria do 

Mu~:~1r --.; ·~5. • · P!RfEFfEB"fUJRA f!Jf . L"7 

A,J&fº~~i~f~'Nr.·P9 lo'ifuit. 9;'fd~ p~1,M) ur1)}1UcipaJ.nº1ª b821iõ·1t 9 n· 'IÚJ ~.:~ _-.•ll''t:r7';)' r , / L..,I ( · :, ._. ·I . , ~,ti.. r \-~-í.ú~' . . ·· .· < ;_:, :•~:l ~ ··wi I 
r=:.,;-1 )',( 'I.: , t , ... :: /1\ \ . . . •'., ' ,Y.-

•t "':.I: . ~ ' .~ - \_.. .... ... . ,,. . 
. RES~~~: ' 2) 

, ;~..,""Ir ... ~ ·:• fi) "f~il/F)/· " IUQ VtV rD!i},frHM«JA~ 
Art. 1º " ceder, a partir clb"'ala~or8alfil/aezemb'ró1,.de 2021·, com ônus ao 

municlpio de São Raimundo das Mangabeiras-MA, a servidora Kelen Alves 
Nogueira, contadora, inscrita no CPF sob o nº 011.144.771•25, matrícula nº 
47463, com a finalidade de desenvolver suas atribuições junto ao mencionado 
m1,micípio. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, sendo 
revogadas todas as disposições em contrário. 

Uruçuf - PI, 15 de dezembro de 2021 . 

Registre.se, Publique-se e Cumpra-se. 

ld:01AB13EA47A3977B 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 
CNPJ : 06.985.832/0001-90 

LEI MUNICIPAL N2 820, DE 15 DE DEZEMBRO OE 2021 

"Concede cestas natalinas ou 
presente/lembrança de final de ano aos 
servidores públicos municipais, e dá 
outras providências." 

O PREFEITO MUNICIPAL OE URUÇUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, no mês de dezembro de cada 

ano, uma Cesta de Natal ou um Presente/lembrança a todos os servidores municipais, 

efetivos, contratados por prazo determinado, ocupantes de cargos comissionados e 

trabalhadores terceirizados. 

Parágrafo único. A Cesta de Natal ou o Presente/Lembrança atenderá aos padrões de 

mercado, adquirida mediante licitação e concedida in natura, nos termos do Decreto 

Regulamentar. 

Art. 2• A Cesta de Natal ou o Presente/Lembrança será concedido, mediante análise 
de conveniência e oportunidade da Administração Pública, bem como disponibilidade 
orçamentária específica para este fim . 

Art. 32 Será concedida apenas uma Cesta de Natal ou o Presente/Lembrança por 

servidor, independentemente do número de vínculos legais em acumulação. 

Art. 42 O benefício de que trata esta Lei não será incorporado aos vencimentos, à 

remuneração, ao provento ou à pensão e nem servirá de base de cálculo para a incidência de 
quaisquer descontos ou vantagens, não gerando direito adquirido aos servidores. 

Art. s• Ficam os órgãos da Administração Indireta au torizados a aplicar a seus 
servidores, med iante ato próprio, as disposições contidas nesta Lei. 

Art. 6• Os recursos despendidos pelo Poder Executivo na execução da presente Lei, 
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consignada respectivamente, no 
orçamento vigente: 

órgão: 02 - Prefeitura Municipal 
Unidade Orçamentária 020600- Secretaria de Administração 

Funcional Programática : 04.122.0002 
Projeto/Atividade: 2.040- Manutenção dos Serv. Adm, Gera l 
Fonte de Recurso: 100 - Tesouro 
Elemento: 33.90.30 - Mat. Consumo 

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Uruçuí-PI, 15 de dezembro de 2021. 

FRANCISCW 
PrefeitoMu 

ld:0F8BCA9DEF079A6B 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ • . U
0
~~ •/ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~X!:! 

LEI COMPLEMENTAR NII 821, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 

Institui a Política Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e o Plano 
Diretor do Município de Uruçuf, e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, 

faço saber que a Cãmara Municipal de uruçul aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

PARTEI 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

, .·, '~-; · :C- \t , ~ . , _ _fPREf~l"[i/RA Df€ . - L7 
Art.,1~ ·execuç:jo il l!ojítlca•Munll:lpal <le·r:iesenvolvlmento·~no í'le Ul)U~v(P~DU) 
será ~~I~ êil/J)_r~it' ~~ afLJ;, e/n 1cJn_ {Q~ida~J co/n b &1{posto Ms ar:ts! 1'82 e 183 

-::,,-~ -r. ?-- .._~- { / J / 1 . .L l · (. 1 1 1 / t 1 / t {' 1 
da ~f~I 1:Jl~~--F~!i!ra n ~ F.~r'ãl n)J'.:1)01157, c:lé !_Ç..de1Ju1bo~.20~1-.!,_ria,,leH:il'gãnica 

do Muni pi~ ' ' r \.:::..,/ u D "--=-"' '? .....__,... LJ 

§ 111. P~ra ::J;;;-o<;':\~itos, esOJ"tHr§~ffÇfa){JMrftO#fCfJ,,~lrtife Uruçuí 
(PDMU), é o instrumento básico da polítlca de que trata o caput deste artigo e estabelece 
normas de ordem pública e Interesse social que regulam o uso lla propriedade urbana em 
prol do bem coletlvo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. 

§ 211. A Polltlca Munldpal de Desenvolvlmento Urbano de Uruçuítem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funç15es sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante a aplicação de um conjunto de estratégias, Instrumentos, políticas setoriais e 
complementares aplicáveis ao te~rltórlo ~unlclpal como um todo. 

§ 311_ Os conceitos essenciais adotados na PMDU e aqueles necessários para balizar ações 
no campo do desenvolvimento urbano são definidos no Anexo I desta Lei, denominado 
de •G1ossér10•. 
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-..c.v-1-ººs~ 
~ ; : , ~ 

0 l i 'ó 

============================================== -~ V :§. % ;:::;:e ~ 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE uRuçur illN. u.~~-; v ,(~ 
CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~ ::.~e 

§ 411. O Anexo I de que trata o parágrafo anterior tem a finalidade de apoiar a leitura desta 
Lei e não ·contém necessariamente termos e definições a serem consolidados na PMDU. 

§ 59. O PDMU é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o 
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual Incorporar as diretrizes 
e as prioridades nele contidas. 

§ 611. Integram esta Lei Complementar os seguintes Anexos: 

Anexo 1 (Glossário); 
Anexo li (Classificação territorial do Município de Uruçuf); 
Anexo Ili (Macrozoneamento do Município de Uruçuf); 
Anexo IV (Sistema viário principal do Município de Uruçuf). 

Art. za. Os objetivos previstos nesta Lei devem ser alcançados até 2031. 

Art. 3a, A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Uruçuí será regida pelos 
seguintes princípios balizadores: 

Ili. 

IV. 

1. Função social da cidade, entendida como o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça sedai, 
ao acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento 
socloeconômlco e ambiental, incluindo o direito ao acesso à terra 
urbanizada e regularizada, ao reconhecimento de todos os cidadãos, ao 
direito à mor.adia, à lnfra~strutura urbana e aos serviços urbanos; 

li. Função social da .propriedade urbana, entendida como elemento 
constitutivo dó dlr!Íito de propriedade e atendida quando a propriedade 
cumpre os critérios e graus de exigência de ordenação territorial 

estabelecidos pela legislação, em especial aos parâmetros urbanísticos 
definidos no Título VI desta Lei; 
Função social da propriedade rural, entendida como elemento 
constitutivo do direito de propriedade e atendida quando, 
slmultaneamen~e, a propriedade é utilizada de forma racional e 
adequada, conservando seus recursos naturais, favorecendo o bem
estar dos propriet.!rlos e dos trabalhadores e observando as disposições 
que regulam as relações de trabalho; 
Direito a cidades Inteligentes, entendido como o comprometimento 
com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, 
em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de 
forma planejada, Inovadora, Inclusiva e em rede, promovem o 
letramento digital, à govemança e a gestão colaborativas e utlllzam 
tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, 
oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a 

,...,.. __ .....,'i"'-,-.ll"'lêncla e melhorar a gualldade de vida de todas as pessoas, 
:. · 8ªtan n.!.o o uso segµro eq~,Fo:f"S~if'Jl~fQ.f.Mã'as tecn.oló"5 da .. .. r. -. .,b i n r ) ~ r7 r 7 ;;.--_:)' fi7 r-, r ·t 
. _ 1 t.i ~1.i>tâ . a~ e comunlcaçãt°;).;" } J f ( ( , 1 J • 

\ ",V~--7-=t,1,,;it ~!mktd anÍbj~rÍtiecoioglcament~ ~qulllbrado; entendJdJ como 
1 . j .:.,."o~lre ~~~t'r1~1'6mb~,bJml,.J~,n' 'f3Jsenclal 

.~ . ia 11qualldade de vida, constituído ~elementos do sistema 

, .. _ambiental na5raJ·~~~'Jt8}le•I?A1f~~.í\1tº.ff.s~~~~tKªnlzem 
equlllbn1damente para a melhoria da qualidade ambiental e bem-estar 

VI. 

VII. 

VIII. 

humano; 
Gestão democrática das cidades, entendido como a garantia da 
participação de representantes dos diferentes segmentos da população, 
diretamente ou por intermédio de associações representativas, nos 
processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de 
Investimentos pl'.lbllcos e na elaboração, Implementação e avaliação de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
Equidade e Inclusão Social e Territorial, entendido como a garantia da 
justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das 
desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os bairros e 
nl'.lcleos urbanos do Município c;le Uruçuí; 
Direito à cidade, entendido como o processo de unlversalização do 
acesso aos beneffcios e às comodidades da vida urbana por parte de 

IX. 

todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos serviços, equipamentos e 
Infraestruturas públicas; 
Atuação Integrada e complementar à Polftica Nacional de 
Desenvolvimento Regional e à Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, entendido como o alinhamento e a complementaridade às 
diretrizes e objetivos ~effnldos por esses Instrumentos. 

Art. 4!!. A Política Municipal de Des_envolvlmento Urbano de Uruçul será orientada pelas 
seguintes diretrizes norteadoras: 

1. Garantia do acesso de todos à terra regularizada por meio de 
demarcação urbanística para fins de regularização fundiária e à terra 
urbanizada dotada de saneamento e infraestrutura básicos; 

li. Garantia da legitimação de posse; 
Ili. Garantia do acesso de todos à habitação adequada, segura e a preço 

~-~.,a~c~e.,s"'lvel de acordo com a natureza de cada imóvel; 
~ - . . . l'i"ll li'll~~""j"í'Wlfi:) R /N tc: 7 

· :' .ri/. . ]f'!<iu_ o f.da ocupa~o .J!!>sl\'.vazios- url>ãnos"l dél'itro das mánchas 

'l:51 ., t~{ú~a 'f~as Ídetir/iç}ofdo~~m'7ro Jrilan_,Çldci~uhÍ~pio~· n 
~ ) ~ef} ./~stfrii lo ~ leJneÍãJ j;feci-t~. '. ~b 11urb~,M ·c;om al ~reJs tnlronais -v~ · ~ . . · · l J I (' ·1 / 1 1 - 1. 1 1 t 1 r:;,Y" ,;./ ·~ac nt~4 ~a ,a se~te~desenh~~; Ca2}1 novas 

1 : ·. ~ IJcla~es urbanas Integradas, evltan~ a marginalização e a 

' 4 -.dlsP.ersão urb,!JlàJ'RAMU -{O VAI CCJí\f tlJ\f UA.R 
VI. Uso de regulamentos e incentivos para priorizar a equidade espacial em 

detrimento da especulação fundiária; 
VII. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

das normas edillclas, com vistas a permitir a redução dos custos e o 
aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

VIII. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na 
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 
urbanização, atend_ido o Interesse social; 

IX. Estímulo à utiliza_ção, nos parcelamentos do solo e nas edificações 
urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que ~bjetivem a redução de Impactos ambientais e a 

economia de recursos naturais; 
X. Tratamento prioritário às obras e edificações de Infraestrutura de 

energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento; 

XI. Proteção, preservação e recuperação do melo ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 

XII. Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto 
nas dependências Internas das edificações urbanas, Inclusive nas 
destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, 
observados requisitos mínimos de dimensionamento, ventilação, 
iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais 
empregados; 

XIII. Aumento da oferta de terras com serviços, formando parcerias para 
financiar os serviços essenciais; 

XIV. Adoção de medidas indusivas para a segurança urbana e a prevenção 
da criminalldade e da violência e reforçar a prevenção e o tratamento 
do abuso de substâncias, Incluindo o abuso de drogas entorpecentes e 
uso nocivo do álcool; 

XV. Ga ntia da regularidade, continuidade, funcionalidade e 
.. · .. · ~- . . l' d ~10./l:t::.'!f:I.IT/I. º~Mfcnl~ 1· ,,.rb7 

t • ···~ :· . , . ..r.P!1!Y!! ~ :iaçl!o a r-;es~9~osr51r:v f-s<P~ ele 1mJlef9 /!-i ana, 
'F~A . tf .,\~~m ne OJdJ;Jsldui>s sólldos·e ~rnvo1Jrmento·defa;1õeslde educação 

-~~ ✓,..[,;:!~iiibi' ~~J I J / ! '-:71 1 J 1.1 I 1 J //. f 
r~( IJ/~du ? ~p~f{11to de J:'j~ ca~ t~~d~!3(11io~ano e 

1•, ~li1càão~tal; ~ 
. XVfü-....Rroirioção da,&~~~l;!.~lf.t_naiv1;~; ee~ .. ssJ~'lr.g~~~versal e 

das praças e áreas de lazer localizadas à margem do rio Parnafba; 
XVIII. Desenvolvimento e execução de uma política municipal de gestão e 

XIX. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

preservação do patrimônio cultural; 
Atualização do ordenamento territorial e edlllclo; 
Definição de medidas de mitigação e compensação a serem adotadas 
em processos de renovação e emissão de alvarás de funcionamento; 
Estimulo à criação de distritos industriais; 

Estímulo à criação de eixos comerciais pela cidade; 
Execução de projetos de reestruturação de feiras e mercados populares 
e regulamentação do·comérclo de rua; 
Execução de obras de mobilidade e transporte, especialmente, rodovias 
e aeroporto; 
Criação de ,Parques urbanos e praças públicas; 
Proteção dos mananciais; 
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XXVII. 

XXVIII. 

XXIX, 

XXX. 
XXXI. 

XXXII. 
XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ illN_ u.~~u( 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~ ::.~e 
Ampliação e melhoramento da rede de distribuição de água potável e 
Implantação da rede de esgotamento sanitário; 
Adoção de medidas estruturantes e não-estruturantes de drenagem 
urbana; 
Estímulo ao transporte ativo; 
Garantia da segurança alimentar e nutricional; 
Adoção de agendas de produção rural sustentável; 
Ampliação da rede de equipamentos comunitários; 
Ampliação da rede de equipamentos urbanos; 
Ampliação dos fluxos turlsticos, da permanência e do gasto médio dos 
turistas, mediante a promoção e o apolo ao desenvoMmento de 
produtos turísticos e do ecoturlsmo; 
Suporte a programas estratégicos de captação e apoio à realização de 
feiras e exposições de negócios, viagens de Incentivo, congressos e 
eventos regionais; 

XXXVI. Execução de políticas de redu@o e gestão de risco de desastres, 
· :.: -.. i-e(lo · o tª vulnerabilid~~LiFJi/~4J1SJ'b-á~,'E'de reslllê&?a e - · ,~ ·· · ~)) n n .---..... r, , ..... 1 ;.:'-'-"'-:-, r 1 r7 r-, 
, _.r,..>A~;-<. >-'i 11;/J./1) .J// /L .f 1/ ltl · 

{ .;L~gij:la da . e, de-,esP,osca'a perigos natujr.als e1:cte-orlgem1humanrl; 

ll,'---~~éc\J . e~fiº. posj 1pv,ést~lt)~tis (do ~aper P~bl/c~ ~e lue tenha 
-f_,1 ~ul~d '.i,11 ~çã~e l~ve~~no~..::,_:-;:9 ~ 

. lll~eqli_a '? dos instrumentos de polltlca25con6mlca, tributária e 

,,._financeira e t59s/l~!J~fieJ>.9ªB56'f.b~'1\f~'f J~;e'll~f.J.-vlmento 

XXXIX. 

XL 

XLI. 

urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar 
geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
Desenvolvimento de ações de educação de direitos e deveres 
urbanísticos; 
Gestão democrática por melo da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; 
Audiência do Poder Nbllco municipal e da população interessada nos 
processos de Implantação de empreendimentos ou atividades com 
efeitos potencialmente negativos sobre o melo ambiente natural ou 
construído, o conforto ou a segurança da população. 

Art. SQ. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano de Uruçul deverá alcançar os 
seguintes objetivos estratégicos: 

1. Avaliar os assenta·mentos precários existentes e quallflcá-los, 
priorizando a Intervenção em assentamentos para urbanização ou em 
situações de risco à vida; 

li. Promover a regularização e/ou a urbanização em .ireas ambientais ou 
de transição urbano-rural ocupadas de forma sustentável; 

Ili. Garantir a segurança na posse, de modo a permitir a permanência da 
população de baixa renda e/ ou de povos e comunidades tradicionais; 

IV. Reservar terra para produção de habitação de Interesse social (HIS); 
V. Constituir banco de terras públicas; 

VI. Controlar o avanço da ocupação urbana e planejar frentes de expansão 
considerando as condições de risco existentes; 

VII. Promover o adensamento de áreas urbanas com Infraestrutura; 

~ : ~11- -- ~- º~r,i~rcat,.áre~ pa~OCUP.,~Plfrrn!ço'Jí'2J.vlnfLa/!!',mítfvidades.i:prals e 

,I'~~ · ·-.tf,...urba a~ bf'xadfnf'dai;'le; :;I i-J n f.'2_ n n n 
rJ~\ ,}X_}I> ~fô1&; r! .. áre~ pa~a/ a/_pt~J~o rural;· ,garantindo reserv.a para •f --~ ~~p~d de~aktlciJlfura,ffl~iíÍa/. Ígr.o~l~g(g.e sJd~JJ.1/:et1tando 

r J_,. '- , J, >,;. / J· 1 \. '- :_,/ \.;::.;~ \......::._,/ l::.J 
•. _"'...._,:"o·es at . ento•da ~ancha rbana; ~)_,,:_ _ 

. ~~(llover a tr:an~,:ni,a§J'à'f/oup,fUP.ação,11.ê""'.Areas,urbanasR,ptas em 
-;ar~ria comflin'f.!11~.r.f;v VAI "-Ui'V I tuUA 

XI. Promover a ocupação de vazios urbanos de fonna articulada ao 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

desenvolvimento urbano; 
Restringir o perímetro urbano para conter o espraiamento de fonna a 
Incentivar uma cidade mais compacta; 
Direcionar a · produção lmoblllárla para áreas adequadas ao 
desenvolvlmento urbano; 
Garantir parãmetros compatíveis com a produção existente, desejada e 
produzida no território; 
Promover o uso misto do espaço, de forma a garantir áreas com 
equlllbrlo entre oferta de emprego e moradia, além de maior qualidade 
do espaço urbano e segurança; 
Melhorar a q1,1alldade do sistema de mlcroacesslbllldade, como 
calçadas, arborização, llumfnação, viário e mobllldade ativa; 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

Prever melhor focalização de equipamentos, adequando o uso do solo 
e articulando a escolha. da locallzação à dinâmica de mobllldade, de 
adensamento e de desenvolvimento urbano prevista; 
Artfcular as áreas verdes públicas, garantindo o fortalecimento das 
áreas ambientais da MÚnlcíplo; 
Melhorar as condições ele drenagem do Município considerando o uso 
e a ocupação do solo; 
Incorporar a agenda ambiental local (biorna Cerrado) no planejamento 
do território; 
Incentivar desenho urbano que ga,:anta qualidade no uso e na ocupação 

do solo, bem como relações mais h1.1manas no espaço urbano póbllco; 
XXII. Regulamentar as formas de uso do espaço pllbllco e da Instalação de 

comércio ambulante, visando maior qualidade ambiental e urbana para 
o Município; 

