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LEI N°  384/2006

lnstitui      a      Plano      Diretor      de

Desenvolvimento       Municipal      de

Conceigao  do  Jacuipe  e  da  outras

providencias.

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CONCEICAO  DO  JACuipE,  ESTADO  DA  BAHIA.

no  uso de suas  atribuig6es  legaisj  faz saber que a  Camara  Municipal  aprovou  e eu

sanciono a seguinte Lei:                                                                                    ;
/

;,I,'                                            TiTULo I

DAS DISPOS196ES PRELIMINARES

Art.     1°.    Fica    aprovado,    na    forma    da    presente    Lei,    o    Piano    Diretor    de

Desenvolvimento   Municipal   de   Conceigao   do , Jacuipe,   doravante   denominado
I

PDDM.

Art. 2°.  Esta Lei esta fundamentada na Constituigao Federal de  1988,  na Lei Federal

n° 10.257 de 2001  -Estatuto da Cidade,  na Constituigao Estadual da  Bahia e na Lei

Organica Municipal.

Art.  3°.    0  PDDM  e  o  instrumento  basico  da  Politica  Municipal  de  Desenvolvimento

Municipal,   tendo   abrangencia   municipal   e   obedecendo   os   seguintes   principios

fundamentais:

I -atendimento a fungao social da Cidade;

i-__i-i---i-
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I - a promogao da qualidade de vida s6cio-ambiental:

H-autilizagaodeinstrumentosderedistribuigaodarendaedaterra;

Ill-ocontrolepdblicosobreouso,ocupagaoeparcelamentodoespagodacidade;

lv - a priorizagao  na elaboragao e execugao de programas,  planos e  projetos para

grupos   de   pessoas   que   se   encontrem   em   situag6es   de   risco,   vulneraveis   e
desfavorecidas:

V-aintegragaodaspoliticasptlblicasdedesenvoMmentomunicipaleregiohal;

Vl-aintegragaodaspoliticaspdblicasdedesenvoMmentourbanoerural;

VH -a gestao democratica participativa e descentralizada;

Vlll -a integragao de ag6es pdblic?s e privadas.                                 i

§2°.Afungaosgcialdapropriedadeurbanaseraatendidaquand6nelahouver:

I-ooumprimentodasdeterminag6esconstantesnoPDDM;J,

H  - a  preservagao,  a  protegao  e  a  reouperaeao  do  meio  ambiente  e -do  patrim6nio

cultural, historico e paisagistico;

Ill - a adequagao da  intensidade de usa do solo a disponibilidade da  infra-estrutura

I,

urbana, dos equipamentos e servieos pdblicos;

lv   -   a    recuperagao   do   valor   acrescentado   pelos   investimentos    pdblicos   a

propriedade particular;

V  i  o  adequado  aproveitamento  dos  vazios   urbanos  ou  terrenos  subutilizados,

reprimindo a sua retengao especulativa;

Vl-ajustautilizagaodosolocompreservagaodomeioambiente;

VH - uma utilizagao do solo que seja compativel com a seguranga e sand? de seus
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estar social  da  coletividade,  a  promogao da justiga  social e  a  preservagao  do  meio-

ambiente.

Art. 4°. 0 PDDM tern as seguintes finalidades:

I   -  vincular  a   elaboragao  e   implementagao   do   Plano   Plurianual,   das   Diretrizes

Orgamentarias e dos Orgamentos Anuais as suas diretrizes;

11   -   fornecer   as   bases   necessarias   para   orientar   a   elaboragao   dos   planos

complementares    e    dos    programas   financeiros    dos   6rgaos    e    entidades    da

administragao direta e indireta, promovendo sua integragao;

111  -  habilitar  o  Municipio  para  a  captagao  de  recursos  financeiros  destinados  ao

desenvolvimento urbano junto a fontes nacionais ou internacionais;

IV - orientar as  atividades  pdblicas  e  privadas  mediante  o  estabelecimento  de  urn
(

conjunto determinado de diretrizes para o desenvolvimento municipal;

V  -  posicionar  a  administragao  municipal  em  suas   relag6es   com   os   6rgaos  e

entidades da administragao direta 6 indireta, vi`riculados ao desenvolvimento urbano;

Vl  -  institucionalizar  os  canais  de  participagao  popular,  bern  como  o  estfmulo  e  a

bapacitagao  permanente  desta  participagao  no' ambito  das  decis6es  fundamentais

relativas ao desenvolvimento urbano.