XXIII . Preservar·rmóveis, usos ou conjuntos urbanos de Interesse cultural ou 
hlst rico; 

t,; !(_·· ":~~ia: ~ tá: preserva~o eel~~t1i'~lfi5frios tradtc16n':1s e 

trA · .. Af~c~~-~s 'd f 7 {7 íf-yu J {11-r íl íl~/ .J~ · .u • •Gara tr. r~ervaJo~/d&·pãJr1m6nlo 11aturál ou palsagístfco; · 
,-, : i-,, CJ. 1 1 " 1 r 1 .,1" 1 1 1 1 1 / 1 r- :::7" :;.r '•Q!es r \l\s~5as p1ra-~d~s p~~s~p i3ação e 

' ~hza o relacionados aos bens de lntere~e preservação; 

XXVlt.,-..,aoriiglr parâetrtsi~~~éJ~ºi~U,ft~-"M~~~forma a 

XXVIII . 
XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXTI. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

garantir a permanência do uso e ocupação real do solo de forma segura 
e sustentável; 
Promover a regularização fundiária, edllícla e/ ou de uso; 
Adequar parâmetros de incomodidade para garantir a compatibilidade 
entre usos residenciais e não residenciais; 
Viabilizar melhorias e adequaçlles urbanas na implementação de 
empreendimentos de Impacto; 
Garantir qualidade urbana e participação da vizinhança na avallação e 
na implementação de empreendimentos de impacto; 
Identificar áreas de interesse e estimular a atividade industrial de forma 
articulada ao desenvolvimento urbano e econ6mlco municipal; 
Controlar impa'ctos ambientais e urbanos oriundos da atividade rural ou 
extrativista; 

Viabilizar investimentos em Infraestrutura para que a região polõlia 
acolher novas empresas; 
Dinamizar ou criar centralidades de bairro de forma artfculada ao 
desenvolvimento econômico e urbano local, fortalecendo comércios e 
usos populares existentes e promovendo melhor aproveitamento do 
solo; 
Promover a regularização e o fortaiecirnento das atividades econômicas 
existentes de forma articulada ao desenvolvfmento econ6mico e 
urbano local; 
Regulamentar as formas de uso do espaço público e da Instalação de 
comércio ambulante, visando maior qualidade ambiental e urbana para 
o Município; 
controlar e mitigar impactos ambientais e urbanos de atividades de 
Impacto, condicionando a Implementação do projeto ao atendimento 
das demandas social, ambiental, urbana e econômica ldentlflcada; 

XXXIX. Ga ntlr a Implementação do eguif?amento de Impacto de forma 
. - - . \, liN?fi,,-C~:rr, •~tr:bo/= bi {ií d 

'lf ·_·_-j;~t1~11~r:à(títln rF~)"íl ""/J~º =t:>lº'1 TJ r1 º ~t x~~-~âfu •t-~-rru-,çãI° ;-;i,consr;ção db áre se,bientalmente 
,.) . .Jr- _'°'f~ge!f, . ~. ~ LJ U ~ -~ ~ LJ 

• 1 • u.~entlv r-a preservação por parte de prop~ános de áreas privadas 

'•-com,lmportll~~ª~E..~U-30 VAI CONY/AfUAíR 
XUI. Fortalecer o desenvolvimento econômico sustentável integrado às 

áreas de preservação e suas potencialidades; 
XLITI. Vlablllzar a aquisição de Imóveis estratégicos para conversão em áreas 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVll. 

verdes públicas; 
Planejar e articular as áreas verdes municipais às áreas de relevância 
regional (Unidade de Conservação Una-Uruçuí); 
Promover a regularização e/ou a urbanização de áreas de transição 
urbano-rural ocupadas de forma sustentável; 
Delimitar áreas aptas à ocupação para expansão urbana nas áreas de 
transição urbano-rural e garantir a recuperação da valorização da terra 
rural para urbana; 
Promover a articulação e a Integração da rede hídrica às áreas verdes 
municipais, considerando a dimensão regional das áreas de 

preservação; . 
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-..c.v-1-ººs~ 
~ , :, ~ 

0 l i 'ó 

============================================== -~ V :§' % ;:::;:e ~ 

XLVIII. 

xux. 

L. 

LI. 

UI. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE uRuçur illN_ u.~~-; v ,(~ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~ ::.~e 
Controlar a expansão urbana considerando as áreas ambientalmente 
degradadas e a capacidade de suporte da Infraestrutura Instalada ou 
prevista; 
Promover a recuperação e a preservação das áreas ambientais 
degradadas; 
Promover a urbanização de assentamentos precários, prevendo 
Investimentos em Infraestrutura de água e saneamento ambiental; 
Promover Investimentos e parcerias Intermunicipais para viabilizar 
Infraestrutura vlsando_melhor aproveitamento da terra urbana; 
Estruturar uma polltlca de gestão de resíduos sólidos vinculada à polltica 
de desenvolvimento Úrbano e com articulação regional para gestão de 
aterro sanitário, centrais de compostagem ou reddagem e demais 
equipamentos que componham o sistema de coleta e tratamento de 
resíduos sólidos; 

LIII. Articular planejamento de novas áreas de ocupação urbana à 

,_..~-~ca=,.a.,ldade de drenagem existente e ~revista no Município; 
, ~ 'a:"· - .. <:i'lâ~ • oJálõ centralldades ~~],!faf(fiif~J~t.\n~Fnto econõ.,.(;7o, de 

-t,j·r~ -·:·;/~t~i~· lf'lqu11lb1ar&s1k·no~~Jr1of1~ .. -r·~11 ne rl?.;,- , . r, . . ê• ~ / , / J / .lf J 11 ,: / • .::V~ •11:,,. > • abll z~ndlçõej p;ii'r'"a, amplla~o da mobilidade tiva e do 

r.r' .!,/~~ o~.rlãd-m6tori~áà; '0:::!.) 09 ~ .. 
.' · . · · -~ra tlrJ~re~rodução para agricultura •familiar, agroecológlca e 

· · ,.,, _ _,m1;éntável; O 1'/RA.ISAI..HO VAI CONTlf\JUAR 
LV. Promover ampliação da rede de distribuição dos alimentos produzidos 

LVI. 

a. 

b. 

LVII. 

LVIII. 

ux. 
LX. 

no Município ou na região; 
Garantir a permanência e o estimulo continuo à produção oriunda de 
povos e comunidades tradicionais; 
Promover melhor aproveitamento da terra ocupada, reallzando 
parcerias e Integrando o planejamento e a gestão de equipamentos 
públicos municipais; 
Fortalecer as pàrcerias lnterlnstituclona Is e regionais para 
desenvolvimento do segmento turístico em diversos níveis e escalas de 
atuação; 
Garantir qualidade ·na Implementação e utlllzação de equipamentos e 
atividades relacionadas ao turismo de negócios e de eventos de forma 
Integrada ao desenvolvimento urbano; 

Garantir ocupação urbana adequada em situações de risco e reserva de 
terras com infraestrutura para reassentamento; 
Mitigar ou solucionar situações de risco, alagamento e Inundações; 
Estnrturar os tributos sobre a propriedade de forma articulada ao 
desenvolvimento urbano; 

LXI. tuailzar a Planta Genérica de Valores para valores próximos aos 
praticados pelo mercado, de forma a Induzir a justa recuperação da 
valorização Imobiliária; 

UCII. 

l.XIII. 

LXIV. 

Promover a cooperação entre entes públicos, a fim de viabilizar ações 
de Interesse comum; 
Recuperar recursos Investidos em melhorias urbanas Junto aos 
beneficiados pelas obras; 
Orientar e fomentar melhorias urbanas por melo de contrapartidas 
oriundas de empreendimentos de Iniciativa privada; 

LXV. Recuperar a valorização fundiária para aplicação de recursos, 
...---.... ,..1 ~r..,lzando áreas mais precárias e buscando reduzir desigualdades 

· .- •·•• ··• • s~ió' eibrlais e melhoraPJ-a~fdilJ"°J.tk~~{Çpfo'do o Mun16ri5io; ,t, • ,... - · ,;· · -··· , -.1> .., CJ ~ r1 r-1 Á.. __ .::-:, í77 r. ,-, 
~ .. HJ :\Qj~ ar. ~ ftJen}ª? :rJhºJiª,s 1u~ba~;i~ rr· melo. de c/onlfr'p,artidas 

\1 • .,,. :.~- ! :or.l110_ Q.e I l'f'Pr1erd1rn:;ri~s 1e 1m~ª'1º( l F· 
l1~~,-0.,e_rta c l!~~ciat3e ~lcl~opul;ir~çg ~lia~ de seu 
~ape ,' _positivo e deliberativo na ~ca urbano-ambiental 

''"'-..Mú.tilelpal; O T/RA/8ALHO VAI COIAfTIMtJ.AR 
LXVIII. Criar um sistema integrado de gestão democrática municipal que 

LXIX. 

determine o papel e a responsabilidade de cada lnstancla, órgão e etapa 
de participação popular, bem como as formas de Interação entre cada 
um deles; 
Criar mecanismos de debate público sobre a polltlca urbano-ambiental 
para aumentar a mobilização coletiva e capacitar a população, a fim de 
que esta possa atuar de forma proposltlva e com Iniciativas próprias. 

PARTE Ili 
DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

TITULO! 
DA CLASSIFICAÇÃO TERRITORIAL 

Art. 611. Este PDMU classifica o território municipal a partir de suas características 
ambientais e dos padrões de uso e ocupação do solo, subdividindo-o em Área Urbana e 
Área Rural. 

Parágrafo único. Para fins de execução da PMDU, entende-se por: 

1. 

li. 

Área Urbana: aquela localizada dentro dos limites do perímetro urbano, 
incluindo os perímetros que delimitam os núcleos urbanos na Área Rural 
definidos neste PDMU, e que apresenta características de ocupação 
mais densa, maior e mais diversificada oferta de infraestrutura, 
comércio e serviços; 
Área Rural: aquela que se caracteriza prioritariamente pela produção 
primária, tem menor densidade de ocupação e dispõe de menor oferta 
de Infraestrutura, comércio e serviços, localizando-se externamente ao 
perímetro urbano. 

Art. 7~- pEirfmeuó'fü ' !t:"o de Uruçuí é a 1~tfallfmi5"*áliglq{?itfe~rff.ta a Área tft6ana, 

repr'~f.a_ç d~h"~;~' ií;. Jo,lQ11g6nb foem11db cr;;i, stltu1a A"""lde~uhiJipa[lil, 

'~ -';t~-...1·101' ·. L 71 t u; I 1·11 :i I I I 
Pará · únlco.'LPar f~ e execuçã~, PMDIJ; .além. d!1ASêd11-llí'lu lclaal, são 

"( " • ....___.., ;..,J '-' '--../ ',·~ ~ L::I 
consliferado~f. a rbana: 2) 

,,._.,.,,.i_ O TRABALHO VAI CONTlfüUAR 
1. Núcleo Urbano Tucuns; 

li. Núdeo Urbano Santa Tereza; 
Ili. Núcleo Urbano Flores; 
IV. Núcleo Urbano Santa Rosa. 

Art. 811. O planejamento territorial da Área Rural deverá ser definido por melo do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural, que deverá conter, no mínimo: 

1. A plurlatlvidade das familias rurais; 
li. A manutenção da biodiversidade, a conservação do solo, a palsasem 

rural, a herança cultural, a segurança nutricional, entre outras funções 
do território rural; 

Ili. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

A caracterização das cadeias produtivas existentes e potenciais; 
A preservação·do seu patrlmõnlo ambiental; 

A localização de Indústrias e de núcleos urbanos; 

As demandas de transporte; 
O sistema viário estruturador; 
A conexão do Munidpio de Uruçuí com os municípios do entorno; 
A caracterização das fltofislonomias do Cerrado existentes no território 
munlclpal. 

TÍTULO li 

DO MACROZONEAMENTO 

Art. 911 O Macrozoneamento será a base para a definição do uso e ocupação do solo do 
Município, que reconhece e estabelece ;t divisão do território municipal em 04 (quatro) 

macrozonas, sendo elas: 

1. Macrozona de Desenvolvimento Urbano - MDU; 

f · ..• '·11~- ·:· 'fllla'c z~a de Urbanlza~&llfJti~l~J&,A D~ L7 
~ - .. :.r. -- ~ n f7 ,-- r1 r-, ;,--·........,(jj) r1 

'1-~ !11-~ ~~a.e fo I! de'l!>esenvolvlri!'entoff!}RuEJral .IJ>,1DR1;,--/ · u 
}/~ ·w9.-~--~Ma~-Jz1ª·tQj'.euJ>rJe/v.lJo·Ámb{edtal . ~AJ . ' 

r-•-i,.,. , h. ~ · rr\·ç I l-" . . . 
1 Jr .. , ,.,, U D '-.,..- , 

Parág'rafd ú\)l.~ limites de cada Macrozona são os co~ntes no Anexo Ili, que 

poderãÓ sér>,ajllstad'os em le,Oe~!i•e~'FJJ.'1t~f(i!U~ J_eftC:..,"Jtnf'f re~Jf,;tntado e 
aprovado por resolução do Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU). 

Art.10 Para fins de ordenamento territorial, a Macrozona de Desenvolvimento Urbano, a 
Macrozona de Urbanização Específica, a Macrozona de Desenvolvimento Rural e a 
Macrozona de Preservação Ambiental serão subdivididas em zonas. 

CAPÍTULO 1 

DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Art.11. A Macrozona de Desenvolvimento Urbano - MDU compreende o território urbano 
do Município, que apresenta caracterlstlcas de ocupação urbana, Independente da 
densidade, com construções, populações residentes, paisagens antroplzadas e 

multiplicidade de usos com potencial de poluição, seja sanitária, estética, sonora e/ou 

visual. 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE uRuçur illN. u.~~-; v ,(~ 
CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~ ::.~e 

Art. 12. São metas da Macrozona de Desenvolvimento Urbano: 

1. 

li. 

Ili. 

Até 2031, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura 
e acessível para todos; 
Até 2031, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e 
equitativos para todos; 
Até 2031, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e 
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais 
não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura; 

IV. Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para 
melhorar a gestão da água e do saneamento; 

V. Até 2031, aumentar substancialmente a participação de energias 
renováveis na matriz energética; 

VI. Atfn Ir níveis mais elevados de i:1roduti"Ídade da economia, por meio da 
• ,~ · • . '· ··a1W! lflclição, modernlza,2.of?Fc~1'i/i'fii1~~$ãW Ü 

,\ f,~,· viU i{P~~m >bi.bir~caflorileft· dast,abio d~n-<oÍvi~~J~. q&ela[o"rem as ~ ~ ,,.<J>.! ...,, J=• I f ./ J 1 (7 1-j ' I /·· f) f 1, 
_ , ., ,;. • ·· IJ .{l(J . f l · l Ili 
-4;-.: ·,-_·!:-~ · atlirld ps,'od tli7;fi'ª /geração -- de emprego ·decente, o 

r·r· j./_ 'e~Pr e~I, \!~• a· ~ivi~ \!_••o,oz:::.:.)"c~tlvar a 
' ' ~ l!za~o e o crescimento das micro, p~nas e médias empresas; 

· Vllll-~té". 2Ô31, rt9up~E.l'li1'.iSlilfAlf1 fre_PfJÇ1VJ\9U~1tns sem 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

emprego, educação ou formação; 
Até 2031, conceber e Implementar polltlcas para promover o turismo 
sustentável, que gere empregos, promova a cultura e os produtos locais; 
Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e 
reslilente para apoiar o desenvolvimento econõmlco e o bem-estar 
humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para 
todos; 
Até 2026, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de 
informação e comunicação e empenhar-se para procurar ao máximo 
oferecer acesso universal e a preços acessíveis à Internet; 
Até 2031, garantir o acesso de todos à habitação adequada, segura e a 
preço acessível, e aos serviços básicos, bem como assegurar o 
melhoramento das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS; 
Até 2031, aumentar a urbanização lncluslva e sustentável, e a 
capacidade para o planejamento e a gestão participativa, Integrada e 
sustentável dos assentamentos humanos; 
Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimõnio cultural 
e natural; 
Até 2031, reduzir o Impacto ambiental negativo per capita, inclusive 
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos e 
outros; 
Até 2031, proporcionar o acesso universal a espaços pôbllcos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e 
crianças, pessoas Idosas e pessoas com deficiência. 

CAPÍTULO li 
DA MACROZONA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA 

Art.13. A Macrozona de Urbanização EsP.edflca - MUE comi:1reende o terr!!órlo 
perfyfa :o:• dô · MUni' pi~f que apresenf1PJia1ffJi/r~'lJfl{AJ?s'Ee urbanas?'com 

,1. •' ~ •• - ,.,. . · - ;J> 1 · ,- --:-... ,1 r, .,..- '."'> '7 r1 r · 
prop l!f.l des~üe'êlnd pi· ossu.4;:;lpefflilrural;oli que,sejain res11ltado de ex~nsão·drbana 

'!MI ✓,,(a~ ~ - • r , • T (, 1 7 / 1 · J t i I 1 '/·, J I J I 1 1. I sem .o~-.à mpànnam de I fniestrurura' baslca, com p_equen9 ·adensámer.to de 
>;i'Jg -., Ll. .. L' t !:\_(, 1 1 l • J :·1 l 1 ' / /· 

constr.r1Ídes J~e•· .p~ul . çõt5i. ~tes.._,e ds~mo~ra_2j!,m~nt~lzadas, 
unlfofml ad~s. ni dlo potencial de poluição, prlndpa.1E,ente sanitária. 

' ,..,.....,..,,.,._. O TRABALHO VAD COM-rlNUAR 
Art.14. São metas da Macrozona de Urbanização Espedfica: 

1. 

li. 

Ili. 

IV. 

V. 

Até 2031, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura 
e acessível para todos; 
Até 2031, alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e 
equitativos para todos; 
Até 2031, conceber e Implementar polltlcas para promover o turismo 
sustentável, que gere empregos, promova a cultura e os produtos locais; 
Até 2031, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de 
Informação e comunicação e empenhar-se para procurar ao máximo 
oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet; 
Até 2031, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos 
naturais; 

VI . 

Vii. 

Promover a Industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, 
aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e 
no produto interno bruto; 
Até 2031, garantir que as pessoas tenham Informação relevante e 
conscientlzação sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
em harmonia com a natureza. 

Art. 15. A Macrozona de Urbanização Específica Insere-se na Área Rural de Uruçuf e 
destina-se õnlca e exclusivamente à urbanização especifica, para fins de atendimento ao 
disposto no art. 32 da Lei Federal n2 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

§12. Será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos na Macrozona de 
Urbanização Especifica, ficando vedada a implantação de parcelamento habitacional. 

§ZR. A proibição de Implantação de parcelamento habitacional de que trata o parágrafo 
anterior não se a a entes da admlnlstra~o põbllca direta ou indireta habilitado a 
pror1J9,ve · dl/~ã~r~pr:i çõks com a fina1'ralf.'ffif.íil.:;tí~'ff~~Fcie parfel.fufunto 

,•. -r•°! · -. ..r. · ~ Í r., 17 r.:--:, ri 1./ ,,. ->D . r:;_, n 
hab1tac1 ai de·ln~ere edoclal ou de,reallza~~o de reiwlaHzação•-fúnd1ãna de interesse 

soei~~ e~~~ tenh· .. ~o a ~ lár.lmfs o na posse. , ~ ,,. ~v-!!. -~1-t· 1 , . 'L, , r 1 1 -, , 1:~ (Jd}lj 
§311. 1Se f?ie~ d ~oslções previstas pela leg~o federal e estadual, 

r.r ;.~ ~- ,:. ~ ~ \SI .. - .. -
especi;ilmeirtena.l:etl Federal e} -n~~~~no1uo1'Jlld,!6M~re~p_,mlveis de 
desapropriação por utilidade põbllca pelo Município, os bens ioca11zados na Macrozona 
de Urbanização Especifica localizados nas Zonas Especiais para Projetos de Urbanização 
(ZPU). 