Art.  50.  0  PDDM  devera  ser revisto,  ao fim  de  5  (cinco)  anos,  cQntados  a  partir da

data  da  sua  publicagao  na  lmpressa  Oficial  do  Municipio,  por uma  nova  versao  do

Plano  Diretor,  elaborado  com  comprovada  participagao  popular  e  aprovado  pelo

Legislativo.

Art.  6°.  0  PDDM  sera  objeto  de  processo  de  implantagao  sistematico,  que devefa

prever o acompanhamento permanente, a avaliagao peri6dica e a orientagao para o
uso dos instrumentos de politica urbana nela contemplados.

e  dem'ai ao lo'ngo da

elaboragao  do  presente  Plano  Diretor,  considerados  como  suas  pegas  acess6rias,
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ficam tombados,  sob a forma de coletanea sistematica,  na unidade de planejamento

da P\efeitura, aberta a consulta e ao exame por qualquer cidadao.

TiTULO  11

DA MATRIZ ESTRATEGICA DE DESENVOLVINIENTO MUNICIPAL

Art. 9°. A Matriz Estrategica de Desenvolvimento Municipal de Conceigao do Jacuipe

estabelece como obj.etivo geral a elevagao da qualidade de vida da populagao local.

Art.   10°.   A   Matriz   Estrategica   de   Desenvolvimento   Municipal   de   Conceigao   do

Jacuipe estabelece as seguintes orientag6es para a consecugao deste objetivo:

I -implementar a justa distribuigao dos beneficios e Onus do desenvolvimento;
I

11 -atuar mediante ag6es sustentaveis, em face do seu patrim6ni6 ambiental;
i`

Ill     -integrar    permanentemente     as     politicas,     programas  ,  e     projetos     de

desenvolvimento, de modo a otimizar a sua estfutura de gestao;               .-

Art.   11.   A   Matriz   Estrategica   de   Desenvolvimento   Municipal   de   Conceigao   do

jacuipe  estabelece  como  areas  prioritarias  de atuagao  pdblica  para  a  consecugao

deste obj-etivo as seguintes:

I -Desenvolvimento Ambiental;

11 -Desenvolvimento Social;

Ill -Desenvolvimento Econ6mico;

IV -Desenvolvimento Urbano;

V -Saneamento Basico;

VI -Desenvolvimento lnstitucional

I,-%i£,;!-!E
ffiyzrn.JE`.1+i

segundas na medida das suas condig6es.

rientarise-£L`pelas   Fin.meiras   e " realizar   as
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TiTULO  111
E=

DAS DIRETRIZES DAS POLiTICAS MUNICIPAIS

CApiTULO I

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTQ

AMBIENTAL

SEGAO I

DAs DIRETRizEs DA pOLiTlcA MUNlcipAL DE pROMoeAO DO

DESENVOLVIMENTO ECO-SUSTENTAVEL

Art.   12.  A  diretriz  geral  da  Politica  Municipal  de  Promogao  do

Desenvolvimento  Eco-  Sustentavel  e  preservar  e  fortalecer  o
Lj

patrim6nio ambiental de conceigao do Jacuibe.

Art.    13.   As   diretrizes   especificas   da   Politica    Municipal   de

Promoeao    do..   Desenvol¥imento    Eco-    Sustentave[    sao    as

seguin{es:

I.`-Estabelecimento da Gestao Ambiental Municipal;
I,

11 -Reordenamento da Paisagem Ambiental Urbana;

Ill -Recuperagao de areas degradadas.

Art.  14.  As  Ag6es  Estrafegicas\ que  integram  a  Politica  Municipal  de  Promogao  do

DesenvoMmento Eco-Sustentavel sao as seguintes:

I.   .Realizagao da Conferencia Municipal de Meio Ambiente e lnstituigao do F6rum

da Agenda 21 ;

11.    Participagao efetiva no comite da Bacia do Rec6ncavo Norte;

Vl.    Implementagao de urn Projeto de Arborizagao da via§ pdblicas;
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Vll.    Implementagao do Bairro Padrao;

Vlll.   Estudo sobre a Qualidade dos Solos;

lx.   Implementagao do Programa de incentivo a devolugao de embalagens de

agrot6xicos;

X.   Programa para i.ncentivar o uso adequado de agrot6xicos nas lavouras;

Xl.    Incentivar a agricultura organica;

XH   Preservagao e recuperagao (reflorestamento) das Areas Verdes;

XIll.    Preservagao e recuperagao de margens (mata ciliar), leitos e nascentes dos rios;

CApiTULO 11

DAS DIRETRizES DAs pOLiT,CAS MUNicipAls DE DESEprvoLviMENTO
soclAL                               i

!'

sEeAO I
€

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA

Art.   15.  A  diretriz  geral   da   Politica   Municipal   de   Combate  a•`                                     Pobreza 6 conceber mecan'ismos de emancipagao dos cidadaos

da condigao de pobreza.

Art.16. A diretriz especifica da  Politica  Municipal  de  Combate a

Pobreza e a seguinte:

I -Ampliagao dos mecanismos de combate a pobreza.

Art.   17.  As  Ag6es  Estrafegicas  que  integram  a  Politica  Municipal  de  Combate  a

Pobreza sao as seguintes:

I.   Ampliagao dos Programas de Transferencia de Renda;

junto a comunidade das ag6es estrategicas do poder pdblico local;
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XII.    Criar   Bibliotecas  nas escolas.

SECAO Ill

DAs DiRETRlzEs DA pOLiTlcA MUNiclpAL DE REQUALIFlcAeAO DA SAUDE

MUNICIPAL

Art.  21.  A  diretriz  geral  da  Politica  Municipal  de  Requalificagao

da   Sadde   Municipal   6   possibilitar  a   todos   os   moradores   do

municipio acesso a urn sistema de sadde pulblica de qualidade.

Art.     22.    A    dire{riz     especifica     da     Politica     Municipal    de

Requalificagao da Sadde Municipal 6 a seguinte:

I -Implementagao do Plano Muni'cipal de Sat]de.

Art.  23. As Ag66S  Estrategicas que  integram  a  Politica  Municipal  de  Requalificagao

da Sadde Mum,icipal sao as segun.ntes:
•    .-                                                          `,

I -Adequagao fisica e implementagaQ do Programa de Sadde da Famflia -PSFs;

![`-Melhoria do Hospital  Geral do munjcipio;

Ill -Fortalecimento de ag6es educativas voltadas para sadde preventiva;

lv -Promogao da pratica esportiva nas escolas e centros comunitarios;

V -lmplantagao da Fejra Municipal da Sadde;

Vl  -  Estabelecimento  de  parceria  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Conceigao  do

Jacuipe e a Universidade Estadual de Feira de Santana -UEFS.

sEeAO iv

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE REQUALIFICACAO DA

unlcTpapx:9e=LLieq

a  todos-`os  moradores  do    `       `,
-I-
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municipio  o  acesso  a   urn  servigo  pdblico  de  qualidade,   que

garanta a populagao local salvaguardas contra a criminalidade.

Art.     25.    A    diretriz     especifica    da     Politica     Municipal     de

Requalificagao da Seguranga Pdblica e a seguinte:

I -Implementagao do Programa Municipal de Seguranga Pdblica

Art.  26. As A96e§  Estrategicas que integram  a  Politica  Municipal de Qualificagao da

Seguranga Pdblica sao as seguintes:

I -Criagao e implantagao do Conselho de Seguranga Pdblica;

11   -   Solicitagao  junto   ao   governo   do   Estado   de   maiores   investinientos   para   a

seguranga pdblica do municipio;

Ill -Realizagao do F6rum de Seguranea Pdblica.

'                                   sEeAO v

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNI;CIPAL DE VALOR[ZACAO DA

ASSISTENCIA SOCIAL

Art.  27.  A diretriz  geral  da  Politica  Municipal  de  Valorizagao  da
'J

Assistencia Social e tornar disponivel os meios de emancipagao

do  cidadao,  seja  atraves  da  assistehcia  direta  ou  atraves  de

mecanismos de promogao social.

Art. 28. A diretriz especifica da Politica Municipal de Valorizagao

da Assistencia Social e a seguin{e:

I -Qualificagao do sistema municipal de assistencia social.

Art.  29.  As Ag6es  Estrategicas que  integram  a  Polftica  Municipal  de Valorizagao da

Assistencia Social sao as seguintes:

I     lmplementaeao do conselho Municipal de Asslstencia social

RERE             fEueE[aboragao  do  prograesma  de As¥i¥tencia  ao  Menor  ao Hdolescente   ao  [doso  e

9
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Ill.    Elabo.ragao  e  implantagao  de  Programa  de  Apoio  e  Combate  a  Dependencia

Quimica.

sEeAO vl

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE VALORIZACAO DA CULTURA

E LAZER

Art.  30.  A diretriz  geral  da  Polftica  Municipal  de  Valorizagao  da

Cultura   e   Lazer   e   possibilitar   o   acesso   da   populagao   de

Conceigao do Jacufpe aos  meios de cultura  e  lazer de  modo a

ampliar a sua qualidade de vida.