§411. Sem prejuízo das proibições definidas pela legislação federal e estadual, não será 
permitido o parcelamento do solo: 

1. 

li. 

Ili. 

IV. 

V. 

Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas; 
Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saõde 
põblica, sem que sejam previamente saneados; 
Em terrenos coin declividade Igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
salvo se atendidas exigências especificas das autoridades competentes; 
Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

Art. 16. Lei especifica disporá sobre normas complementares relativas ao parcelamento, 
uso e ocupação do solo na Macrozoºna de Urbanização Especifica. 

CAPÍTULO Ili 

DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Art. 17. A Macrozona de DesenvoMmento Rural - MOR compreende o território rural do 
Munlclplo, que possui correlação com áreas agrícolas ou de pecuária de uso 
semlextensivo ou intensivo com características de baixo adensamento de população 
residente, paisagens parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição, áreas de 
agricultura familiar anual ou temporárias, cujos usos devem ser compatíveis com a 
conservação da qualidade ambiental e regulados para que tragam baixo potencial de 

impacto. ,...,~~~--. , 
,.· ~ , :: _.-: ~ :~ -~ ~ _ PREFEITURA DE L7 

Art. 'l~lc; ·o.~'ét,s!~a . "fizohiÍde~me1n7o R.rnli:~r· "'- il. !l~ 
~~r~~~1i1~~ ~ ti ! l l ~!. l l J I t: . '1-p lj ./~"A~ 2 3 . . 1~ a~sso~ve~uitativoJà ~t~ el segura 
' • · ~ : fl, 1 para todos; 's 

. 11':~ té' 1031, ª'~rr~e.~noai~~~t.e»IJt"'.~tn~~-iquados e 
equitativos para todos; 

Ili. Até 2031, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de 
Informação e comunicação e empenhar-se para procurar ao m1b:imo 
oferecer acesso universal e a preços acessíveis à Internet; 

IV. 

V. 

VI. 

Até 2031, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos 

naturais; 
Até 2031, garantir que as pessoas tenham informação relevante e 
consclentlzação sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
em harmonia com a natureza; 
Até 2031, dobrar ·a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 
produtores de alimentos, particularmente de mulheres, povos 
Indígenas, agrléultores famllla res, Inclusive por melo de acesso seguro e 
Igual à terra, e a outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, 
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serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor 
e de emprego não-agrlcola; 
Até 2031, garantir sistemas sustentáveis de produção de allmentos e 
Implementar práticas agrícolas reslllentes, que aumentem a 
produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que 
fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às 
condições meteoroióglcas extremas, secas, Inundações e outros 
desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do 
solo; 
Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes, a adotar 
práticas sustentáveis e a Integrar- Informações sobre sustentabilidade 
em seu ciclo de relatórios; 

IX. Até 2031, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável 
dos ecossistemas e de água doce Interiores e seus serviços; 