Art.  31. A diretriz especifica da  Politica  Municipal de Valorizagao

da cultura e Lazer e a seguinte:                          i
'

LI -Elaboragao e ln|plementagao do Plano Municipal de Cultura,  Esporte e Lazer.
I

Art.  32. As Ag6es  Estrategicas que  integram  a  Politica  Municipal  de Valorizagao da

Cultura e Lazersao asseguintes:    ..                    `  `

I -Implantagao do projetQ da Casa de Cultura;

II`-`Valorizagao e incentjvos aos movimentos cultdr'ais locals e regionais;

Ill -Incentivo a programas esportivos que envolvam a comunidade e as escolas;

CAPITULO Ill

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ECON6MICO

SECAO I

DAs DiRETRlzEs DA pOLiTlcA MUNlclpAL DE sisTEMATizAeAO DO

10
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XJII-Implementagaodeprojetodemelhorianotranspor{edasmercadorias

XIV - Remogao do aterro da area produtiva

XV-RequererareestruturagaoEBDAaomunjcfpio;

Xvl-MapeamentodapotencialidadedeproducaoeDiversificarasopg6es

agroindustriais;

XVH-Oferecersuportet6cni-coeincentjvoasassociag6esdosprodutorese

trabalhadores rurajs;

Xvm - lncentjvo ao cooperativismo.

EfE',uR

CONCEICAO D1

IACuipI

CApiTULO IV

DASDIRETRIZESDASPOLjTICASMUNICIPAISDEDESENVOLVIMENTO

.`  URBANO

SECAo I

DAsDiRETRizEsDApOLiTlcAMUNLcipALDEpROMoeAODO

DESENVOLVIMENTO URBANOAMBIENTAL             ~~

Art.   36.  A  diretriz  geral  da  Politjca  Munjci-pal  de  Promogao  do  Desenvolvimento

Urbano Ambiental  6  possibilltar qualldade  de  vlda  a  populagao  local,  tanto  no  seu

meiourbanoquantoemrelagaoaoseupatrim6njoambiental.

Art.   37.   As   diretrizes   especificas   da   Polftj6a   Municipal   de

Promogao   do   DesenvoMmento    Urbano   Ambiental   sao   as

segujntes:

I -Garantia de habitagao digna;

H - Promogao da integragao territorial;
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Art.  38.  As  Ag6es  Estrategicas  que  integram  a  Politica  Municipal  de  Promogao  do

Desenvolvimento Urbano Ambiental sao as seguintes:

I -Elaboragao de cadastro fundiario municipal;

11 -lmplementaeao do Projeto HABITAR;

111    -    Aproveitamento    dos    vazjos    urbanos    para    implantagao    de    Programas

Habitacionais e de Regu[arizagao Fundiaria;

lv -Criagao do Conselho Municipal de Habitagao de lnteresse Social;

V -Cria?ao do Fundo Pr6-Moradia;

VI -Adesao ao Sistema Nacional de HabitagaQ de lnteresse Social;

VIl -Aquisigao e produgao de bases cartograficas;

VllI -Hierarquiz3gao e normatizagao viaria do municipio;
1

lx -Sinalizagao das vias e implantagao de papeleiras;

X -Criagao de linhas de cjrculagao. entre os ba.irros;

Xl - Criagao de ciclovias;
\\

t'
XH - Melhoria dos acessos as zonas rurais e implantagao onde nao houver;

Xlll -Qualificagao do sistema viario intrabairros e acessos intermunicipais;

XIV -Promogao da reestruturagao de ruas e passeios pdblicos, cam vista a garantia

de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais;

XV - Elaboragao do Zoneamento Ambiental-Urbano;

Xvl - Revjsao da legislagao existente e pertinen{e e elaboragao de novos diplomas;

Xvll -Criagao de Areas Comunitarias de Lazer na Sede, Distritos e Povoados;

]3



Prefeitura Municipal de
CONCEICA0 D0 JACUIPE

Gabinete do Prefeito

P         I          I         F         E         I         T         U         fl         /

CONCEI€AO DC

]AGuipE
Prapa Manoel Teixeira de Freitas, s/n° -Centro _ Te|.:  (o75) 3243.232FABALH"DO POB UMA C!DADE MELHoi

Conceigao do Jacuipe -Ba -Cep. :44.245-000

Xxll -Relocagao de parques infantis;

XXIIl -Manutengao das areas de lazer.

CApiTULO V

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

SEeAO ,

DAs DIRETRizEs DA pOLiTicA MUNlclpAL DE QUALIFicAeAO DO

SANEAMENTO BASICO

Art.  39.  A dire{riz geral  da  Politica  Municipal de Qualificaeao do Saneamento  Basico

6 garantir a  populagao municipal  urn sistema de saneamento basico que atenda as

suas demandas atuais e futuras.

Art.   40.   As   diretrizes   especificas   da   Pdltitica   Municipal   de
: ''      Qualificagao do saneamento Basico sao as seguintes:

I -Promogao da Qualidade do ,Abastecimento .de Agua;

11 -Qualificaga.o do Sis{ema de Esgotamento Sanitario;

][1 -Plano de Macro e Micro Drenagem Municipal;

lv -Qualificagao do Sistema de Limpeza Pbblica;

V -Controie Ambiental Urbano do Saneamento do Municipio.

Art.  41. As Ag6es  Estrategicas que  integram a  Politica  Munieipal de Qualificagao do

Saneamento Basico sao as seguintes:

I -Realizagao de urn diagn6stico da rede de saneamento do municipio;

11 -Acompanhamento trimestral do sistema de abastecimento municipal;

Ill -lmplementagao de programa especifico para hortifrutigranjeiros;

v ir iinpierfeffta`ga6 de

VI -lmplementagao de projeto de esgotamento sanitario;_-i-=i--------
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VH ~ lmplementagao de plano de assistencia aos municipes;

Vm -Controle dos langamentos dos efluentes das fossas;

lx  -  lmplementagao  do  Projeto  Conhecer  para  Preservar,  com  foco  nas  bacias

hidrogfaficas municipais;

X-Realizagaodecadastrodarededeesgotamentopluvialexistente;

Xl-Conservagaoerecomposigaodosmeiosnaturaisdedrenagem;

XH-Harmonizagaodaocupagaodosoloemrelagaoaoesgotamentopluvia[

XIII-EstabelecimentodeplanejamentodosistemadelI.mpezapdblica;

XIV-Desenvolvimentoeimplan{agaodoPlanoDjretordeLjmpezaUrbana;

XV -lmplantagao de uma usina de Reciclagem;                                  i  I

Xvl - lmplemen{agao de projeto de coleta seletiva, que envolva a:sde a coleta ate aH"1

comercializagao dos produtos reciclados;

XVH-lmp!antagaodeumprogramadeapoioeorientagaovoltadosparaapopulagaoJ'

que sobrevive.da catagao;

XVIH - Implementagao de programa de incentivd a coleta seletjva.

XIX - Realizagao de cadastro dos empreendimen{os  implantados  no  municipio que

sao produtores de refugos e poluentes;

XX  -  Aprovagao  exclusiva  de  projetos  que  obedecerem  plenamente,  para  cada

especialidade, as normas de controle de poluentes;

XXI    -    Exercicjo    da    fiscaljzagao    integral    na    implantagao    e    operagao    de

empreendimentos potencialmente poluentes;

XXH - Adogao  para  os  empreendimentos  de  grande porte  de  fiscalizagao  atuante,
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CApiTULO VI

DAS DIRETRIZES DA POLiTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

SECAO I

DAs DIRETRlzEs DA pOLiTlcA MUNicipAL DE pROMoeAO DA GESTAO

poBLlcA E ADEQUAeAO DA LEGlsLAeAO MUNlcipAL

Art.  42.  A  diretriz  geral  da  Politica  Municipal  de  Promogao  da  Gestao  Pdblica  e

Adequagao  da  Legislagao  Municipal  e  elevar  o  pa{amar  de  qualidade  da  gestao

pdblica municipal de modo a otimizar os  recursos pdblicos em prol do bern estar da

populagao local.

Art.   43.   As   diretrizes   especificas   da   Pdlitica   Municipal   de

„     Promogao   da   Gestao   Pdblica   e   Adequa!`ao   da   Legislagao
'

Municipal sao as seguin{es:-

I -Reestruturagao do Sistema de Gestao Munrc`ipal;

11 -Reestruturagao dos lnstrumentos Legais do Munjcipio.

Air.  44.  As  A96es  Estrategicas  que  in{egram  a' Politica  Municipal  de  Promogao  da

Gestao Pdblica e Adequagao da Legislagao Municipal sao as seguintes:

I -Instjtuigao de urn Programa Municipal de Capacitagao do Servidor;

11 -lnsengao da atividade de planejamento na gestao pdblica municipal;

111   -  Manutengao  de   instrumentos  de  monitoramento  da   qualidade  dos   servigos

ptlblicos junto ao usuario final;

lv -Ampliagao da integragao estrategica dentro da Administragao Pdblica local;

V -Refongo das instancias intra-municipais da administragao pdblica;

i-Erab^dra7cao'de'=
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IX -Reformulagao na Lei Organica Municipal;

X - Revisao da Lei do C6digo de Posturas do Municipio;

XI - Revisao da Lei do C6digo Tribufario e de Rendas;

XII -Elaboragao de diplomas legais auxiliares, a exemplo do C6digo de Obras e do
C6digo Ambiental;  .