X. Até 2031, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo 
~~~;:.d"!e..,r.,;adado, incluindo terrenos afetados 11ela desertificação, secas e 

,i(' ·:-~,: )~~-~r:i~s. r/ ~f!.._IEnFfüff~!O~n n f{ 
j'l ,,1.~_:h'I-,: ~ [1 , 1 / o I Ili ·~(. I 1 .. 1 I l 

I' . ,-< • A, ' !° l / / 1 O,;(,, 1 1 J !. • I t......1 1 
Art. 1 i'\! 1· espidflca• i1or-á i;obre ,norimw; c;pmplementàJ?S relativas às ,atteorações de 

uso,dq~ Q~UJ~ ~-S~r>,na~De~v,?ur.~ 

'•-.-~; O T~J!leJlJ'O VAI CONTINUAR 
DA MACROZONA DE PRESERVAÇÃÕ AMBIENTAL 

Art. 20. A Macrozona de Preservação Ambiental - MPA compreende o território natural 
do Município, que possui correlação com a paisagem natural sem ocupação ou com 
baixíssima ocupação, podendo abranger paisagens com alto grau de originalidade, Incluir 
ecossistemas íntegros e Unidades de Conservação, onde a preservação e a conservação 
das caracterlstlcas e funções naturais devem ser priorizadas, mantendo baixo potencial 

de polulção. 

Art. 21. SIio metas da Macrozona de Preservação Ambiental: 

1. 

li. 

Ili. 

IV. 

V. 

Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos 

naturais; 

Até 2030, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável 
dos ecossistemas e de água doce interiores e seus serviços; 
Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo 
degradado, Incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e 

Inundações; 
Melhorar a educação, aumentar a consclentlzação e a capacidade 
humana e Institucional sobre o papel da M PA na mitigação dos Impactos 
das mudanças cllmátlcas na escala local; 
Até 2030, promover a implementação da gestão sustentável das áreas 
florestais e savânlcas, deter o desmatamento, restaurar florestas 
degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o 
reflorestamento; 

VI. Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas das chapadas e dos 
morros, Incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade 
de proporcionar benefícios, que são essenciais para o desenvolvimento 
sus entável; 

A · - ~11._· · J!'!r!ª mlj,tiidas urgentes ~Ps,ffii"f:lfi4.6PJa~AJffr, degradQo de 
j~~ ,f fJ;ltab·: ~gtuh,fs, f.{arlcar-a°'"pfía d';/b10div;;;J.1daiJe ~.77a{é/2030, 

~
~t!i -~ :'.-~ .. -pfõtê e~ e:.et1J.r i ei&:1'1Jio1i esP,~cle~ a~eLçadas,1 I I J 

1·· ,, 1 1 J 1 ,..,_ , ~t l 1 ~ /. 
r . 1114~r .1._ · ,e_ma ~~rd~n& p~ a - bar çom ;\ l:-~legal-~tío~r tanto 

' · · ~e · ana~ quanto a oferta de pro utos ileg~da vidaselvagem; 

• 1».-....Até'.2025, lm8~11'111~SZl",.eJ!~tlt0P'i~fv~füi~\'f{1~!JaJtl reduzir 
significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras e controlar 

X. 

ou erradicar as espécies prioritárias; 
Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os 
recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade e dos ecossistemas. 

Art. 22. A Macrozona de Preservação Ambiental Incorpora terras que são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do Munlápio, exercendo-se os direitos de 
propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente este PDMU 
estabelecem. 
§1". Na utilização e exploração da MPA, as ações ou omissões contrárias às disposições 
deste PDMU são consideradas uso Irregular da propriedade, passível de responsabilidade 
civil e de sanções administrativas, civis e penais. 

§22• As obrigações previstas neste PDMU para a MPA têm natureza real e são transmitidas 

ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do 

Imóvel rural. 

§3". Excluem-se das disposições previstas para a MPA, terras localizadas em núcleos 

urbanos, as delimitadas no Zoneamento Especial e os assentamentos fundados até a data 

de publicação deste PDMU. 

Art. 23. Sem prejuízo das competências definidas pela legislação federal e estadual, o 

Poder Executivo municipal, por melo do órgão ambiental competente, ao tomar 

conhecimento de desmatamentos na MPA em desacordo com o disposto neste PDMU, 

deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como 

medida administrativa voltada a Impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a 

regeneração do melo ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. 

§19. O embar o restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento 

:~~· 1~11:r-·1rrffifD!Jif1rJjt·· §2•i l~}mb~ "W/1~~"1/!"1!!J' ~l•!J>~"'&'••"' 
sobre ·q · mqJL~êmba tà~o. lncluslve por melo da rede ~lal de computadores, 

resguardadbs-,os.dadôs proteglefsAPw~gAf?IS>edf.?.·(ª.::flieri'l'ôl\?J~~to local 
da área embargada e Informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento 

administrativo. 

§3!!. A pedido do Interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que 

conste a atividade, a obra e a parte da área do Imóvel que são objetos do embargo, 

conforme o caso. 

Art. 24. Lei especffica disporá sobre atividades e usos permitidos na Macrozona de 

Preservação Ambiental. 

TÍTULO 111 
·oo ZONEAMENTO 

Art. 25. O zoneamento deverá definir zonas em porções do território com par.Ametros 
especificas de uso e ocupação, buscando conduzir o Munlcfpio em direção ao 
desenvolvimento urbano de acordo com as diretrizes, objetivos e metas deste PDMU. 

Art. 26. Sem prejuízo das disposições previstas na legislação federal e estadual, o 
zoneamento do município deverá apresentar, no mínimo, as seguintes zonas para as 
Macrozonas de que trata o art. 9•: 

1. Macrozona de Desenvolvimento Urbano (MDU): 
a. Zona de Preservação Ambiental (ZPA); 
b. Zona de Ocupação Consolidada (ZOC); 
e. Zona de Ocupação em Desenvolvimento (ZOO); 
d. Zona de Ocupação Restrita (ZOR); 
e. Zona de Desenvolvimento de Centralidade (ZOC); 

f. Zona Especial de Interesse Institucional (ZII); 
. Zon Especial de Interesse Social (ZEIS); 

~ ·h: ' - ·Zoiia p\ktal P.ara ProJetc!i'Ji5~'íiii1J&~fu>?C:: U tt1~ ---- ·. ,•,-~- s1>1 r, n •---... n ri r · -,í ·1 ,.,[j-1 'Fl 1. ((J{Z~na. ~$!Semlolvlme?'to·de .'.Corilortlosé1::avà:ltante (ZC!J)'f 
4il •;j1}''.Y)n'~~aJe ~relefvrdo7iciíb1erlta1)rJp~j'{ 1 ·c 1 ·1 lj ·. 

r :7 •· ~,)~a ~e l\r~~Q?Se~de~~-~Jief~JD ~ · . 
1, b.~zw,a~e·linidade de Conservação (ZUC); :t) 

2 .. ~na·de ResecaJfmt.~&AA~,.w V.Ai COl\lTlí\fUAR 
d. Zona de Corredor Ecológico (ZCE). 

Art. 27. As Zonas de Preservação Ambiental (ZPA) são porções da MDU a serem 
protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. 

§1•. Compreenderão as ZPA: 

1. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene, 
Intermitente ou efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em 
largura mfnima de 30 (trinta) metros, Independentemente da largura do 

cursos d'água; 
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As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de 30 (trinta) metros; 
As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento; 
As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer 
que seja sua situação topográfica, no ralo mínimo de 50 (cinquenta) 
metros; 

V. As encostas ou partes destas com declividade superior a 4511 , 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI. As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca Inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. 

§211. Integrarão, ainda, as ZPA, qu!'ndo declaradas de interesse social por ato do Chefe do 
Poder Executivo, as áreas cobertas por vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes 
finalidades: 

, ~ -= .. ~. ~ . .,_--i~-.--*. PREIFIEITUM DIE L7 f,· •. ·,-,~-"' · .t- o n ,.--:,,,. n n ~{_ r 1 r-i ' f .. , lfi{ ,1... G_~n.t r. . itro~o do solo t:)\igatu r.r.llscos -dq;~· chéntes e desliv· entos 
; i .,. '.r~,:11;;~~1:E~t r.Jmf I '::-1)' li li .. . I I j I . 
,-, ' . l~/'!'~~er f! ~a~; L.[\j,, ~ ... , . ~ .. 

1 . lll~tege · .. rzeas; 

. IVo,-Abrlgar exem.eJ.a'r~~~~-0,í~fl8~f~~1ji>)~q,i{j~'AS\_l>; 
V. Proteger sftios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 

histórico; 
VI. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias; 

VII. Assegurar condições de bem-estar põbllco. 

Att. 28. As Zonas de ocupação consolidada (ZOC) são porções da MDU em que o prazo 
de ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de 
circulação ou comunicação, os equipamentos põbllcos disponíveis, urbanos ou 
comunitários, dentre outras situações peculiares, Indiquem a lrreversibllldade da 
ocupação. 

Parágrafo õnlco. As zoe deverão ser priorizadas quanto a Investimentos pl'.iblicos que 
busquem proporcionar o acesso à terra urbanizada e à moradia bem localizada, a 
acesslbllldade universal, a otimização de espaços públicos, a requalificação ambiental, a 

mitigação e a contenção de riscos, a melhoria e a implantação de equipamentos põblicos 
e moblllárlos urbanos, a reabllltação de Imóveis vazios ou subutlllzados prioritariamente 
para habitação de interesse social. 

Art. 29. As Zonas de Ocupação em Desenvolvimento (ZOD) são porções da MDU 
caracterizadas por parcelamentos de solo habitacionais em consolidação, onde há 
predomlnãncla de vazios urbanos. 

Parágrafo õnico. As zoo deverão adotar medidas estruturantes e não-estruturantes para 
melhoria da qualidade do sistema de mlcroacesslbilidade, como calçadas, arborização, 
Iluminação, viário e mobllldade ativa. 

Art. 30. As Zonas de Ocupação Restrita (ZOR) são porções da MDU caracterizadas pela 
presença de Intervenções antrópicas em áreas tangenciais às Zonas de Preservação 
Ambiental (ZPA), cujos novos processos de uso e ocupação somente deverão ser 
permitidos se com rovada, tecnicamente, a comP-atibllldade com a vulnerabilldade e 
risco a lentais: ,. , 'à . ~ · !PíREFErruRA l!JE ,!;7 

lf-· ~: JiP.i;~;-,. ~ :.i f"/ /X I n' l7 /7 t? 17 n l1 
Art. 3:1!/t, ·zonasi'lé.El n :piv\nÍento aefcentfill{dade (ZD€)flo porçi:18s da1Mbl.!l iserem 
crlada~vl ancj!)'.à"atraç º ... 'i'l!t1L1;,~a{iJ' p~sGa~pelà ~o.lcêh~1 lio·de ~,.J,prj,gbs/1~ba1s e 

. , "' .,.._ . ·. ,.. '---" L..J "--" ~ '!,,-~ --...:....,- 1.:../ 
informais; ~r;a o • d!' usos comerciais e de servlç~lnstalação de grandes 

equlpamentps,coJettvos prlvad~ 't'~A~~l."fL~~~~e&J>J~?.l~}'~Jl/lJ!ªnça. 

Art. 32. As Zonas Especiais de Interesse Institucional (ZII) são porções da MDU que se 
destinam a equipamentos ou a um conjunto de equipamentos que têm papel de destaque 
na estrutura urbana, pelo seu t.1ráter põblico e/ou por constituir-se referência urbana 
para a população. 

Parágrafo õnico. Enquadram-se como 211 as áreas que apresentam os seguintes usos: 

1. Concentração de serviços da administração põbllca; 
li. Infraestrutura de transporte aeroviário, rodoviário e ferroviário; 

Ili. 
IV. 

V. 

Atividades educacionais e de pesquisa científica e tecnológica; 
Equipamento de experimentação agrícola, viveiros, hortas e pomares 
põblicos; 
Estações de Tratamento de Água, Esgoto e Aterros Sanitários; 

VI. Cemitérios e Crematórios. 

Art. 33. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são porções da MDU destinadas, 
predominantemente, à moradia digna para a população da baixa renda por intermédio 
de melhorias urbanísticas, recuperação ambiental e regularização fundiária de 
assentamentos precários e Irregulares, bem como à provisão de novas Habitações de 
Interesse Social • HIS e Habitações de Mercado Popular - HMP a serem dotadas de 
equipamentos sociais, Infraestruturas, áreas verdes e comércios e serviços locais. 

§12. As ZEIS somente poderão ser criadas por meio de leis especificas e para os seguintes 
fins: 

1. Permitir a Inclusão de parcelas que não tiveram possibilidades de 
ocupação do solo urbano dentro das regras legais; 

li. Permitir a introdução de serviços e infraestrutura urbanos nos locais em 

~-~,=,=u::.e...;antes não chegavam, melhorando as condições de vida da 

. ,~ - - - •"pót>u i'·: i PREFEITURA DE L7 •l; · ·· ·· ,.. " · .,i, r, ,-, ~ r: n ..,.---._ n r-, r, 'l ;r,~ Ili. (j~ li)tro uzl -;:, ll)edanlsmos- de):par:tlclpação ,·dli:etil"' dos· moradbJ,r:es no 
,t} ~•.' ,,_,..._ r r - . . !. I .1 1 1 I J I f I t , . .1 f 1 1 { / ,?j_ .,. _:\ -· •prOC!e detí:lefini.ção dos·l.nve:st mentos1P,ubllcos el!"l,Urb,a.n zas: o para 

r ',l l . J/\~n ollf!.<!ç~J~~~n~ \__~ 10::!.} Q 
' lV~clar atlitações a preços acessíveis; ,J:) 

""- c.on:trlbulr PªB' 8/M~tlff~,flPtp;!jf~,!;WSYtm~Ai~e para a 
segurança das pessoas contra remoções e expulsões resultantes de 
processos de reintegração de posse de imóveis que não estejam 
cumprindo a função social da propriedade. 

§211, Lei específica disporá sobre a regulamentação das ZEIS, estabelecendo, no mínimo, 
as categorias, a Implementação, a gestão e o planejamento. 

Art. 34. As Zonas Especiais para Projetos de Urbanização (ZPU) são porções da MDU ou 
da MUE a serem destinadas à Implementação de Plano Especifico de Urbanização (PEU). 

§19 • O PEU de que trata o caput do artigo é um instrumento que objetiva valorizar as 
peculiaridades locais de áreas estratégicas da MDU e da MUE, aproveitando seus 
potenciais de desenvolvimento, detalhamento e ajustando as definições deste PDMU no 
cumprimento das seguintes flnàlldades, dentre outras: 

1. Estruturação do território respeitando seus condicionantes e 
potencialidades; 

11. Desenvolvimento eamômico; 

Ili. Sustentabilidade ambiental; 
IV. Promoção da Justiça social e da equidade na distribuição dos benefícios 

urbanos; 

v. Equilíbrio financeiro dos Investimentos urbanos. 

§2R. Lei especifica disporá sobre a regulamentação das ZPU, estabelecendo, no mínimo, 

as áreas prioritárias para Implementação de PEU, procedimentos administrativos e 
parâmetros urbanísticos. 

Art. 35.A Zona de Desenvolvimento de Corredor José Cavalcante (ZCJ) corresponde a toda 
a extensão da Av. José Cavalcante e lotes llndelros, caracterizada como principal eixo 

estrutura~~• da . ~ _U, cujos .Investimentos ~'lblicos feverão concentrar-se no 

mel~~a~1;n~ô.dô~s~( mJ;de mobilidad7_ i?ePmf&§.FclJitm'flate,OJ~~reas verd~ os 

pa~, ~;!~~'.f~. ,7~9ei77Rl i171tf ~~tb tJ:ff nal. 

Art.r~f) ~ona~e ~i!. il~TBçã\].e~te f@P~~õetja MPA 
protegl!la , ~ o I n'ão por vegetação nativa, com a fun~ ambiental de preservar 

os recursos'•hldrjcosfa! paisage& ·r~1i!!iA,t'ff~'~l!i'Je,es1M•n~~~~:Rcllitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas, cujos usos, atividades e proibições são definidos pela Lei Federal ne 12.6Sl, de 

25 de maio de 2012. 

Art. 37. As Zonas de Unidade de Conservação (ZUC) são compreendidas como espaço 
territorial da MPA e seus recursos ambientais, lnduindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente Instituído pelo Poder Põbllco, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção, sujeitas às disposições da Lei Federal 

nR 9.985, de 18 de Julho de 2000. 

Art. 38. As zonas de Reserva de Biosfera (ZRB) são porções da MPA a serem destinadas à 

gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos 

básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de 
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pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações, sujeitas às disposições da 
Lei Federal nR 9.985, de 18 de Julho de 2000. 

Art. 39. As Zonas de Corredor Ecológico (ZCE) s:lo porções da MPA a serem destinadas à 
manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão entre Unidades de 
Conservação, permitindo a dispersão de espécies, a recolonização de áreas degradadas, 
o fluxo gênlco e a vlabllldade de populações que demandam mais do que o território de 
uma unidade de conservação para sobreviver, sujeitas às disposições da Lei Federal n" 
9.985, de 18 de Julho de 2000. 

Art. 40. Sem prejuízo das regulamentações definidas pela legislação federal e estadual, 
em especial ao Decreto Federal nll 4.340, de 22 de agosto de 2002, ato do Chefe do Poder 
Executivo munlclpal disporá sobre o regulamento dos artigos 36 a 39 deste PDMU. 

TfTULOIV 
~ . ·. _., ·.:; l' DO ZONEAME~~ctú[URA íDJíE L7 

1 .· -'.ú ~.".f,., . · .· . 1 J~ 1 . r / 1 .1 I ,~~, : ., •. ✓--~ -- ~ · )l). 1c /~ '7'.[E~ {l rJ(i:ev/ -, rl f 1 

Art. 41. · Zoneamént ei,pJ!Cial é ufn1, i r~énto da PMD a ser empregado em áreas 
.r,>'/ A. ·~ ""i' !. i. / r\ {" f ( .1 . 1 I 1 . 1. 1 J J I I 

querT er.a_J,.-car~e., z~w.se.~xce~es~ p~tro~e~do~Zo~mento 
em seu , nt~çf ª!tf e/ou em relação ao Munldplo, o~ja, .o cumprimento da 

função socl<ramblen~I da prop~e'la~~~fi&:i1.he;~"3!f~1á°sJP,t'!r'A1Rs usuais 
do Zoneamento. 

Parágrafo único. As zonas especiais não poderão sobrepor-se às zonas previstas no 
Zoneamento. 

Art. 42. À exceção das zonas especiais criadas neste PDMU, somente poderão ser 
Instituídas zonas especiais para: 

1. Destinar áreas para· assentamentos e empreendimentos urbanos e 
rurais de interesse social; 

li . Demarcar os territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, tais 
como as indígenas, qullombolas, ribeirinhas e extrativistas, de modo a 
garantir a proteção de seus direitos; 

Ili. Demarcar as áreas sujeitas a Inundações e deslizamentos, bem como as 
áreas que apresentem risco à vida e à saóde; 

IV. Demarcar os assentamentos Irregulares ocupados por população de 
baixa renda para a Implementação da polftlca de regularização 
fundiária; 

V. 

VI. 

Definir normas especiais de uso, ocupação e edificação adequadas à 

regularização fundiária, à tltulação de assentamentos Informais de baixa 
renda e à produção de habitação de interesse social, onde couber; 
Definir os instrumentos de regularização fundiária, de produção de 
habitação de Interesse social e de participação das comunidades na 
gestão das áreas; 

VII. Demarcar as áreas de proteção, preservação e recuperação do melo 
ambiente natural e construido, do patrlm6nio cultural, histórico, 
artístico, palsaglstlco e arqueológico. 

Parágrafo único. Lei especifica disporá sobre a regula'!!entação das zonas especiais, 

:S}.,l\e l-;itt:!.. ~ ~oas::r!t[dem,~~Gt'!J'g',l;;A~~'CrÍt1[[JJ71es, as mDetfs"~ os 
·1 "f,l-J":21••';.'-' -;.< . (iy' J . u 

:: ' • ·.•'i. · . • · ·, rffu · V ' . . . 
,. {_.r • .,,__ .,.. . • L.J ~ . 
t, ' -~0551 _ DE ESTRUTURAÇÃO °rEAA.,BRIAL 

. , ... _ .. ~ > . O TRJJJBALMO VAI COf\f'f8NUAR 
Art. 43. Os sistemas de estruturação terrftorlal são o conjunto dos principais elementos e 
áreas - bem como suas funções - que definem e organizam o uso, a ocupação e o 
desenvolvimento econômico e socioamblental do território municipal, que deverão 
orientar as políticas setoriais associadas, sendo eles: 

1. 

li. 
Ili. 
IV. 
V. 

Sistema de Mobllldade (SIM); 
Sistema de Saneamento Ambiental (SAM); 
Sistema de Áreas Verdes (SAV); 
Sistema de Equipamentos Póbllcos (SEP); 
Sistema de Centralidades (SIC). 

Parágrafo único. Os sistemas de estruturação territorial deverão ser reunidos em dados 
georreferenclados, constantemente atualizados, e disponibilizados em portal online. 

Art. 44. São objetivos dos sistemas de estruturação territorial: 

1. Avaliar, a partir de leituras cruzadas, a adequação de áreas urbanizadas 
e não urbanizadas frente à capacidade de atendimento da demanda e 

li. 

Ili. 

IV. 

da distribuição de Infraestruturas, equipamentos e serviços públicos; 
Avaliar a capacidade de suporte, o atendimento e a distribuição espacial 
de Infraestruturas, equipamentos e serviços públicos para definição de 
soluções especificas, a fim de garantir os direitos à Infraestrutura 
urbana, aos serviços póbllcos, ao saneamento ambiental e ao lazer; 
Estabelecer critérios terrltorlallzados para questões estratégicas da 
política de desenvolvimento municipal; 
Promover a articulação entre sistemas de forma a melhorar a qualldade 
de vida na Área Urbana e na Área Rural, trazendo diversos beneffclos à 
sociedade, ao melo ambiente e à economia, visando ao 
desenvolvimento socioamblental sustentável do Municlplo. 

V. anizar espacialmente as diretrizes deste PDMU e embasar a 
• ~.- _ • 1. fi:»tr1lf:K:K:lj.°,li Jli:J!,ft 1/"ilfl: /:7 !. , ., · -artlc ação de seus lnstrumeiifos comro.teFnftínblinünicipal, que devem \ ·· ·, .r · · w~ n o ~ n r, ~- r 1 1· r7 'f -}{j 1set- c e . q_tes com as1deflnlções e os ol:ijetivoHló-Màcrozonéamento. 

~ _"i.~<~f.~:.~{.I / ,,~;{/ Jj/:I /1 }!!! 
Art-,,47 Sl~!eM~e l'f'O~~!d~~)~eve~o~, m~~e phnfesmações 
lntegtiidá .~'óii.deilocar:nentos no Município, com ênfase ~caracterfstlcas próprias, 

p6blico; objethl.os;<de'niândas, ~Jffi~~f'f~e"f,ú_Jgrt~ON1JAf UAR 

Parágrafo únléo. O SIM deverá adotar como prioridade a organização do trânsito urbano 
e a circulação entre a Área Rural e a Área Urbana. 

Art. 46. São objetivos do SIM: 

,. 

li. 

Ili. 

IV. 

Identificar as formas de deslocamento no Município, territorialmente e 
por caracterlstlcas técnicas e socloeconômlcas, de forma a constituir 
uma ferramenta para análises qualitativas e quantitativas dos principais 

fluxos e meios de circulação no Munlclplo relacionadas ao uso e à 
ocupação do solo; 
Analisar discrepâncias e convergências entre as dinâmicas de 
mobllldade Identificadas, a qualidade das formas de deslocamento e as 
demandas presentes no Munldplo, a fim de construir uma visão de 

futuro a respeito do tema capaz de reduzir desigualdades socloespaclals 
criadas ou ampliadas por dificuldades de circulação; 