XIII -Revisao da Lei de Estrutura Administrativa.

TiTULO IV

DO PLANEJAMENTO

CApiTULO I

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
1

I

Art.  45.    Fica  criado  o  Sistema  Municipal  de  P[anej.amento,  qu6  compreende,  alem
;/

da Secretaria de Obras e Servigos Pdblicos, os seguintes 6rgaos:

I -o Ndcleo de Planejamento lntegfado Munici`p`al -NUPIM;

11 -o Conselho Social de Desenvolvimento Municipal -CSDM.

CApiTULO'. I'I .

DO NtJCLEO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO MUNICIPAL

Art.  46  -  0  Ndcleo  de  Planejamento  lntegrado  Municipal  -  NU.PIM  e  o  6rgao  de

cafater   tecnico   que   devera   subsidiar   a   execugao   das   ag6es   necessarias   a

implementagao do Sistema de Planej'amento Municipal.

Art.  47 - 0  NUPIM  tern  a  fungao  de  atuar como  secretaria-executiva  do  CSDM  e

6rgao   de   suporte   tecnico   ao   planejamento   municipal,   articulando   os   diversos

elementos   que   constituem   o  Sistema   de   Planejamento   Municipal,   devendo   ser
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Sis{ema Municipal de Meio Ambiente.

Art. 48 -0 NUPIM tefa a seguinte estrutura:

I -Coordenagao-geral,  6rgao de coordenagao das ag6es do  NUPIM,  de articula9ao

de   seus   setores   componentes   e   de   integragao   com   os   demais   6rgaos   da

Administraeao pdblica;    .

H -Secretaria Executiva do CSDM, setor de apoio tecnico as ag6es do CSDM;

Ill   -   Gerencia   de   Dados   Municipais,   setor   de   coleta   e   analise   de   dados   que

subsidiam as ag6es do NUPIM.

Paragrafo  dnico.  Na  lei  de  regulamentagao  do  NUPIM,  deverao  ser  detalhados  os

procedimentos necessarios a criagao e funcionamento do NUPIM.

. CApiTULO Ill

DOcONSELHOsociALDEDESENvOLviMENTOinuNlcipAL

Art.  49.  Cabe  ao  Conselho  Soci.a.I  de  Dese,n,volvimento  Municipal  -  CSDM,  6rgao

colegiado permanente,  de carater paritario,  normativo e deliberativo e~-composto por

representantes  do  Poder  PdbLico  e  da  sociedade  civil,  dentre  outras  atribuig6es
\\

definidas na sua lei de regulamentagao as seguintes:

I  -  participar  do  planejamento  geral  e  setorial  do  municipio,  inclusive  para  fins  da

elaboragao do orgamento-programa e do orgamento anual;

H   -acompanhar   a   implementaeao   do   P!ano -Diretor,   seus   planos   especificos,

programas e projetos;

Ill -propor as revis6es do Plano Diretor;

lv - indicar e aprovar o tombamento de bens arquitet6nicos;

V -propor e apreciar a implementagao de projetos especificos;

Vll     -     promover

desenvolvimento e

:.--a ;I  i.,Projetos  ,  ,de

da implementagao do Plano Diretor;
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VIIl  -  garantir  a  continuidade  no  processo  de  planejamento  face  as  mudangas  do

Legislativo e Executivo.

Art. 50. 0 CSDM sera presidido pelo Chefe do Poder Executivo e integrado por:

I -Secrefario de Obras e Servigos Pdblicos;

n -1  (urn) representante do Poder Judiciario lotado no municipio;

111-1  (urn) representante da Camara dos Vereadores da base de apoio ao governo

municipal;

lv - 1  (urn) representante da Camara dos Vereadores da oposigao ao governo

municipal, se houver;

V - 1  (urn) representante dos movimentos sociais urbanos;

Vl -1  (urn) representante,dos movimentos sociajs rurais                 (

VH - 1  (urn) rep+:sentante de entidade empresarial;

VIII -1  (urn) representante de entidade de trabelhadores;

lx -1  (urn) rep+esentante de entjdades ambientalistas;
``X - 1  (urn) representante dos Conselhos Municipais.

§  1°.  0 Chefe do Poder Executivo participafa das reuni6es do Conselho, sem direito

a voto, exceto quando houver necessidade de desempate.

§ 2°.  Os membros natos do CSDM,  constituidos pelos Secretarios Municipais,  serao

representados, em suas faltas e impedimentos, por substitutos por eles indicados.

§ 3°. 0 mandato dos membros do CSDM e de-dois anos, permitida uma recondugao.

§ 4°.  Nas faltas  ou  impedimentos  do  Presidente  e  seu  Suplente,  a  Presidencia  do

CSDM    cabers    aos    demais    titulares    das    secretarias    municipais,    na    ordem
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§   6°.   Na   ausencia   de   oposigao   ao   governo   municipal   dentro   da   Camara   de

Vereadores,   a   vaga   a   esta   destinada   no   CSDM   devera   servir  a   urn  segundo

representante dos movimentos sociais urbanos.

Art.  51.  Em  casos  especificos,  e  quando  se  fizer  necessario,  serao  ouvidos  pelo

CSDM,  representantes  dos  poderes  e  entidades  federais, 'estaduais  e  municipais

atuantes na regiao..

Art. 52.   Para a instalagao do CSDM, o Prefeito convocafa os interessados para uma

reuniao pdblica que se realizafa  15 (quinze) dias ap6s a convocagao,  para a eleigao

dos conselheiros e  respectivos suplentes,  excetuando-se os conselheiros do  Poder

Executivo, Judiciario e Legislativo.

Pafagrafo  Unico.   Posteriormente  a  instalacao,   a  escolha  dos  representantes  da

Sociedade Civil sera disciplinada pelo Regimento lnterno do Coriselho.

Art. 53. 0 CSDM' tera seu funcionamento regido pelas seguintes normas:

I -a 6rgao de del'iberagao maxima.e o Plenario>

11  - as sess6es  plenarias serao  realizadas  em  cafater ordinario,  bimestralmente,  e,

.`e`xtraordinariamente,  quando  convocadas  pelo  Presidente  ou  pela  maioria  absoluta
1'

de seus membros;

111  -  para  a  reelizagao  das  sess6es  sera  necessaria  a  presenga  da  maioria  dos

membros do CSDM, que deliberafa pela maioria dos votos dos pie.sentes;

lv -cada membro do CSDM tefa direito a urn dnico voto na sessao Plenaria;

V -as decis6es do CSDM serao consubstanciadas em resolug6es e indicae6es.

Paragrafo Unico.   As sess6es  plenarias ordinarias e ex{raordinarias do  CSDM,  bern

como os temas tratados em Plenario, deverao ser amplamente divulgados.

TiTULO V
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Art.     54.    a    Poder    Executivo    controlafa,     observadas    as

disposig6es    pertinentes    na    legislagao    federal    e    estadua!

aplicaveis  ao  municipio,  todo  e  qualquer  usa  ou  ocupagao  do

solo,   tendo   em   vista   suas   aptid6es   ecol6gicas,   as   areas

morfologicamente    semelhantes    e    as.   atjvidades    permitidas

dentro de cada zona homogenea para otimizar a intensidade de

ocupagao e  os  efeitos  materiais  das  estruturas  construidas,  de

modo  a  nao  comprometer  os  padr6es  de  qualidade  ambiental

urbana.

Paragrafo  dnico.   Ficam   isentas  das  disposig6es  desta  lei  as

reformas que nao impliquem em alteragao de:
{``

I    -   area   co.tierta,    area    construida    ou  !`area    ocupada    da
`1

construgao 6xistente;

11 -destinagao dos c6modos e da construgao existente;

111 -recuos e a.ltura da construgao existente;

IV.  -   condig6es   de   .insolagao,   ventilagao   ou   iluminagao   de

c6modos da construgao exis`tentes;

V -uso do edificio.

CApiTULO !!

DO ZONEAMENTO

Art.   55.    Ficam   criadas   para   a   sede   municipal   as   seguintes   zonas   de   uso,

demarcadas na Planta de Zoneamento em anexo:

I -Zona Residencial (ZR);
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Art.     56.    As    Zonas     Residenciais     (ZR's)     sao    destinadas

predominantemente a moradia, permitindo-se outros usos desde

que complementares as atividades habitacionais.

§     1°.     Cada     ZR    podefa    ter    unidades     unifamiliares     ou

plurifamiliares,  de  acordo  com  as  especificag6es  de  cada  uma,

observados os correspondentes pafametros urbanisticos.