Incorporar dimensões de sustentabllldade econtimlca e socloamblental 
no tema da mobilidade, por melo do planejamento para redução do 
Impacto ambiental causado por modos de deslocamento e da 
priorização de meios de deslocamento mais inclusivos, não motorizados 
e de transporte coletivo, além de buscar soluções técnicas e 

tecnológicas para mitigação de impactos, como a poluição sonora e a 
emissão de gases poluentes; 
Organizar plano de Investimentos prioritários para mobllldade, 
articulando a visão de futuro do Municlpio a previsões orçamentárias, a 
obras e equipamentos de Impacto, assim como às propostas de uso e 
de ocupação do solo consolidadas no Zoneamento ou em outros 
instrumentos de Indução do desenvolvimento urbano. 

Art. 47. O Poder Pú llco Executivo munlcll)al buscará estabelecer iiarcerlas entre os 

Pode~ ~~!~i.~J·i·' its•estaduai.e fed~~fe~}fe'J"~:IRA .iJE 17 
·j~l -•. ;ç~~~St ..... ~'d n 11 rFH 1, r, r2(Jj)O 
-~ ·, 1: , .'°).;anv; enção. do recapeameota asfáltico ila: 8R-324; 
_, 1 .t-;.,. •• J""{·_t ·· { J i I n_(. 1 .1 _I'/ 1 ·t ' 
rf' 11..',r-' ·~nl!ite'l~º~P~me'"1f a~ da PI•~ . 

' 1ll~nJtênção do recapeamento asfáltico d~trada que liga o Nócleo 

' ,r.-.Y.rb'aho San~e~%2l~Ml:MO VAI CONTII\IUAR 
IV. Execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico da Pl-

391, que liga o Núcleo Urbano Flores à Sede municipal; 
V. Execução de obras de pavimentação e recapeamento asf.fülco da 

estrada que liga o Núcleo Urbano Flores à Pl-391; 
VI. Execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico da 

estrada que liga o Núcleo Urbano °rucuns à Sede municipal. 

Art. 48. o SIM terá como Instrumento básico da Polftica Municipal de Mobllldade Urbana 
o Plano de Mobllldade Urbana, a ser elaborado nos termos da Lei Federal n!l 12.587, de 3 

de Janeiro de 2012. 

Art. 49. O Sistema de Saneamento Ambiental (SAM) deverá organizar, mapear e propor 
Informações Integradas sobre as principais redes e estruturas ffslcas relacionadas às 
características, alcance, demandas e déficits de atendimento de abastecimento de água, 
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do manejo de esgotos sanitários, águas pluviais e resíduos sólidos e do controle a mblental 
do uso e da ocupação·do solo. 

§lll. O SAM deverá ter enfoque na Área Urbana, devido à concentração populacional e às 

estruturas de saneamento, mas também deverá abarcar o território rural e suas 
especificidades. 

§29. Para fins de execução da PMDU, entender-se-á saneamento ambiental como medida 
fundamental de saúde pública e como uma componente da Infraestrutura urbana 
composta pela rede de abastecimento de água, rede de esgotamento sanitário, rede de 
drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. 

Art. 50. São objetivos do SAM: 

1. Avaliar, a partir de feituras cruzadas e terrltorlalizadas, a qualidade e a 
,.....-,_..,..,,....,.uação da Infraestrutura e dos egulJ:!amentos de saneamento 

• ~ :, · · · 'àmb~-ntll1em áreas urbanflfílifffiif l'flJRA D/E Ü 
~~ -.,,.. ;,-._- .~-· . ,li,I r I r1 ~ D. r,1 r""::-:-->. r1 r J r.1 '1-,'l•~ li.? •'\ ir,ico · r:a5dlmensoes de sustentab1hdade econômica e socloarnfifental 

~
;j1i)1 -;, }:,•~içpt~ça{_.· ge sÍin~Jm!!ntVJr[melo/ d~;/planej~~Jentb iJ1Jdo ao 

/.- i J ,./~nfre ;tj!' e~tó-Ja/ lntfilafc~J. f;llirlátfciis ~lacfon(ad'5 ai Jventos 
~, ~ • '----"""" t-1 ~ ~ ' ~ L..-1 

' • ·. · ~l[!lá ic · i;, extremos (como enchentes ou s~s) e de medidas de uso 

' 'o;._racli,>hal de &~ffi,\f.P~lfrf19DPlJ~fl/i!..~~U7'~Mt~...PR com ª 
universalização do acesso ao saneamento como objetivo central, 

Ili. Contribuir para a resfflêncla dos serviços, dos equipamentos e da 
Infraestrutura de saneamento ambiental visando frente aos riscos 
colocados pelas mudanças climáticas em curso; 

IV. Organizar plano de Investimentos prioritários para o saneamento 
ambiental, articulando a visão de futuro do munlclpio a previsões 
orçamentárias, obras e equipamentos de Impacto, assim como às 
propostas de uso e de ocupação do solo consolidadas no Zoneamento e 
em outros instrumentos de Indução do desenvoMmento urbano; 

V. Mapear estruturas, redes e Infraestruturas de saneamento ambiental 
existentes, articulando-as espaclalmente às diretrizes do PDMU, às 
demandas e ao déficit de atendimento no território municipal, a fim de 
subsidiar ações e pollticas municipais e setoriais. 

Parágrafo único. O Poder Público Executivo municipal deverá adotar como prioridades da 
componente de infraestrutura urbana ·do saneamento ambiental: 

1. 

li. 

Concluir a obra e operacionalizar a estação de tratamento de esgoto 
localizada no bairro Água Branca; 
Concluir as obras e operacionalizar a rede de esgotamento sanitário. 

Art. 51. O SAM terá como Instrumentos básicos da Polftlca Municipal de Saneamento 
Ambiental o Plano Munfdpal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos e o Plano Municipal de Recursos Hídricos, a serem elaborados nos termos da Lei 

Federal nR 14.026, de 15 de julho de 2020. 

Art. 52. O Sistema de Áreas Verdes (SAV) deverá organizar, mapear e propor lnformaçl5es 
Integradas sobre os diversos tipos de áreas verdes públicas ou privadas no território 
municipal, com relação a características, porte, grau de fragilidade, função ambiental e 
categoriza o . 

. -= -= "-.. ~:-.i-,,·: tJ: PREFEn-uRA DE // 
,1~ ·., · r·· -· J', ri n [--:...._ r; n ,.,----,:--.-, n C7 :, 

§11!. fi!i:il fins[de,1_e .11a Piy1DU, o SAV·será entendido como·õ conjunto1de massas 
arbórêl's -~4fbd'i:llaç'ão 4áf;nr· sfgn1l1J.tlvJs;-.fi,dJs/ pa/qf.J.;fosqub;;/áre~sld~t~nadas 

com~J\de~i~.~~ a Pªf~f!I~ ~~~e ~tnAi.,~ ~6nm,ddes de 
conse"'!i'ção~o ~ ·llcológicos, áreas não urbanizadas ~ alta declMdade, áreas 

alagávels; área$1,v.erdés de pre~~~~Wªº~t'ie!18~\:,á'é·â·~~A'l\~rvação 
permanente e paisagens culturais. 

§2!1. Para fins deste PDMU, paisagens culturais são aquelas constituídas por elementos 
naturais e culturais, representativas de Interações do homem com o melo natural e que 
possuem valores a serem protegidos. 

Art. 53. São objetivos do SAV: 

1. 

li. 

Avaliar, a partir de leituras cruzadas e territorializadas, a existência, a 
utlllzação e a adequação das estruturas verdes em áreas urbanas e 
rurais; 
Promover a articulação entre as diversas áreas verdes do Município, de 
forma a melhorar a qualidade de vida na Área Urbana e na Área Rural, 
trazendo diversos beneffcios à sociedade, tais como propiciar áreas 

Ili. 

qualificadas para lazer, educação ambiental e cultura; ao melo 
ambiente, a partir da Integração ecosslstêmlca, da preservação de 
recursos naturais e da mitigação de danos ambientais; e à economia, 
reduzindo-se custos de degradação ambiental, ou desenvolvendo o 
potencial econômico de uso em algumas áreas verdes, por meio do 
turismo, da pesquisa ou da produção. 
Organizar plano de investimentos prioritários para áreas verdes, 

articulando a visão de futuro do Município a previsões orçamentárias, 
obras e equipamentos de Impacto, assim como às propostas de uso e 
de ocupação do solo consolidadas no Macrozoneamento, no 
Zoneamento e nos outros Instrumentos de indução do desenvolvimento 
urbano. 

Art. 54. Ao do Oiefe do Poder Executivo municipal disporá sobre atividades e usos 
permitidos nas áreas Integrantes do Sistema de Áreas Verdes municipal. 

1. Equipamentos urbanos aqueles de escoamento das águas pluviais, 
Iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água 

potável, energia elétrica pública e domlclllar; 
li. Equipamentos comunitários são aqueles destinados à educação, 

cultura, saúde, lazer e similares. 

Art. 56. Os equipamentos comunlt_árlos mínimos a Integrarem o 5EP serão: 

1. 

a. 
b. 
c. 
d. 

li. 

a. 
b. 

e. 
d. 

e. 
Ili. 

a. 
b. 

e. 
IV. 

a. 
b. 

Equipamentos de saúde pública: 

Unidades Básicas de Saúde (UBS); 
Unidades de Pronto Atendimento {UPA); 

Hospitais; • 

Clínicas públicas. 

Equipamentos de educação pública: 
Escolas; 
Creches; 
Centros de Educação Infantil; 
Universidades; 

Institutos de Educação Técnica e/ou Superior. 
Equipamentos de assistência social: 
centros de Referência de Assistência social; 

Unidades de acolhimento; 
Centros de referência para população de rua. 
Equipamentos de esporte e lazer: 

Quadras; 
Ginásios; 

e. Praças esportivas; 
d. campos; 
e. Pistas de skate; . 

. - ;f:. . ·6a1s· o~aflns. PREFEITURA. DE .L7 

'ffi~ _.\fr;;E~~ ~ 9tcK"1tJ~/;"ty {WJ q;;-=>rJJ;; jrlD 
~~,, ÍJ'.- •J~use 5' // / / ' u;,; L I i :J-: b.,.t,,< ~atr~;_ ,:. ~ LJ\i . . . . · 
'• . e. ~o.fltéatr ~; 

.• d:~-c.en'tioscu1tuu1srRABALHO VAI CONTINUAR 
e. Bibliotecas. 
VI. Equipamentos administrativos: 
a. Prefeitura municipal; 
b_ 

e. 
d. 

secretarias municipais; 
Centros comunitários de bairro; 
Administrações regionais. 

Art. 57. São objetivos do SEP: 

1. Identificar tanto a presença quanto e ausência de equipamentos 
públicos a partir de sua distribuição territorial, por mapeamento, 
articulada às demandas levantadas no Município, constituindo-se como 
uma ferramenta parâ análises qualitativas e quantitativas dos serviços 
públicos relacionadas ao uso e à ocupação do solo; 
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li. 

Ili. 

ESTADO DO PIAUÍ 
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Construir uma visão de futuro a respeito do tema, por melo de 
propostas voltadas à redução de desigualdades socloespacials criadas 
ou ampliadas pela falta de acesso universalizado a serviços públicos 
b.islcos; 
Organizar um plano de Investimentos prioritários para equipamentos 
públicos, articulando a visão de futuro do município a previsões 
orçamentárias, obras e políticas setoriais, assim como às propostas de 
uso e de ocupação do solo consolidadas no Zoneamento e em outros 
Instrumentos de Indução do desenvolvimento urbano. 

Art. 58. Ato do O,efe do Poder Executivo municipal instituirá o mapeamento do SEP, 

existente e a ampliar, sua articulação com os demais sistemas de estruturação tenitorial, 
com os instrumentos deste PDMU e com o plano de Investimentos prioritários. 

Art. 59. O Sistema de Centralidades {SIC) deverá organizar, mapear e propor Informações 
integradas so re ár as de atração cotidiana de pessoas pela concentração de 
detefEJln -dos: ·u~sf e ot,· ela oferta deP.?mf,i<fsffnt9ffMhlí1J~e tiRo, li~e e 
quant ção{de"~ él clméntos o.u ~mpreendlment'os, /n~antlflcaçllo de erpregos " ' ,· •-- · .,. ., .•.. , '> f""1 fo' r----,. r / '7 ~~- r1 ;-1· , ·7 

r ·,A:'l!J ••·. ;r;,- ... ~ / ' / ' T. / J / I L I / .,, ~I / 
(for;~~ ·u l;f~~isl; li tº~ t)'dr/ lnflu~r)!:la dil()ti"all<l,'de. _ (J u 1 _-,/,. ' . ,;.~~Q:V~S? 
Parágrafo· ó~!ite D ':) reconhece os bairros Centro e~al dos Cerrados como 

centralldad"lfs.d.o,Mllfllcíplo. O TR/.ii.fSALHãJ VAI COAfí(IAf U'AR 

Art. 60. São objetivos do SIC: 

,. 

li. 

Ili. 

Identificar e caracterizar áreas que conçentram oportunidades, 
mapeando-as e articulando-as a outras demandas levantadas no 
Munfçfplo, constituindo-se numa ferramenta para análises qualitativas 
das ofertas de emprego e serviços relacionadas ao uso e à ocupação do 
solo; . 
Construir uma visão de futuro a respeito do tema por melo de propostas 
voltadas ao Incentivo do uso misto, buscando reduzir desigualdades 
socloespaciais criadas ou ampliadas pela dificuldade de universalizar o 
acesso a serviços pllblfços básicos, bem como a emprego e renda. 
Organizar plano de investimentos prioritários a partir das centralldades, 
não necessariamente restritos a seus limites territoriais, de forma a 
articular a visão de futuro do Município a previsões orçamentárias, a 
obras e políticas setoriais, assim como às propostas de uso e de 
ocupação do solo çonsolldadas no zoneamento e em outros 
instrumentos de indução do desenvolvimento urbano. 

Art. 61. Visando estimular a consolidação da centralldade do Portal dos Cerrados, fel 
específica que dispuser sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo deverá Induzir o 
uso misto. 

TÍTULO VI 
DO PARCELAMENTO DO SOLO 

Art. 62. Sem prejuízo das regulamentações definidas pela leglslação federal e estadual, 
em especial a Lei Federal nll 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e a Lei Federal n11 13.465, 
de 11 de Julho de 2017, o parcelamento do solo para fins urbanos obedec:erá às diretrizes 
deste PDMU e ser do por lei especffica. 

. ·. ... ;; k. PfiEFEfTURA DE z7 
- • -- - ✓ .. ·,,-, -.'-. ~r- r, C1 r::----,. r1 r, ,~ r-: ,..., r7.o 

Art. ~~J~~~,~*' ~~~t eRªra1flrs ,ut.ª?P, 5fTen1enf.á1acrtoiifj;jjza~o 'lª Mrc, zona 
de ,,._ ÍIOlvi~.~nto, r,oo/e/na ;Mfc[o~o?'íJe ~rbár,lzação Específica/e d'[}erá ser 
dotadfd ln~e~1:1 !~i~ Lf \1 ~ ~ -é• ' U ~- ___ ......... -
~ 

§111. A linplâRtação.dê.parcela,enso~iSfl!I~f'11~-&~ise~~rilê~:.:..~crozona 
de Desenvolvimento Urbano e nos Nócleos Urbanos. 

§211. o disposto no parágrafo anterior não se aplica ao caso previsto no §211 do art. 15 

deste PDMU. 

Art. 64. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento, 
desmembramento, fracionamento, remembramento, loteamento de açesso controlado e 

condomínio de lotes. 

§111. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
abertura de novas vias de cli'culação, de logradouros póbllcos ou prolongamento, 
modificação ou ampllação das vias existentes. 

§2!!. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no proionl!llmento, modificação ou 
ampliação dos Já existentes. 

§311• Considera-se fracionamento o parcelamento de glebas, em lotes destinados à 

edificação, com aproveitamento do sistema viário oficial, isento de doação dos 

percentuais destinados ao uso público. 

§4g. Considera-se remembramento o reagrupamento de dois ou mais lotes para a 

formação de novo ou de novos lotes. 

§511. Considera-se loteamento de acesso controlado aquele cujo controle de acesso dar

se-á por regulamentação a ser instituída por Ato do Chefe do Poder Executivo municipal, 

sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não 

residentes devidamente identificados ou cadastrados. 
, .,. ~ -· -·. - ·. ;t:·· ~ PREFÃ'EITURA. D~ L7 

,!·~ ~-. ,-. ·;,~:-~ • ~ Q n r~ n n ~ n n n 
§611• ,Çf)_Q ldei;!!ise P-)n o íniof'de l°,tes a $0bdlvl•!lo11 de jUrjl/ter:reno em parceias,.1.sendo 

·~ ✓ -r.. ·,•::i.' 'Jr-., - ~ 6 ; 11 11, rfT .J. ,. , 1 1 11 1 
cadm ,,proph~dad . nl_Un;u}ª-~\\lml fUºttª~ átr5e is( cpmum. 

r:1 . .!,/~ ~. 'C-./ LÍ \,1 "-.:/ .'i°P. \..::;./ LJ 
§711. Con ·1d~-=t.lote ó terreno servido de lnfraestrutu~ásica cujas dimensões 

atendam aõs-í111dlcest9rbaníst1ce dfVt1.J~<ã~le/V~ªO'~S<>J!&.l1\ºrPl~Au1~e situe. 

§BD. Serão passíveis de aprovação os Condomínios Edillcios de Unidades Autônomas 

Horizontais e Condomínio Edilído de Unidades Autônomas Verticais. 

Art. 65. A infraestrutura básica de que trata o art. 63 é constituída pelos equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, vias de circulação 

pavimentadas, calçadas e arborização. 

Art. 66. Lei específica disporá sobre o parcelamento do solo e deverá atender aos 

objetivos: 

1. 

li. 

Ili. 

IV. 

Regrar as formas de subdivisão de grandes áreas (glebas) para que os 

lotes resultantes estejam de acordo com critérios mínimos de 
dimensionamento e provisão de infraestrutura básica; 

Regrar a reunificação de lotes mediante o remembramento ao 
estabelecer tamanhos máximos para cada zona definida no 
Zoneamento; 
Estabelecer parâmetros básicos ligados à urbanização de áreas voltadas 

à expansão urbana e à regularização fundiária; 
Evltar que sejam urbanizadas áreas impróprias para ocupação humana, 

como aquelas identificadas como áreas de risco e de preservação 

ambiental, além de estabelecer regramentos distintos para áreas de 
valor histórico e cultural. 

Art. 67. A Lei especifica de que trata o caput do art. 66 deverá conter, no mínimo, 
disposlçõéS sobre: 

TÍTULO VII 

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 68. Reconhecendo as diversas formas de apropriação territorial verificadas no 

terrltórlo municipal, bem como seus condicionantes paisagfsticos, ambientais e culturais, 

e os distintos padréSes de oferta de infraestrutura, este PDMU estabelece que a execução 

de obras ou a prátlca de qualquer atividade para fins urbanos deverão atender a normas 

gerals e específicas de uso e ocupação do solo. 
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Parágrafo único. As normas de que tratam o caput do artigo serão definidas por melo de 
lei específica. 

Art. 69. o uso e a ocupação do solo deverão ser autorizados em função da compatlbllldade 
com o Macrozoneamento, com o Zoneamento e ~m o grau de incomodidade da 
atividade com a vizinhança. 

Art. 70. As normas gerais de uso do solo deverão ser definidas de forma a: 

1. Orientar a utilização do solo quanto ao uso, quanto à distribuição da 
população e quanto ao desempenho das funções urbanas; 

li. Promover uma estruturação urbana, visando melhorar a distribuição e 
a articulação dos diferentes territórios do Município; 

Ili. Preservar os elementos naturais da paisagem urbana e os sítios de valor 
histórico e cultural. 

. ~- ·. _n :olar, densidades con ª}!.~J!Jl~1'if~flcaft,;,,'.I:' ,7 
·-.h' ··v. · ' Coflt~lat Impactos s·,ctecoorentes . ~Jéirculação vlár-la, de t ,'.:' .--.,.~ . ..,.., ~ ,t- n r. r-:i n --.1,J ri q 

1 t 1:G\ . f .í-(ip.Qlos g~o!:ef de1tr;Ueg,P''j~cipnar.entç,s;---./6!;il' / }' 
A;j) •vf/ l _ :~hél c~h,ar1~.fun. Jo,ni'ment('da~ atlvlcJa~~sinc~mod,J , . 
r.f ~ v11.1/'Defln~áti11s .não-&dlfléá~~ ~ ~~ - .' : 

' . · llf~tJr àlf~a~e a';;j'blental, as polulçõ~tmosférlca, sonora e do 

. '"........ar~: O 'r!RABAL/Hü V/46 COfü7rlâtfUA~ 
IX. Evitar e mitigar a formação de Ilhas de calor urbanas. 

Art. 71. As normas gerais de uso do solo deverão, no mínimo, disciplinar: 

1. Casos sujeitos; 
li. Permissividade das atividades; 

Ili. Usos cuja aprovação seja condicionada à parecer favorável do Conselho 
Municipal de Política Urbana; 

IV. dasslficação das atividades urbanas segundo o grau de Incomodidade; 
V. dassiflcação da natureza das atividades urbanas; 

VI. As exigências municipais relativas ao licenciamento urbanfstlco. 

Art. 72. As normas gerais de ocupação do solo deverão ser definidas de forma a: 

1. 

li. 

Ili. 

IV. 

Orientar a ocupação d? solo quanto ao adensamento, estruturação e 
desempenho das funções urbanas; 
Melhorar as condições de conforto ambiental, garantindo um nível 
adequado de bem-estar à população; 
Garantir um padrão estético harmonioso e equlllbrado ao desenho 
urbano da cidade. 
Orientar a volumetria da edificação no lote e na quadra; 

V. Buscar melhor relação entre espaços públicos e privados. 

Art. 73. As normas gerais de ocupação do solo deverão, no mínimo, definir: 

1. 
li. 

Coeficientes de Aproveitamento Máximo e Mínimo por zona; 
Taxa de Ocupação; 

Ili. Taxa de Permeabllldade; 
IV. Taxa de arborização; 
V. A r máxima; 

. ~ v;." ··•Rêãu ~~ PREFEITURA DE O' 

{t i!(i6~i~ Mf'llmr,Je T~,ry7-'i;i'adfi.liij?. a; Q /!~O T-~ .JII. - , Exlgê1cÍ;l~de,(vagasldé estácl6[1amehto; / / . 
; · -1 l ··1 J J I I"'"\ ( f 1 /. 

r, , l~~é º~f~~ra~, e~~pr?e~.as. 

Parágrafo >'õnl1;9 ... 0 '.•limlte ~félf~~,Á'le~~ t,~g:(li{)"'7f,Nce,~~nte de 
Aproveitamento Mínimo (CAMI) deverá ser 0,5 (melo) e o limite superior passível de 
adoção para o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAMA) deverá ser de 5,0 (cinco). 

Art. 74. O Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), que define o potencial construtivo 
gratuito Inerente a todos os terrenos urbanos, será de 1,5 (um e melo) para toda a Área 
Urbana. 

Art. 75. As normas específicas de uso e ocupação do solo deverão ser elaboradas para a 
Macrozona de Urbanização Especfflca, Macrozona de Preservação Ambiental e zonas 
especiais. 

PARTE IV 

DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

Art, 76. Para alcance dos objetivos estratégicos da PMDU definidos no art. SR deste 
PDMU, o Poder Público Executivo municipal deverá utlllzar os Instrumentos da polltlca 

urbana estabelecidos nesta Lei, sem pre)ufzo dos dispostos pela Lei Federal nR 10.257, de 

10 de Julho de 2001. 

Parágrafo único. A aplicação dos Instrumentos de que trata o art. 76 deverá ser 

regulamentada por lei específica. 

TITULO! 

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Art. 77. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 

aquisição de Imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 

§lR. o prazo de vi ência para o exercício do direito de P.reemP-Ção não P.()derá ser Inferior 
• ·' . .• -~-~-; ~ vá T?@ff.:/i::FifJ71 kKll~ ~~ d d/7 

:.~, ;~rtflifl@n 11rr rrrm·-
§22;~jl!,t~.~e,p~i! . ~~ Â~gu3i:lo~ran~r:azo~e,vigên~i:loé1Ja forma 
do §l'e; in'tlep.~ente ,en\e do número de alienações refere~o mesmo Imóvel. 

.............. ~. O YRABA!.Nü V.t!J COIVYiJWU.J.Ul 
Art. 78. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público municipal 

necessitar de áreas para: 

1. Regularização fundiária; 

li. 

Ili. 

Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

Constituição de reserva fundiária; 

IV. Ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

Interesse ambiental; 

VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

Art. 79. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o Imóvel, para que o 
Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu Interesse em 
comprá-lo. 

§lR À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por 
terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de 
pagamento e prazo de validade. 

§22 O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um Jornal local ou 
regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput 
e da Intenção de aquisição do Imóvel nas condições da proposta apresentada. 

§3!! Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 
autorizado a realizar a alfenação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. 

§4R Concretizada venda a terceiro, o prpArletário fica obri~do a apresent_ar ao 

Mun}cípl :,_riq•p~~!i'td_- tr~1.·ta dias, cópia do_~stlfnfeft&{8J1f1Jdllinação do•l~vel. 

tif.tl>).V!,~ .. 'cJ 1 .J:) • /[ -, ., I ,i&•1 ·• 1.;l.,,_:·· .J>. o jf[ ·~~/Jr~f7 nn 
§52 A°i.íll náçãd prece sadà.,e~cor;idrç~es9lrsas da propo~pr.esentada é nula de 

pleoilb _ltoJ~~ .J ~E•~ LJ ~ l_!:::!} · · • l_!:::!} LJ 
~ . 

§69 Ocórrlàa• a,hjpótés'e prev1sant11~~lf!LtiP.& ~Jte.ra.eeisiJJlfr,'m~~Jt'º valor 
da base de cálculo do IPTU ou pelo valor Indicado na proposta apresentada, se este for 

Inferior àquele. 

Art. 80. Lei municipal, baseada neste PDMU, dellmltará as áreas em que incidirá o direito 
de preempção, fixará prazo de vigência e enquadrará uma ou mais das finalidades 

enumeradas no art. 78. 

TÍTULO li 
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 81. A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) deverá ser utilizada na captura 
de parte dos ganhos obtidos pelo empreendedor imobiliário com o aproveitamento 
máximo das terras urbanas produzidas e valorizadas a partir de investimentos públicos. 
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Art. 82. Lei especfflca fixará áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido 
acima do coeficiente de aproveitamento básico definido no art. 74 deste PDMU, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

Parágrafo Cmlco. Para os efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre 
a área ediflcável e a área do terreno. 

Art.83. Lei especifica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga 
onerosa do direito de construir, determinando: 

1. a fórmula de cálculo para a cobrança; 
li. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

Ili. a contrapartida do beneficiário. 

Art. 84. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir 
serão aplicados com as finalidades previstas na Lei Federal nll 10.257, de 10 de Julho de 
2001. 

·~ · , ·- ,1 ~· IPRfEie~ITUMDE L'7 '~i ~-~.- ~ ~ç,-~ )1: ~ ílJJ·~:. .. f7 Fl tr~&!.7 ,no 
,d.p ~:?(~: .. t~ tfr:r1crq;,cs u 

Art. 85. n~~-.. pe ' pio Urbana Consorcia~OUC) o ~Junto e Intervenções e 

medidas coordeoadàS pelo Pod:B Pf.p.~J!J~lti.PJ~cd~!"ll\!Sl!l~~~PsisJ~e,r1etárlos, 
moradores, usuários permanentes e Investidores privados, com o objetlVo de alcançar em 
uma área transformações urbanlstlcas estruturais, melhorias sociais e a valorização 
ambiental. 

Art. 86. As OUC serão aprovadas por leis específicas, que poderão prever, entre outras 
medidas: 

1. A modificação de índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edillcias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente; 

li. 

Ili . 

A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 
desacordo com a legislação vigente; 
A concessão de Incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias 
visando a redução de Impactos ambientais, e que comprovem a 
utilização, nas ·construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias 

que reduzam os Impactos ambientais e economizem recursos naturais, 
especificadas as .;,odalidades de design e de obras a serem 
contempladas. 

Art. 87. Sem prejuízo das disposições da Lei Federal nll 10.257, de 10 de Julho de 2001, lei 
específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação 
urbana consorciada, contendo, no mínimo: 

l. Definição da área a ser atingida; 
li. 

Ili. 

IV. 

Programa básico de ocupação da área; 
Programa de atendimento econõmlco e social para a população 
diretamente afetada pela operação; 
Finalidades da operação; 

V. Estudo prévio de impacto de vizinhança; 
Vl. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

Investidores prlvad~s em função da utilização dos benef(dos previstos 

~--,.,n""o..,,a~rt. 86 deste PDMU; 
• i1'.- Vil: - ' l=o{m dkcontrole da opeij!ls;&'fil;J'tA/ii.:1;:,~[.iFompartllhaii?com 
·y;,1 ·- ~. 1~·· ·· ., ,br ri f ..,, • =~ ,-, r·e· [.J. ri '1 "1-~· · . . . f f't ~epre eg~çl!o da sbcleifade:f.MI./ 1 . . J . 

r ~p. r a: ._ ~ r-,..!""'1 ' .J ·/ f,l .•J.. 1 / . 1:"' .nt} - , ' atUI ~-do,·1rce7t1vos·a s. rem concedlélos: os pr p· etli-rfos, a uárlos 
, ,.,, .Ç.l"cerm nentke-jm,Jtldo~~-~riJa~os{uln~~1ez-.a eh.Íldo1aldiJpbsto no 

" • ...._ , . ~ LJ '\...::>. '---Y .___..,.. L!.J 
1' . . ,..::::;;:;:rrici . 1111 t:I(? art. 87 deste PDM U. • . 

§111. os· recursos,.abtlê:los· pelo 'edf•I&~\!9'~.Pl~ªbr~t:'~18''~n}i,s9~/41\te artigo 
serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 
§22. A partir da aprovação da lei especifica de que trata o caput, são nulas as licenças e 
autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de 
operação urbana consorciada. 

lfnJLOIV 
DA TRANS~NCA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Art. 88. lei municipal, baseada neste PDMU, poderá autorizar o proprietário de Imóvel 
urbano, priVado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura 
pública, o direito de construir previsto neste PDMU ou em legislação urbanística dele 
decorrente, quando o referido Imóvel for considerado necessário para fins de: 

1. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

li. Preservação, quando o Imóvel for considerado de interesse histórico, 

ambiental, palsagfstlco, social ou cultural; 
Ili. Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por pópulação de baixa renda e habitação de Interesse social. 

Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao propriet.lrio 
que doar ao Poder Público seu Imóvel, ou parte dele, para os fins 

previstos nos Incisos I a Ili do caput. 

Art. 89. O potencial construtivo a ser transferido de um terreno: 

1. Limitar-se-á ao estabelecido pelo Coeficiente de Aproveitamento 

Básico, definido no art. 74; 
li. Corresponderá à parte do· terreno atingida pelas condições 

estabelecidas no art. 88; 
Ili. Observará a manutenção do equilíbrio entre os valores do terreno 

--~;,:;ce:;;d,;e=,;nte e do terreno receptor, de acordo com avaliação dos órgãos 

. •~, i, :.:. -: 't~êhr 0~1• uniclpais comp_lJi~U.JE/TURA DE P 
Á ,. . - · .-. ~r . -,- >b 1-, ], ,----- íl n ~ íl íl /7 
f· •, ,LJ"•l~;.. . I .-f J?) I I f ( l . 

Art. ~ - l;él'm[Írildpal tida ro art. 88,~3i;pelecerá as coadlções r11ati'f5j8oi!Alicação 

da tra7 11 r@ic1á"°~di lt ~e~4r~Ré61n~&} \.e_ 0 ·· 
I . 1~m ê:tàli~ades de transferência do direito ~strulr; 

·11\-...Adêtérmlna~~~W~tii?9f!1MV'eseJ~1f1;~eJW'~ 
Ili. Os critérios a serern considerados para efetivação da transferência do 

direito de construir; 
IV. As fórmulas de cálculo para a efetivação da transferência do direito de 

construir. 

lfTuLOV 
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS (PEUC), DO IPTU 

PROGRESSIVO NO TEMPO (IPT) E DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TITULO$ 
DA DMDA P0BLICA (DPTDP} 

Art. 91. O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o IPTU 
Progressivo no Tempo (IPT) e a Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida 

Pllbllca (DPTDP) é um conjunto de Instrumentos que deverá ser aplicado às propriedades 
urbanas que não cumpram sua função social. 

Art. 92. Para fins de aplicação do PEUC, sem prejufzo das demais disposições previstas 
neste PDMU, sera considerada como propriedade urbana que não cumpre função social 
aquelas: 

1. 
li. 

Ili. 

Que não atinjam o Coeficiente de Aproveitamento Mínimo da zona; 
Imóveis não edificados, entendidos como aqueles que, com área igual 
ou superior a 500m2 (quinhentos metros quadrados), não apresente 
área construída; 
Imóveis subutlllzados, entendidos como aqueles que, com área igual ou 
superior a 500m2 (quinhentos metros quadrados), apresentam área 
construída Inferior a 1006 (dez por cento) do potencial construtivo 
decorrente do Coeficiente de Aproveitamento Básico; 

~~; -. : . ... !~. v:ls ~ão utilizados, entendld~ co1ma~~es edificados,_ mas 

,}iti ~.~::}~~ .. :t~ rri.:tl~~~:~t!LR~c11ã:,~~~:r· rt~ª§.1flo os 
·lt\~317t;. ~J ·· l i . !. f i /1 . - ic . 

§19,~ ~~~~o,.; a ~ ·~~<!·''.ou ~ u " açã~~ ; ~ r~ o não 
edificad,o,'· s~~ ", pã~ utilizado ou cujo aproveitam inferior ao mínimo 

deflnidi> p~~na<:deverll sea~'ffil!Ul~HG~ i}I~ttt,é,~WlC) e de 
Desenvolvimento de Corredor José Cavalcante (ZCJ). 

§211. As definições estabelecidas neste artigo poderão ser revistas a partir do 
monitoramento da aplicação do instrumento, sendo possível o estabelecimento de novos 
padrões, bem como serem definidas áreas prioritárias de aplicação através de lei 

especifica. 

Art. 93. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no art. 92: 

1. Imóveis utilizados para atividades econômicas que não necessitem de 
edificações para o seu cumprimento e que estejam·de acordo com o uso 
definido pela lei de uso e ocupação do solo e com as características 
estabelecidas para a zona, a serem definidos por ato do Chefe do Poder 
Executivo municipal; 
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li. Equipamentos urbanos; 
Ili. Equipamentos comunitlirlos de esporte e lazer. 

Art. 94. O PEUC será determinado por lei especfflca para áreas previstas nas zonas 
definidas no §lR do art. 92 deste PDMU, devendo fixar as condições e bs prazos para 
Implementação da referida obrigação. 
Parágrafo único. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 

1. Um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no 
órgão municipal competente; 

li. Dols anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do 
empreendimento. 

Art. 95. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o 
cumprimento das obrigações de que tratam os artigos 91 e 92 deste PDMU, devendo a 

Art. 96. A transmissão do Imóvel, por_ato Inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização, sem 
interrupção de quaisquer prazos. 

Art. 97. O proprietário de Imóvel notificado por não utlllzação, deve no prazo máximo de 
1 (um) ano, a partir da data da notificação, providenciar. a sua ocupação, considerando
se, para fins de Interrupção desse prazo, a sua ocupação por, no mínimo, 6 (seis) meses 
Ininterruptos. 

Art. 98. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do 
art. 94 deste PDMU, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no§ 2" do art. 95 deste 
PDMU, o Município procederá à aplicação do Imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana {IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 
prazo de cinco anos consecutivos. 

§19 • O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano sera fixado na lei especifica a que se 
refere o art. 94 deste PDMU e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano 
anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 

§29 • Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utlllzar não esteja atendida em cinco anos, 
o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida 
obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 101. 

§39 • A alíquota será majorada no exerclcio fiscal seguinte ao descumprimento de uma ou 
mais das etapas relativas à aplicação do parcelamento, edificação ou utilização 
compulsória, tendo por base a situação do processo administrativo referente ao Imóvel 
no momento de la ento do IPTU referente ao exercido Imediatamente anterior. 

~ . ; ·::-- ,.- -,...-•. i PREFEITURA DE L7 
§4"-~,i, j~~. :},o/, ~ c!et!J:e çõ}es º°fx?l.de-a~ t1J!)ir.le1aMs"àlrll~trtb~i~o pfJ.re?siva de 
que !rl' ~s e>~~~o_,..r; 4r_ . y . u U r U" /J~ 

r·"jf ' ""'",{ "- - 'J. \ :.:•· :. -,,. :' ·~ ~ . -
§SR. Com . ~cl!, .P l'!'ento da obrigação de parcelar, ~car ou utilizar o Imóvel, 
nos prazos ""<loódlçõ:!!,s deste P..!11tJ~"l!,'i!í,if!f'1~a,,~f-~~•if\f~~f~l;.l:!fÃocorrerá 
o lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas no exercido seguinte. 

Art. 99. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário 
tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município 
poderá proceder à desapropriação do Imóvel, com pagamento em tftuios da dívida 
pública, nos termos da legislação federal vigente. 

Art. 100. O valor real da Indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, 
descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público 
na área onde o imóvel se localiza após a notificação e não computará expectativas de 
ganhos, lucros cessantes e Juros compensatórios. 

§1!1. O Município procederá ao adequado aproveitamento do Imóvel no prazo máximo de 
cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrlmOnlo público. 

§22. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público 

ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido 
procedimento licitatório. 

§32. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 20 as mesmas 
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nos artigos 91 e 92 deste 

PDMU. 

TÍTULO VI 

DO CONSÓRCIO .IMOBILIÃRIO 

Art. 101. o proprietário que tiver seu imóvel notificado para parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios e não possuir condições financeiras de cumprir o previsto nos 

artigos 91 e 92 deste PDMU; poderá transferi-lo ao Poder Público municipal, que se 

responsabilizará elas obrigações definidas no Título V desta Parte. 
. ~~-~:;;-,•.~·::,,~1, ~-- . /PREFEITURA DE U 

ParJj"' ~ &~,er.~.1:! ' e ,J>ú~.lfco pn·i'·d âl Çrr;/te poij"'Cri-;-~.·~'í!itÇ11Jª ¼7nsfi,~rêncla 
qua~d~ ~6◊:;'. ,ijtefefle . ~bl({r le1àrn " ~~Vdo./) ) U lj gr 1i .~/~' ~.,~ k1' ~ t .,., ~ r:/ 
Art. !0~_,' -:~~~.'ofJ i imóveÍ transferido, objeto do co~ ·rcio imobiliári~, após a 

realizaçãô dO~~pr~)fdimento~é~O~~.'l&'A.1!1,ifJf \rMv~Jil!!61°'?;~1l~i~Ai:tªmento, 
unidades imobiliárias em valor'proporcional ao da terra antes da benfeitoria. 

Art. 103. O consórcio imobiliário poderá ser aplicado em casos de demarcação de 
propriedade privada para fins de moradia de habitação de interesse social ou 
regularização fundiária. 

Art. 104. !-el específica estabelecerá os procedimentos e a regulamentação necessários à 
aplicação do consórcio Imobiliário. 

TÍTULO VII 
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art. 105. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será empregado como instrumento de 
gestão complementar ao regramento de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, 

que possibilitará a avaliação das consequências da instalação de empreendimentos e 

atividades de grande impacto, privadas ou públicas, em áreas urbanas. 

Parágrafo único. O EIV, para os casos onde houver a obrigatoriedade de elaboração, 

constituir-se-á como documento indispensável à concessão de licenças, autorizações e 

alvarás de empreendimentos ou atividades econômicas no âmbito Municipal. 

Art. 106. São objetivos do EIV: 

1. Democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os grandes 
empreendimentos a serem realizados na cidade, dando voz a bairros e 
comunidades que estejam expostos aos impactos dos grandes 

empreendimentos; 

li . Analisar e informar previamente à gestão municipal quanto às 

repercussões da implantação de empreendimentos e atividades 
impactantes, privadas ou públicas, em áreas urbanas; 

Ili. Evitar desequilíbrios no crescimento das cidades; 
.·- ··- ·· - a:- ·-,--·, \· /iJ!f(l/ll"'fC!eh'?6 D r r117:,...r_, t Gafa~. tir riondições mínima-s'i!elq(fâf@aile,u ir;; 

-~- ,.,,,,.~, >l< 1 T:,1 í"',/ ,::--;,.-,..,,_ :n í.l -.· ~7J Fl ffi1. 
,v)if{~~r, ' ~I~ [?_têlemlt ª"ls~!~ª,J pelo _;s·o c/,?lme~te t!_~sto e 

'r ,;~iu~:;~;;ttJ~ÇJ:JrtiW ; &1J 1 
~.( ~ \•Jl-~ 

Art. 107. 0~1\/.ser,á,~xecutadoe tº.ft"Ai&~l.elll'&rw~1~~v.gsjtb~~ ~ ~fttivos do 
empreendimento oli atividade·quanto à qualidade de vida da população residente na área 

e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 
1. Adensamento populacional; 
li. Equipamentos urbanos e comunitários; 

Ili. Uso e ocupação do solo; 

IV. Valorização Imobiliária; 

V. 
VI. 

VII. 

Geração de tráfego e demanda por transporte público; 

Ventilação e iluminação; 

Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural . 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 

disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer 

interessado. 
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Art. 108. São empreendimentos e atividades sujeitos à elaboração e aprovação do EIV, 
aqueles de caráter permanente listados a seguir: 

1. Empreendimentos geradores de fluxos significativos de pessoas e 
veículos, tais como estações rodoviárias, hipermercados, centros de 
compras e lazer, hospitais, loteamentos, estádios, lndllstrfas de médio e 
grande porte, garagens de ônibus, feiras de exposições comerciais, 
tecnológfças e agropecuárias; 

li. Atividades desenvolvidas causadoras de poluição visual, sonora ou com 
posslveis emanações químicas e radioativas; 

Ili. Empreendimentos e atividades de grande e médio porte em - ou 
próximos a - áreas senslvels, como sities históricos e locais de Interesse 
ambiental; 

IV. Unhas e torres de alta tensão, transformadores, torres e estações de 
telefonia celular e rádio; 

V. Sistemas de tratamento de esgoto, aterros sanitários, estações de 
a asteclmento de água. 

~ ...... ~~-~,:-.,.,..,·::..."='·1,t-:., ~ PREFEITURA DE /7 
Pará ,. ~r.~je""'\ . ,: l~ênm l~r'::fwf./;Jndrf;f? ,.:"' · •; tiCiJadr.Ç/d~"!aráter 
te . ~sõr:i . ; HflflcxÍ~ Jdet,,t~aJ;,/ou f 10 ,, ais c'16J feírás/:il ventos 

espl!> ,· ; e-~~1s.: ~ · ~"*~ &~/fi .~. 9 ei~~~o, sob 
cons1,1lb!,'·~"~':!1; ~\ !eal competente de plahejament . gestão territorial, que 

analisa?.! a freÉ.eSSfd'!,11e dê ela~PreA'fj~·LHO VA-J CONTli\f UAR 

Art. 109. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental, e deverá ser 
acompanhado de anotação de responsabflfdade técnica emitida por entidades de 
fiscalização profissional das atividades de Engenharia, de Arquitetura e Urbanismo e 
correlatas. 

Parágrafo único. Nos casos em que o- empreendimento em área urbana seja objeto de 
licenciamento ambiental, as dimensões do EIV deverão ser incorporadas ao Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), produzindo-se um documento único e válido para fins de 
atendimento do disposto nos arts. 105 e 107. 

Art. 110. Lei específica de regulamentação da elaboração do EIV deverá conter: 

1. Critérios para a definição da área de Influência; 
li. Critérios para a proposição de medidas, equipamentos ou 

procedimentos; 
Ili. Competências dos agentes envolvidos na elaboração e análise do EIV; 
IV. Formas e Instrumentos para controle social e participação da sociedade 

civil; 
V. Critérios para definição do conteõdo do EIV de acordo com 

a. 

b. 

empreendimento/atMdade, que deve lndulr, no mínimo: 
caracterização do empreendimento, entendida como a identificação, 
localização, objetivos e justificativas do empreendimento proposto; 
Caracterização da vizinhança, entendida como a definição e diagnóstico 
da área de Influência do empreendimento antes da sua Implantação. 

Art. 111. Ato do chefe do Poder Executivo municipal regulamentará a lei especifica de 
que trata o art. 110, devendo conter, no mínimo: 

1. 

li. 

Ili. 

Procedimento operacional de aplicação do EIV, esclarecendo pontos 
como arranjo institucional e fluxos de tramitação, procedimentos e 
prazos para análise e solicitação de diretrizes para elaboração do 
instrumento e formas de monitoramento das medidas mitigadoras 
exigidas; 
Prazo para cumprimento das obrigações; 
Competências e atribuições. 

Art. 112. Ato emanado do órgão competente pela análise e aprovação do EIV, em forma 
de portaria, deverá complementar a regulamentação municipal contendo: 

1. Metodologias de análise do EIV; 

li. Definição de Itens que serão Incluídos no Termo de Referência (TR) e 

Ili. 
IV. 

V. 

demais aspectos técnicos; 

Metodologia para a definição de medidas mitigadoras; 

Metodologia para a definição da área de Influência; 

Equipe técnica exigida para elaboração dos estudos EIV. 

TfTULOVIII 
DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. A saúde, a .segurança e o bem-estar da população; 

li. As atividades sociais e econômicas; 

Ili. Ablota; 

IV. 

V. 

As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

A qualidade dos recursos ambientais. 

§211. O EIA deverá ser acompanhado do Relatório d~ Impacto Ambiental (RIMA), definido 

como um documento-síntese dos estudos realizados no EIA, elaborado em formato 

menos técnico para facilitar o acesso a suas Informações. 

Art. 114. São objetivos do EIA/RIMA: 

1. Analisar as repercussões da implantação de empreendimentos e 

atividades Impactantes, privadas ou pllblicas, em áreas urbanas e rurais 

li. 

Ili. 

IV. 

e Informá-las previàmente à gestão municipal; 

Democratizar o sistema de tomada de decisões sobre os grandes 
empreendimentos a _serem realizados no município, dando publicidade 
aos estudos e resultados compilados no RIMA como forma de subsidio 

a debates públicos, audiência ou outros procedimentos de p~rticipação 

popular; 
Identificar se há passivos ambientais nas áreas previstas para 

implantação de grandes empreendimentos; 
Avaliar os tipos de impactos social, econômico e ambiental gerados por 

grandes empreendimentos e estabelecer medidas de monitoramento e 
mitigação dos Impactos indesejados. 

TITULO IX 

DEBATES, AUDl@NCIAS, CONSULTAS PÚIILICAS E CONFER@NOAS SOBRE ASSUNTOS DE 

INTERESSE URBANO 

Art. 116. Debates, audiências, consultas públicas e conferências sobre assuntos de 

interesse urbano são Instrumentos que visam assegurar a participação social nos 

processos decisórios pertinentes à Polftlca Munlclpal de Desenvolvimento Urbano -

PMDU. 

§111, Considera-se como Conferências de Política Urbana, grandes encontros, organizados 
periodicamente, que visam ampla participação popular na definição de políticas e 
plataformas de desenvolvimento urbano. 
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§22. Considera-se como debates, consultas e audiências públlcas, amplas apresentações 
e discussões, nas quais são expostos e debatidos análises e projetos de Interesse públlco, 
para sua critica ou avaliação pelos diversos setores da sociedade. 

Art. 117. São objetivos dos instrumentos llstados no art. 116: 

1. Estabelecer dlálogos e negociações mais diretas entre atores 
Interessados nos processos de desenvolvimento e polítlcas urbanas, 
permitindo a criação de pactos na sociedade civil e entre esta e o poder 
públlco; 

li . Democratizar a gestão municipal por melo da criação de lnstãncías de 
consulta e de Informação, além de diálogo, conflito, proposições e 
fiscalização de decisões referentes aos Investimentos põbllcos e 
privados nas cidades. 

Parágrafo õnico. O Conselho Municipal de Política Urbana é parte legítlma para demandar 
ao Oiefe do Poder Executivo municipal, a convocação de Conferências de Política Urbana. 

Art. 119. Os debates, consultas e audiências põblicas deverão ser convocados com 
antecedência e divulgados amplamente no território municipal, cuja convocação dar-se
á por melo de chamamento público. 

§1!1. Os Instrumentos previstos no art. 116 deverão, sempre que utlllzados, apresentar 
regulamento contendo as pautãs daqullo que será discutido e deliberado e o 
procedimento de realização. 
§2!1. Poderão sollcltar a realização de debates, consultas e audiências põbtlcas: 

1. 

li. 

Ili. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 

Grupos de cidadãos; 
Conselho Munlcipal de Política Urbana; 
Associações de moradores; 
Organizações· não governamentais; 
Associações de classe; 
Sindicatos; 
Movimentos e organizações populares. 

Art. 120. Lei especfflca deverá dispor sobre a regulamentação dos instrumentos previstos 
no art. 116 deste PDMU. 

TÍTULO X 

§2~. Os órgãos colegiados somente poderão ser criados por melo de ato do Chefe do 
Poder Executivo municipal. 

§32. Na formulação, na execução, no monitoramento e na avallação de programas e 
políticas põblicas e no aprimoramento da gestão pública Inerentes à Política Municipal de 
Desenvolvimento Urbano senio considerados os objetivos e as diretrizes estabelecidos 
neste Título. 

Art. 122. São diretrizes a serem observadas na aiação de órgãos colegtados da 
Administração Pública municipal: 

(. 

li. 

Ili. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

Reconhecimento da participação social como direito do cidadão e 
expressão de sua autonomia; 
Complementarledade, transversalidade e Integração entre mecanismos 
e Instâncias da democracia representativa, participativa e direta; 
Solidariedade, cooperação e respeito à diversidade de etnia, raça, 
cultura, geração, origem, sexo, orientação sexual, gêneros, religião e 
condição social, econõmica ou de deficiência, para a construção de 
valores de cidadania e de Inclusão social; 
Direito à Informação, à transparência e ao controle social nas ações 
públicas, com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as 
características e o idioma da população a que se dirige; 
Valorização da educação para a cidadania ativa; 
Autonomia, livre funcionamento e Independência das otganlzações da 

sociedade civil; e 
Ampliação dos mecanismos de controle social. 

Art. 1~~- j,.ôl;ijetl~i ~9férsãos coleglad~gcJnfil\issrMJlAílUili municlpal0" 

;ft~~i: l~~a Çrtic/J ~' .. fiº fi{a1fiJf~~RmJ1 t!1 
. ·li~' ,,._p(õm, v~ (~i;i da ' ãp~d,b{tt/ecanlsi:n~~tÍa~ipação 

. ·• ( •f-•,}adãl -J~ ~ LJ ~ ~ ~ fil/ 
'; ll~r,iindrar: a relação do. !<?.vemo munlcll)a'f)com a sociedade clvll, 

, ..,~itando lJuT!rt~l&Jà~,fiM/AI CONTINUAR 
IV. Promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social 

nas políticas e programas do governo municipal; 
V. Desenvolver mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de 

planejamento e orçamento; 
VI. Incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que incorporem 

múltiplas formas de expressão e linguagens de participação social, por 
melo da Internet, com a adoção de tecnologias livres de comunicação e 
Informação, especialmente, softwares e aplicações, tais como códigos 
fonte livres e audltá~is, ou os disponlvels no Portal do Software Público 

Brasileiro; 
VII. 

VIII. 

IX. 

Desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos 
sociais historicamente excluldos e aos wlneráveis; 
Incentivar e promover ações e programas de apolo institucional, 
formação e qualificação em participação social.para agentes públicos e 
sociedade clvll; e 
Incentivar a participação social dos núcleos urbanos. 

Art. 124. Os órgãos e entidades da Administração Pública municipal direta e Indireta 
deverão, respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as Instâncias e os 
mecanismos de participação social, previstos neste. PDMU, para a formulação, a 
execução, o monitoramento e a avaliação .de seus programas e políticas públicas 
direcionadas ao desenvolvimento urbano e rural. 

Art. 125. Para os fins do disposto neste PDMU, Inclui-se no conceito de órgão colegiado: 

1. 

li. 

Ili. 

Conselhos; 
Comitês; 
Comissões. 

§1!1,, Nãolse~;;;tº ~!eip.,de ri3~º ,cole~a~r CT ~ta o caFf!l)put:' 11· 
~ ~;;-..,~ ~-l?ir,e r~~!~ia1i1S'~d. a .. · · ulas e túnel . · f . <' 
· 11.I A:.-'ml M dJ~nnlcÃ • e" !.J ___ L1t1s ··•· · \i; 

, ·'· Í1~~1.' ift;d~ção: pr~• ' .. ,. . · 

, ~ .. ._ .. ~;. . O TRABALHO VAI CONTINUAR 
§2!!. Os órgãos colegiados serão de natureza consultiva ou deliberativa, definida no ato 
de sua criação. 

Art. 126.Flca criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), a ser 
empregado única e exclusivamente no alcance dos objetivos estratégicos de que trata o 
art. 511 deste PDMU e das metas definidas para cada Macrozona. 

Parágrafo único. O FMDU será constituído de recursos provenientes de: 

(. 

li. 

Ili. 
IV. 

Dotações orçamentárias e créditos adicionais suplementares a ele 
destinados; 
Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado 
do Piauí a ele destinados; 
Empréstimos de operações de financiamento Internos ou externos; 
Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas; 
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Contribuições ou doações de entidades internacionais; 
Acordos, contratos, consórcios e convênios; 
Rendimentos obtidos com a apllcação do seu próprio patrimônio; 
Outorga onerosa e transferência de potencial construtivo; 
Contribuição de melhoria decorrente de obras públlcas reallzadas com 
base neste PDMU, excetuada aquela proveniente do asfaltamento .de 
vias públicas; 

X. Receitas provenientes de concessão urbanística; 
XI. Retornos e resultados de suas aplicações; 
XII. Multas, correção monetária e Juros recebidos em decorrência de suas 

aplicações; 
XIII. Outras receitas eventuais. 

Art. 127. O FMDU será administrado por órgão colegiado paritário, a ser alado por ato 
do Chefe do Poder Executivo municipal como parte Integrante do Sistema de Gestllo 
Democrática e Participação deste PDMU. 

· · ~ . ·.;.;,,~· - 0 : ••• ,, ~ PREFfr;l'fU/!J'8. ff'RE L7 :t,. ~8. :~~~r~: 1. ~rá/dilspo1J//j«bre0·a:regu{l))la1J1utntaçã&f;i.aoso .órg(j))ious colegifj·a~os e do 
' ~ ~..., .v-..._r:i.. . . . .. . ·.• 

, :,:- i . !t~'.');>,t ór li_ ço~ps: . •. ·:. . ·• . . : . . , . . .. 

' · · a) ~o · as.' <ira alaçllo; • 

b1"-ll>llrbçll~ das ~ui'ji,@t:e&~iiçSes,! AI COAIYlf\!UAR 
c) Propostas relativas a colegiados; 
d} Tramitação de propostas para a Casa Ovll; 
e) Relação dos colegiados existentes. 

li. FMDU: 
a) Normas para a destinação dos recursos; 
b) Normas para a gestão e controle social; 
c) Procedimentos para repasse e solicltação de recursos do fundo; 
d} Formas de divulgação de suas decisões e de seus balanços financeiros; 
e) Prioridades de Investimento; 
f) Destinação espedflca de recursos para determinadas polftlcas; 
g) Disposições gerais. 

PARTE V 
DO SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÃTICA E PARTICIPAÇÃO 

CAPÍTULO 1- Dos Componentes do Sistema Munlclpal de Planejamento Urbano 

Art. 129. A gestão democrática da cidade, direito da sociedade e essencial para a 
concretização de suas funções sociais, será realizada mediante processo permanente, 
descentrallzado e participativo de planejamento, controle e avaliação, e será o 
fundamento para a elaboração, revisão, aperfeiçoamento, Implementação e 
acompanhamento do Plano Diretor Estratégico e de planos, programas e projetos 
setoriais, regionais, locais e específicos. 

Art. 130. o sistema munlclpal de planejamento urbano será Implementado pelos órgãos 
da Prefeitura, assegurando a ·participação direta da população em todas as fases de 
planejamento e gestão democrática da cidade e garantindo as lnstãndas e Instrumentos 
necessár ação da partlcl a o da sociedade na tomada de decisões, 

cont !e tftlca/:sendo EIJ"_URA DE ~ 
í-~ , "1 R-::, . . &))/·· ~,:-. i~'#s; . . ; • <:.~ >il. ' r, _;.~I?,!.-~~ ~ 1/Jpal,d ,• . ~ . 'l-

' , Ili . • r · •e Instrumentos de participação 

,; · ,..:.._ .. ½,) ·' .. O TRABALHO VAI CONTINUAR 
Art. 131. Além do Plano Diretor fazem parte do sistema municipal de planejamento: 

1. O Plano .Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual; 

li. 
Ili. 

IV. 

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; 
Os Planos setoriais de polítlcas urbano-ambientais; 
O Código de Obras e Edificações e demais normas complementares 
previstas nesta lel. 

Art. 132. o Executivo promoverá a adequação da sua estrutura administrativa, quando 
necessário, para a incorporação dos objetivos, diretrizes e ações previstos nesta ler, 
mediante a reformulação das competências de seus órgãos da administração direta. 
Parágrafo único. cabe ao Executivo garantir os recursos e procedimentos necessários para 
a formação e manutenção dos quadros necessários no funclonalismo público para a 
Implementação desta fel. 

Art. 133. A participação dos munícipes em todo processo de planejamento e gestão da 
cidade será baseada na plena Informação, dlsponlbillzada pelo Executivo com a devida 

antecedência e de pleno acesso público, garantindo a transparência, acesso à Informação, 
a participação e os preceitos da gestão democrática. 

CAPÍTULO li 

DAS INSTÃNCIAS DE PARTICPAÇÃO POPUIAR 

Seção 1-Do Conselho Munldpal de Polftlca Urbana 

Subseção 1- Da Composição do Conselho Munldpal de Polftlca Urbana 

1. 6 ( seis) membros representantes de órgãos do Poder Público indicados 
pelo Prefeito, sendo no mínimo: 

a. 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
b. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Melo Ambiente e Recursos 

Naturais; 
c. 1 (um) membros da Secretaria Municipal de Planejamento; 
d. 

e. 
f. 

li. 

a. 

b. 

e.. 

d. 
e. 
f. 

g. 

h. 

1 (um) membros da Secretaria Municipal de Educação; 
1 (um) membros da Secretaria Municipal de Agricultura; 

1 (um) membros da Secretaria Municipal de Transporte e Trãnslto; 
14 (catorze) membros da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma: 

2 (dois) membros representantes dos movimentos de moradia e/ou 
associações de bairros; 
2 (dois) membros representantes do setor empresarial; 

2 (dois) membros representante dos trabalhadores, por suas entidades 
sindicais; 

2 (dois) membros de entidades profissionais; 
2 (dois) membros representantes de movimentos ambientalistas; 
1 (um) membro representante de movimentos culturais; 
1 (um) membro representante de entidades religiosas; 

2 (dois} membros representantes de Movimentos sociais e coletivos; 

§ 211 O Prefeito Indicará a Presidência do Conselho Municipal de Política Urbana. 

§ 3!! No caso de empate nas deliberações caberá ao Presidente o voto de qualidade. 

§ 4JI Os demais representantes da sociedade civil serão escolhidos no âmbito dos órgãos 
dos quais sejam Integrantes. 

§ 5!! ~ permitida a enas uma recondução sucessiva dos conselheiros. 
~ .-... :, .. '·· ·f. ~ PREFEITURA DE L7 i.,--- "! 'T) ·~----- ..,_.r: r., r.:7 ~ n o ~ n n n 

Art.'t • Cohsell;o, nli:IPai de Política Urbanjl reun1r1sse-á ordlnarlamen€e1a cilda três 
T _.,, I_ '>' A,..,..;,-~ '4 ~. 1 / i I l I .1 fr / 1 1 í l I I , I 1 

mes~, .extr~9~iilar'I ~ptl}}~ rf'riJ·~f' r recesslda,de, se7~f 51j3' ~,ras de 
funciqfa e~}P.~~bel cl~~~l~t~e~ ~ '·. ,. 0 liJ 

~ . ~ ...... ' .,-~ ~ . 
§lG As reur'iiões.dorl?õnselho ~,u11W'Ã&A2!~roul'Ji;r1 f~~i1fr,'tç~&'anhadas 
por qualquer munfcipe e a documentação decorrente das reuniões deverá ser publicada 

no portal eletrônico da Prefeitura no prazo de 15 (quinze) dias após a sua realização. 

§211 As datas, horários e pautas das reuniões serão disponlbllizadas no portal eletrônico 
da Prefeitura para pleno acesso público. 

Subseção li - Das Atribuições do Conselho Municipal de Polftlca Urbana 

Art. 136. Competem ao Conselho Munlclpal de Política Urbana, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 



Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

261Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 17 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXXII

(Continua na próxima página)

1. 

li. 

Ili. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE uRuçur illN_ u.~~-; v ,(~ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~ ::.~e 
Acompanhar a execução da Polltica de Desenvolvimento Urbano do 
Município veiculada por intermédio do Plano Diretor Estratégico; 
Apreciar e emitir parecer sobre proposta de alteração do Plano Diretor 
Estratégico; 
Debater e elaborar propostas de projetos de lei de interesse urbanístico 
e regulamentações decorrentes desta lei; 

IV. Debater as diretrizes para áreas públicas municipais; 
V. Debater as diretrizes para áreas públicas municipais; 

Vl. Encaminhar propostas e ações voltadas para o desenvoMmento 
urbano; 

Vll. Encaminhar propostas aos Órgãos Municipais e Conselhos Gestores dos 
Fvndos Públicos Mvniclpais com o objetivo de estimular a 
implementação das ações prioritárias contidas nesta lel por melo da 
lntesração territorial dos Investimentos setoriais; 

VIII. Aprovar as diretrizes das propostas de Arêa de Intervenção Urbana; 
IX. A rovar as diretrizes urbanlstlcas das Parcerias Público-Privadas quando 

,•'-.i' · -~~~; ~ :.~!~,f 'l,e¼te relaclonad9Rfrf'fJs~J~~f&s referen,g à 

Í~\ . , ;A:5{i~ple e ta~ dofíJ.nb e17t0rff ra~~ico~r_ f] íl(1t'· 
JÃ) ~w"?:~~~ ,. +õr.o /º,L,t *b(?}dr5linaíãf' h~s imóv,eir_ n,o:; _ l~ados e r:r1 il -~~ut li~ - o~proaa~ coeiosl~~a~ca, f: 1'borado 

I , , -- -~O é u_tlvo; ,;f) 
Xh.....,..Ap~ciar,' para'Teilitló .aotExeàutív.91) os>P.lanosl'!fii.lDês'êri':!qMníento dos 

- · -.., 1 h..t'llit.ii-,s,,I 1,..,, 11H• '-W'f"7i HV ..,i"lin.: 
Bairros, desde que tenha sido aprovado no respectivo Conselho 
Participativo Municipal; 

XII. Elaborar e aprovar regimento Interno. 

§ 111 o CMPU tem prazo de 2 (duas) reuniões para apreciar, emitir parecer e aprovar os 
Itens previstos neste artigo e, caso o prazo decorra sem que haja uma decisão, caberá ao 

Presidente dar os encaminhamentos necessários. 

§ 211 O CMPU terá suas atividades Iniciadas em até 120 dias a contar da publicação desta 

lei. 
CAPÍTULO Ili 

DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
Seção 1 - Das Audiências Públicas 

Art. 137. A Prefeitura, sempre que possível, realizará audiências públicas por ocasillo do 
processo de licenciamento de empreendlmentos e atividades públicas e privadas de 
Impacto urbanístico ou ambiental, para os qua is sejam exigidos estudos e relatórios de 
impacto ambiental ou de vizinhança. 

§ 12 Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como estudos, 
plantas, planilhas e projetos, serllo colocados à disposição de qualquer Interessado .para 
exame e extração de cópias, inclusive por melo eletrônico e em formato aberto. 

§ 22 As intervenções realizadas em audiência pública deverão ser gravadas e transcritas 
integralmente para acesso e divulgação públicos em até 20 (vinte) dias da sua realização, 
e deverão constar no respectivo processo administrativo. 

: -.,,:..~:.-":_,,.,,:, '· PR!EíFEUTURA D/E U 
§ 3º~~-'.!j~Çi ~i;;~~: ·.,' i.r l! pJ.hlicidÍJe ~rtfci'os aW·i-~ Wcliêfí&s~;Jblicas ~\ _,..~:>., l~l! f:,l d U d /_ 1 Jf.,l élf I dl , / .A f 1: 1 d _/ ,., / 
que ~ ~ ~vé~~; '. : _!Wien~~t ~Cªf g-'ª \ff'eul qs agota : ~sem unção _as o_, lnlões e 

ma~•~r.?~~:tf 1:~ ~ ~açfg,~ \_~ ~ V:!) [jj 
§ 4 11 o EkeGu.tble,<'/Poderá e,111;p~l~~f,f-g\~ dJ,.~°rffLª C~Y,~i'?Jól-"~~~ividades 
participativas que ampliem a partlclpaçllo dos munícipes, tais como oficinas, seminários, 
e atividades format ivas. 

Seção li 
Da iniciativa Popular de Projetos de Lei, do Plebiscito e Referendo 

Art. 138. A Iniciativa popular de projetos de lei, o plebiscito e o referendo ocorrerão nos 
termos da legislação federal pertinente, da Lei Orgânica do Município e da legislação 
municipal complementar. 

Seção Ili 

Dos Instrumentos de Promoção da Cidadania 

Art. 139. O Executivo promoverá atividades de formação para os munlclpes, como cursos, 
seminários e oficinas, com o objetivo de ampliar a troca de Informação sobre as polltlcas 
de desenvolvimento urbano, favorecendo seu contínuo aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. Tais atividades serão planejadas em conjunto com os representantes dos 
conselhos setoriais e deverão ser organizadas, ordinariamente, no mínimo uma vez por 
ano, antecedendo a discussão do orçamento municipal. 

CAPITULO IV-

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES, 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE 

Seção 1- Da Articulação do Plano Diretor com o Programa de Metas, PPA e Orçamento 

Art. 140. A legislação orçamentária e o Programa de Metas observarão o planejamento 
urbanlstlco _est_a ·- ~o este Plano Diretor EstratégiA nos termos exPQstos nesta lei. 

n:r ~--~;.:::;;,.f: ")r,c n r.., ~E,. EIW~E n /f 
§ 111'1~~ !'.'}W'ri'f~ ~'!IS le~s d~ ~'ªro/Plur!nu/1, ~as Dirrtr1zesF,rçarrint4-rJas, do 
Orça!!'!!!!) o~~Jaf,e.di;> P~grJ ... a de Me.tasr:if.'t-oor.porara~· at ações P.rieritárlas"JJJ.ijº Plano 

(:!'..] , r ' 'ni J J / _i"<í-"' 1-1 t · 1 ·e 1.1.._L/ c'I 
Dire~r ''r: r:!J~g~cg_ a s , r--tU~OSt:.,resaJtab r~r.l~s~ tl,.,J icas e 
orçament'arl~ei as: •: 2) 

. ,.,_ .. -~.! - O TRABALHO VAI CONTIMUAR 
§ 211 O Conselho Municipal de Política Urbana podera solicitar ao Executivo a 
complementação ou suplementação de dotações orçamentárias para a execução de 
ações ou proSramas constantes na relação de ações prioritárias, bem como solicitar 
esdareclmentos acerca da execução orçamentária referente à Implementação de tais 
ações e programas. 

§ 311 Ao final do exerdclo fiscal, o Executivo encaminhara ao Conselho Municipal de 
Polltlca Urbana o relatório de execução qrçamentárla das ações e programas previstos no 
Plano Diretor Estratégico. 

Seção li - Do Sistema de Informações 

Art. 141. A Prefeitura manterá atualizado, permanentemente, o sistema municipal de 
informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas, 

físico-territoriais, geológlcas, ambientais, Imobiliárias e outras de relevante Interesse para 
o Munlclplo, progressivamente georreferenciadas em meio digital. 

§ 111 O sistema a que se refere este artigo deve atender aos principias da simplificação, 
economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios 
e instrumentos para fins Idênticos. 

§ 211 O Sistema Municipal de Informações promoverá a Integração de cadastros póblicos, 
em ambiente corporativo e com a utilização de recursos teaiológicos adequados, 
articulando o acesso às Informações de natureza Imobiliária, tributária, Judicial, 
patrimonial, ambiental e outras de Interesse para a gestão municipal, Inclusive aquelas 
sobre planos, programas e projetos. 

§ 311 O Sistema Munlclpal de Informações devera oferecer indicadores qualitativos dos 
serviços públicos, da Infraestrutura Instalada e dos demais temas pertinentes a serem 
anualmente afe d ublicados no Diário Oficial do MunldP-iO e divulgados por outros 

. • . ., • 1- nnr~~•T8 •9~ /7 
mel~s, a ;~1ã:•á"'=::. ulação, em especlifl"ãõsl'"eõnselh~~·:,ªls, às entidades 

rep~.8 atiri!tf p,:i : fíl li!,çã{;/,op~~k ~'s-ip' f!Jbas õe P.ã,j•ffcfpaftJJo er/;le11---, tação 
regl~8jl,;\ ~) ;_ r.; ~i;u .'-ef,. ' -u-~•' f :' r:P ~/~ - ~ r _- - " '\ ,_. .,,-·· -
§ 411 à SI e~i _ 1)!11 'cte ln rrnações buscará a compatl · ilização topológica entre 

lotes, quacfras,..setofe's censltfJóf flA~~isi,o~d'fP~ºfleJL\Gil1\d~~dlvlsões 
territoriais dos órgãos públicos das três esferas de governo. 

§ 511 Os Indicadores de monitoramento de que trata o parágrafo anterior deverão ser 
definidos de forma participativa. 

§ 611 O Sistema Munldpal de Informações buscará, progressivamente, permitir: 

1. 

li. 

Mapeamento de Investimentos, projetos e programas públicos das 
diversas secretarias, órgãos descentralizados e concessionárias 
previstos nos respectivos orçamentos, bem como de seu efetivo 
dispêndio por etapas de realização; 
Cadastro e mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e 
empreendimentos públicos e privados-com sua localização geográfica e 
em seus estágios de aprovação, execução e sua conclusão; 
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e,v-1 Dos 
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============================== -~ V :§. % ;:::;:e ~ 

Ili. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE uRuçur illN. u.~~-; v ,(~ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 ~ ::.~e 
Mapeamento e caracterização de remoções e fluxo de moradores 
removidos prevlstos, em curso e sua evolução temporal; 

IV. Mapeamento do uso e ocupação da terra, de seus usos predominantes, 
e da distribuição espacial dos parâmetros urbanísticos como 
coeficientes de aproveitamento aprovados; 

V. Séries históricas de dados sócios econômicos que subsidiem a 
elaboração de planos regionais e de desenvolvimento de bairro. 

Art. 142. Os agentes públicos e prlvados, em especial os concessionários de serviços 
públicos que desenvolvem atividades no Município deverão fornecer ao Executivo, no 
prazo que esta fixar, todos os dados e informações que forem considerados necessárlos 
ao Sistema Municipal de Informações. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas jurldlcas ou 
autorizadas de serviços públicos federais ou estaduais, mesmo quando submetidas ao 
regime de direito rlvado. 

oh , ... . ;::>~t~'. i PREFEITURA.D/E t!fJP 
1
; ~ :-g~~ '!!l!t· un~:f"Yr f{J.culiJo eQJàa~ D:·::. 
. . 1-~'?i:ft . . .:: LI ~ r::JrJ,.1 f 1.· g·'l k,I . : .. 

Art~ . ~ ;o~~Q' ·,. g ~i! bia ~~º~ d ! ~1~h111:J-1uil)l pai de 
lnforrtÍa,t és,~:; ~ ic:> da página eletrônica da Prefeltu ~unlclpalde Uruçul, bem 

como por ~~etos ºúteis ae1ve~f:1-U®"l~ (.~ffl'JleP..W.~-

Art. 144. Deve ser assegurada ampla divulgação de dados brutos e das bases cartográficas 
do Sistema Municipal de Informações em formatos abertos. 

Seção V - Do monitoramento e da avallaçllo da Implementação do Plano Diretor 

Art. 145. A Prefeitura dará ampla publicidade a todos os documentos e Informações 
produzidos no processo de elaboração, revisão, aperfeiçoamento e Implementação do 
Plano Diretor Estratégico, de planos, programas e projetos setoriais, regionais, locais e 
especlflcos, bem como no controle e fiscalização de sua Implementação, a fim de 
assegurar o conhecimento dos respectivos conteudos à população, devendo ainda 
disponibilizá-los a qualquer munícipe que requisitá-los, nos termos exlgldos na leglslação 
municipal. 

Art. 146. lê assegurado a qualquer Interessado, nos termos da lei, o direito à ampla 
informação sobre os conteúdos de documentos, Informações, est11dos, planos, 
programas, projetos, processos e atos administrativos e contratos. 

Art. 147. Para possibllltar o acompanhamento da implantação do Plano Diretor 
Estratégico, a Prefeitura deverá definir e publicar regularmente Indicadores de 
monitoramento e avaliação. 

§ 111 Os Indicadores de monitoramento e avaliação deverão contemplar as diferentes 
dimensões da avaliação de desempenho das políticas publicas apontadas neste Plano 
Diretor Estratégico, abordando sua eficiência, eficácia e efetividade. 

§ 211 Os Indicadores de monitoramento e avaliação dever11o registrar e analisar, no 
mínimo: 

1. Os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos sistemas 
-~~u .. rb...,."-lnos e ambientais previstas neste Plano Diretor Estratégico; ,1. ~ éi:~1.1:/os)r;f eK.penhos de todG9~n'iti.tfetf.§i'.8..Qb1ltica urba,ta:7e de 

,.,. .....,,~ r...,-· ·, -.1>T r., r, r---.... 1::1 n ?.~ n no 
.. ,,~ "-;,r, r,,( 11 l ¼f li J li I r J j ~ · .• ··i;.r~~ ·;J>lftal preftistos·n~· c;,Planói;>lretor·EJtégtco.1 

§31!·, ·~ nt~fo..: ~-. ,{!S~OE}'~~lica?g ~te 

Art. 143. O'-Exeéutllil?, i:leverá W'\5~'3.Rt?.'011/~!i:t.~9i!Jr,i,1n~flmento e 
avaliação do Plano Diretor Estratégico, bem como publicar anualmente os relatórlos 
atualizando os Indicadores de monitoramento e avaliação desta lei. 

PARTE VI 

DAS PENALIDADES 

Art. 149. Constitui Infração a este Plano Diretor, além do descumprimento das normas de 
p;,rcelamento do solo, dispostas no capítulo V1, do Título li, da Parte IV, deste PDOT: 

1. 

li. 

Ili. 

As construções sem alvará, nos termos do Código de Obras e Edificações 
do Municlplo; 
O não cumprimento das regras relativas aos condomínios; 
o não cumprimento das normas de uso e de ocupação do solo; 

Art. 150. No caso de construção sem alvará ou referida licença, esta será imediatamente 

embargada e Incidirá multa de R$10,00 (dez reais) por metro quadrado de construção 

existente. 

§ 111 O embargo da obra consiste na proibição da sua continuidade enquanto a multa não 

for paga e as faltas cometidas não forem sanadas. 

§ 2!! A pena da multa consiste na aplicação de sansão de dinheiro a ser paga pelo infrator 

no prazo em que lhe for fixado. 

§ 311 No caso de descumprimento das normas de embargo, poderá sofrer processo de 

demolição e as expensas serem pagas pelo empreendedor. 

§ 411 No caso de construção em áreas públicas realizada por terceiros, sem autorização do 

Poder Público a Prefeitura poderá proceder com a demolição de imediato. 

t1n"' ~:",:~ ~ ~f! -,, ~ n n ~IEf_,El'W~~1 n /{ 
Art. 1~ ºF!'q_e,o · ue i:lescumpra..as·.nórmas relatív.as· aos·condomínlos ouL· o uso 

ou à.~ ~(~~Jt ~ .~ LI li I ;f.J U J /f f 1./ J I (· 
ocup~jã do'i~~-e.:Exfc~~~lp8l2<>t~ra~prleta~d~zo ~ acordo 
com o·g · u •~~prlm!!nto, não sendo Inferior a 30 (trl~dlas, caso os problemas 

não sejam 'sanadGSl''h'o. prazoléstàb·e(l!clí'lo1 llll!il~i:~ llnOltà nité•it11sãne·àm:ento do . · ,· v , ~:U.Ha.;., ,q;;; 11....,.1··'-""''~ • n\sv,.....n 
problema nos seguintes valores: 

1. De R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada 30 (trinta) dias pela construção 

de unidades habitacionais em número maior que o aprovado no projeto 

ou pela construção em desacordo com as normas relativas à taxa de 

ocupação, taxa de permeabilidade, altura e afastamentos; 

li. De R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada 30 (trinta) dias por metro quadrado 

de construção realizada além do permitido pelo Índice de 

Aproveitamento definido para o terreno. 

Ili. De R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia por desvirtuamento 

das áreas vinculadas a uso, condições de funcionamento de atividade 

especifica conforme projeto aprovado ou alvará de funcionamento. 

§ 111 A obra referida no caput está sujeita a embargo que conslste na proibição da sua 
continuidade enquanto a multa não for paga e as faltas cometidas não forem sanadas. 

§ 2 11 A pena da multa consiste na aplicação de sansão de dinheiro a ser paga pelo Infrator 
no prazo em que lhe for fixado. 

§ 311 No caso de descumprimento das normas de embargo, poderá sofrer processo de 
demolição e as expensas serem pagas pelo empreendedor. 

PARTE VII 
DAS DIRETRIZES POÚTICAS SETORIAIS E COMPLEMENTARES 

Art. 152. Visando a plena execução da Polftlca Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Uruçul, deverão ser instituídos por leis complementares a este PDMU, de criação ou de 
revisão, respeitados os prazos definidos, os seguintes instrumentos e ferramentas: 

1. P;,rcelamento, uso, ocupação e zoneamento do solo municipal, em até 

. - ;.; .,.;. ._(!J_ftJs~ls} ~eses; PllEFE/TU&lil nE Q 
,l~' ,· flr. ".l'GócH :dêObras e Edifir:ações.(COE), em at~{cToze)•meses;~ 'f\ ·!~~~B~~J n:ent,~o do Ter_rn~e ,\ ustarn~rto·de Coni:luta (ir~C. em até 
,, 'fi . l ;;,.,,,.. rt · lv I I I I J ,-., \ t ! f I F.,......:.,, / f. t 1 

;~/' N,Ü~•itt!Ll'-lif ·aY✓mJ}~ UdeL~1nsação 
_ r-vmnblental·{TCCA.l,_ em até 12 (doze) meses; 2J 
v~--itei'diamenta'101ci~043~'tJgMQJ"1flb1f;ft1Jàmfilltti'r\"'1 até 12 

(doze) meses; 
VI. Regulamentação do Consórcio Imobiliário, em até 12 (doze) meses; 

VII. Regulação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em até 12 (doze) 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

meses; 
Regulação do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA}, em até 12 (doze) meses; 
Regulamentação dos Debates, Consultas e Audiências Públicas, em até 
12 (doze) meses; 
Regulamentação dos Órgãos Colegiados e do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, em até 12 (doze) meses; 
Regulamentação do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), em até 
24 (vinte e quatro) meses; 
carta Geotécnlca de Aptidão à Urbanização (CGAU), em até 24 (vinte e 
quatro) meses; 
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XIII. Plano Municipal de Saneamento Ambiental (PMSA), em até 24 (vinte e 

quatro) meses; 
XN. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Plano Municipal de Arborização (PMARB), em até 24 (vinte e quatro) 
meses; 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), em 
até 24 (vinte e quatro) meses; 
Regulamentação da Contribuição de melhoria, em até 24 (vinte e 
quatro) meses; 
Plano Municipal de Iluminação Pública (PMIP), em até 36 (trinta e seis) 
meses; 
Política Municipal de Patrimônio Cultural (PMPC), em até 36 (trinta e 
seis) meses; 

XIX. Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em até 36 (trinta e 
seis) meses; 

XX. Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), em até 48 (quarenta e 
o o eses; 

~· r ~ '.\4~: ,~, :ii::z; 11:t~'?{fjfyVl~fJ~~tfj)P'lfºr• /ma•~ 48 

,;., - , _~ í1~j~~o - i1rlY.fe,~u~f.)~ .'ti (~Mifo. errfsb, q tenta e 
, ' ' . ..:t"- ~o)re . ~-~ LJ ~ ~ ; .. __ ,. .-. 

L ·-_ ~......: . -~.', -
;:----:...;--_ · _ _ 

§111. O Cadastro Territorial Multlflnalitárlo (CTM) deverá ser realizado em até 24 (vinte e 
quatro) meses. 

§211• Complementarmente às regulamentações dos instrumentos e ferramentas de que 
trata o caput do artigo, deverão ser definidos, por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal: 

1. Regulamentação das Zonas de Área de Preservação Permanente (ZAP), 
das Zonas de Unidade de conservação (ZUC), das Zonas de Reserva de 
Biosfera (ZRB) e das Zonas de corredor Ecológico (ZCE), em até 12 (doze) 
meses; 

li. Regulamentação do Sistema de Áreas Verdes municipal, em até 12 

(doze) meses; 
til. Regulamentação do Sistema de Equipamentos Públicos municipal, em 

até 12 (doze) meses; 
IV. Regulamentação do Inciso I do art. 94 deste PDMU, em até 12 (doze) 

V. 

meses; 
Regulamentação da lei complementar de que trata o artigo 112 e o 
Inciso Vil do artigo do artigo XXX, em até 18 (dezoito) meses; 

§311. O ato de que trata o artigo 114 deste PMDU deverá ser publicado em até 24 (vinte e 
quatro) meses. 

§4<>. Os prazos fixados neste artigo serão contados a partir da data de sanção deste PDMU. 

PARTE VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 153. Os perímetros da Sede Municipal e dos Núcleos Urbanos estabelecidos no Anexo 
li deste PDMU somente poderão ser ampliados por meio de projeto específico que 
contenha, no mlnimo: 

. , · · -.. , ._. .-,: ~ PRIEFEITURA DE L7 

'

~ ' 1-J.,,[~i!j.,; r!cl:a o gêbrrefêtefíêiãda,do:i(íbvop,rfrne'froyrbãho;n n 
t , 1'LP~fl.iJi' · • o ê.ds t/.ecfhJi~ tJst_'-h hç~esJi ~(í;;1zJ~o e dr;/f/-_tfechos 

t - -; ~ajeil: 'COQ~/~pJc1a1~ t6f~n-~tle ak.l;!a~ d,J~!tl otturals; 
r;_ .. 111,~J~ê"fln' çã, J!'le'-'áiretrizel-~p~fic}s•e-de<sre\s? ~rão-at1'1izàJas para 

, , ~raestr:útura,11sistemaB.viárfo1u,e,g,,u{P!'lJlent~1j_,instalaçõeso-1'úblicas, 
•-.rr-hií"~as e soliarl'RA ~Lnu VAI Cunr l]J\JfJA.N 

IV. 

V. 

VI. 

Vil. 

Definição de parãmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de 
modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda; 
Previsão de áreas para habitação de Interesse saciai por melo da 
demarcação de zonas especiais de Interesse social e de outros 
Instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for 
permitido; 
Definição de diretrizes e Instrumentos especfflcos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e 
Definição de mecanismos para garantir a Justa distribuição dos ônus e 
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de 
expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público. 

§lV. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei 

municipal e atender às diretrizes deste PDMU. 

§2V. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará 

condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. 

Art. 154. Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data 

de publicação desta lei, sem despacho decisório serão apreciados integralmente de 

acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto nos casos de manifestação 

formal do Interessado, a qualquer tempo, optando pela análise integral nos termos desta 
lei. 

Art. 155. Ficam assegurados os direitos de alvarás de aprovação e de execução Já 
concedidos, bem como os direitos de construção constantes de certidões expedidas antes 

da vigência desta lei 

Art. 156. Os projetos urbanísticos elaborados previamente à aprovação desta lei e 

baseado em iretifzes fiis..adas por lei específica, nãp i>,e~~ ~ nova aprovàção 
legislátlva. , "" 1 · . 

Art. !Jl: tstá Íii: ~j ~rE!_\llsada, no ~m~, ,a ~d~ ~b (d_ez) anos 
1 ·· . 1 , , . ' . I · 

Art. 158. . evogam-se tbd s as cflsposições em tontrárló. , 
---v--

Art. 159. Est~'fet"e~t~~rá em vigor na data de.sua publ~ • '·~ ~ l, J{ 

Gabinete do Prefeito Municipal de Uruçuí-PI, 15 de dezembro de 2021. 

ANEXOI 

GLOSSÁRIO 

ACESSIBILIDADE: posslbllldade e condição de alcance para utlllzação, com segurança e 

autonomia, de espaços, moblllárlos, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

Informação e comunicação, Inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou oom mobilldade 

reduzida. 

AGRICULTURA FAMILIAR, AGROECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL De acordo com a Lei Federal 

n. 11.236/04, o enquadramentp como agricultura familiar baseia-se em quatro critérios 

princlp~I :: t:~a - e ~1 u-!.._tro módulos ~is5êl['9'1liffeijn.l§f~~e-obra da,P.fó·prla 1 --., .• ... ;,·· .i:[" f7 r7 r-~ n r, ,,,-._., r.7 r, n 
famti s atMifaéles l"' ref nda famillar-mlnl{a/adviníla1das-atlvldades ;conl)mlcas '.~~-~:~i-· . ./ I I r utÁ I I. I f I i J l I 
rur-;.t.J-~ j)rarJ"1~ à: 1 t:tttie.? t~, él -' ~Jeee t~~}J8Jm·i'ª· Já a 
agrlcultU . . afCQ_~I ca, ~• ~rátlca qUe prlorfza..:ã,útlllzà~~--&erente d -recursos ~ . . ~ 
naturais e a.ri"".,' ""'llzação de agrat:6xioos:,eogua__11to !~agrjqiltura.,stistentãvel ,S9nsldera 

"""~" · ~ I IU'4UHLl"1U uril '-UIW I 11,,II.IJ'i.-.. 
parãmetros sociais, econômicos e de gestão de recursos naturais para a produção agrfcola 

de diversos portes. Este conjunto é fundamental para um desenvolvimento rural 

sustentável. 

APROVAÇÃO DE PROJETO: ato administrativo, pré-requisito para o lfcenclamento de uma 

construção 

BANCO OE TERRAS PÚBLICAS Pode ser entendido como um conjunto de Imóveis de 

propriedade públlca que estejam à disposição para implantação de equipamentos 

públicos, habitação de Interesse social e outros empreendimentos de Interesse públlco e 

coletivo. 
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BIOMA Amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos 

semelhantes de vegetação e com diferentes tipos climáticos. 

CENTRALIDADE Considera-se centralidade uma área ou estrutura urbana que concentra 

oportunidades diversas, principalmente de usos não residenciais, motivo pelo qual tende 

a atrair pessoas em deslocamentos cotidianos. Deve necessariamente ser pensada em 

oposição a outras áreas, como as pouco urbanizadas (rurais, por exemplo), ou outras 

totalmente urbanizadas, mas com predomínio residencial (densas ou não). 

COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO {CA): índices que determinam potenciais 

construtivos mínimos, básicos e máximos para cada zona e, consequentemente, para 

cada ter ~ õ;;Sãó. faf res,~que, multiplicadôs'<-"l.êl~ áreár'i!ôí,fefrei?oF°resultam oá7área 1 • • 1:: 1 1* li 1i\t'~. L:alt :J IV'° li~ ~C:7 _, 

r(J . • ·~ · ,,..;:,;;., ~• 1 n n ~ n n ~-, r1 ,; ÇJ 
const1 í a perniiti~a; co~ ituin. do assim p. arâmetros dereferência,pa.írafcada zona. 

~l1~ ;,1e.1-t tU) .LI( (Uj il ru) {i 
D1sf~1ro§ INÔ~ftR"i.4:1$:,J~as pre-detéi~àdas pela-aclministt.à'ção\ública J~-como o 

melhor I IOCíl~~instalaç' ãq,dej indústriaS,68:lS.~l'\1 P.laneiad~ corgan_izada.t.relo Poder 
· 1t1.s,,llt<r •· u s l1J!4Jgfo~/1.N l/,I W.MA f!..~rn u DBUl!J/r{k"I: 

Público Executivo municipal, e deve dispor de toda a infraestrutura necessária à 

instalação industrial, sejam estas de micro, pequeno, médio ou grande porte. 

FITOFISIONOM IAS: característica morfológica da comunidade vegetal. 

MANCHA DE URBANIZAÇÃO: zona territorial que apresenta características de ocupação 

com padrões de densidade compatíveis com a zona urbana. 

MACRDZONA: grupo de zonas e bairros com caracterfsticas semelhantes relacionadas à 

ocupação, à cultura, à economia, ao meio ambiente e à infraestrutura urbana. 

MICROACESSIBIUDADE: acesso direto a equipamentos de relevância da mobilidade 

urbana no espaço público pelos diferentes modais. 

USO MISTO: a Implantação em uma edificação de mais de um tipo de atividade diferente. 

VAZJO URBANO: Terreno ou gleba não edificado, localiiado na Área Urbana e que conta 

com redes de infraestrutura básica. 
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MORRO 
CABEÇA NO TEMPO 

ld:0B61FA34D6699A6E 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MORRO CABEÇA NO TEMPO 
Gabinete do Prefeito 

DECRETO Ir 54/2021 de 15 de dezembro de 2021 

J111elfflt(e 1 

r;~~"° 
'P1109,uro 1 

- ) 

Dispõe sobre a convocação para 6" Conícrência 
Municipal de Saúde de Morro Cabeça no Tempo
PI. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, Estado 
Piauí no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

DECRETA 

Art. 1° - Fica convocada a 6• Conferência Municipal de Saúde de 
MORRO CABEÇA MO TEMPO/PI que será realizada no dia 19 de janeiro de 2022 na 
Escola Estadual Leda Napoleão com o tema: ATENÇÃO Ã SA"ÕDE EM MORRO CABEÇA 
NO TEMPO E OS DESAFIOS PARA O JUT1JRO• e elxoa: 
1 - Elxol: PROMOÇÃO E PREVENÇÃO - Promoção à saúde, Educação Permanente e 
Vigilâncias; 
li - Eixo2: ASSIS'IBNCIA A SAUDE- atenção Básica, Atenção Especiali1.ada, Urgência
Emergência, Atenção Hospitalar, Saúde Mental e Assistência Farmacêutica; 
Ili - Elxo3: GESTÃO DO SUS - Financiamento e Participação Popular; 
N - Eixo -4: Valorização do trabalho e da Educação permanente. 

Art. 2° - A 6ª Conferência Municipal de Saúde de Morro Cabeça no 
Tempo terã como objetivos: 

-Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde e 
participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e do Plano Municipal, 
de Saúde do ano de 2022 a 2025. 
-Mobilizar e estabelecer diálogos com a comunidade acerca da saúde como direito e 
defesa do SUS. 
-Fortalecer a participação e o controle social no SUS. 

Art. 3º - A 6ª Conferência Municipal de Saúde de llono Cabeça no 
Tempo/PI scrã coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e presidida 
pelo Secretário Municipal de Saúde do Município e em sua ausência ou impedimento, 
pela Coordenadora Geral do PSF. 

Art. 4º - O detalhamento da 6ª Conferência Municipal de Saúde de 
Morro Cabeça no Tempo PI constará no regimento interno que serã aprovado pelo 
Conselho Municipal de Saúde e editado mediante Resolução do CMS a ser publicado 
pela Secretaria Municipal de Saúde desta cidade. 

Art. 5° - As despesas com a organização e realização da 6• Coníer~neia 
Municipal de Saúde de Morro Cabeça no Tempo /'PI, correrão por conta. de recursos 
orçamentários consignados a Secreta.ria Municipal de Saúde, em acordo com o Plano 
Municipal de Saúde 2018/2021, PPA do mesmo período e LOA 2022. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 