§   2°.   Os   usos   nao-habitacionais   implementados   nesta   zona

obedecerao as seguintes restrig6es:

I   -   nao   emitir   ou   produzir   ruido   acima   do   permitido   em   lei

especifica;

11 -nao originar fumaga ou outras emiss6es atmosfericas;
I.

Hl  -nao  ter  mais  de  100  m2 (cem  metros  duadrados)  de  area

construida;

lv - nao sobrec.arregar a infra-estrutura urbana existente;

V   -   nao   causar   tumulto   ou   grandes   alterag6es   no   entorno

imediato,  tanto  no  sentido, do  trafego,   como  da   pr6pria  vida

comunitaria;

Vl  - nao gerar residuos s6Iidos ou  liquidos que sejam  nocivos a

sadde    ou    que    gerem    qualquer   situagao.   de    desconforto

ambiental.

§   30.   De  acordo  com   suas  caracteristicas   pr6prias,   a  Zona
Residencial  apresenta-se  em  ties  categorias  (ZR  I,  ZR  11  e  ZR

111),  com parametros especificos.

Art.   57.  A  Zona  de  Comercio  e  Servigos  (ZCS)  e  destinada
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restaurantes,      bancos,      agencias      de      turismo,      servi€os

especializados, mercados, de sadde, educacionais, etc).

Art.   58.  As  Zonas  Especiais  de   lnteresse  Social   (ZEIS)  sao

destinadas  a  beneficiar,  mediante  interveng6es  construtivas  e

aplicagao de parametros  especificos,  a  populagao  que vive  em

c6ndig6es precarias de habitabilidade.

Paragrafo  dnico.  Os  parametros  de  ocupagao  urbanistica  das

ZEIS  basear-se-ao  na  Lei  n.a  10.257/01  (Estatuto  da  Cidade)  e

em  lei especifica  que  institucionaliza os seus  projetos especiais

de intervengao.

Art. 59. A Zona de Expansao Urbana (ZEX) 6 destinada a recepci9nar o crescimento
'!
t`

da ocupagao  urbana do municipio de forma  adequada,  mediante criterios rigorosos
i;

deocupagap.     ,  i:i

Pafagra.fo  inico.  0  municipio  devefa  adquirir  e/ou  produzir  o

material  cartografico  necessario  a  revisao  deste  Zoneamento,

com   enfase   na   definigao   de   uma   Zona   Industrial   para   o

munlcIPIO.

TiTULO VI

DO SISTEIVIA VIARIO

Art. 60.  0 Sistema Viario do Municipio,  definido na  Pl.anta Sistema Viario em  anexo,

comp6e-se das seguintes categorias de vias:

I  -  Via  Arterial  (Eixo  Estru{urante)  -  concentrara  os  servigos  e  o  comercio  local  e

garantira  a  fluidez  do  trafego,  constituindo-se  no  conjunto  das  principais  vias  de

acesso intra-urbano, atendendo as caracteristicas fisicas necessarias a sua fungao;
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DA ADEQUACAO AO ESTATUTO DA CIDADE

CApiTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art.  61.  A aplicagao dos  instrumentos  de  politica  urbana  contidos  na  Lei  10.257  de

10 de julho de 2001, E.statuto da Cidade, obedecera as seguintes diretrizes gerais:

I   -  garantir   o   direito   a   cidade   sustentavel,   objetivando-se   garantir   o   direito   da

populagao  ao  acesso  a  terra  urbana,   a  moradia  infra-estruturada,   aos  servigos
sociais, a qualidade ambiental, ao trabalho e ao lazer;

11  -  promover  e  ampliar  a  gestao  democratica,  reconhecendo-se  a  importancia  da

participagao  da  populagao  para  o  born desempenho  das  ag6es,  planos,  projetos e

programas de desenvolvimento urbano e/ou municipal;

Ill -fomentar a cooperaeao entre os diversos niveis de governo, a iniciativa privada e

as  Organizag6es  Nao-Governamentais  (ONGs)  no  processo  de  urbanizagao  e  no

atendimento ao interesse social;       ..                     "

lv - planejar o futuro desenvolvimento da  Cidade de Conceigao do Jacuipe a partir

de modelo  conceitual  de  ordenamento  do  uso  e,ocupaeao do solo  urbano  definido

neste P[ano;

V -  adequar  a  oferta  de  equipamentos  urbanQs  e  comunitarios,  transportes,  infra-

estrutura   e   servigos   municipais   pdblicos   aos   interesses   e   necessidades   da

popula?ao atual e futura no horizonte de 5 (cinco) anos;

VI -ampliar a complementaridade entre as atividades urbanas e rurais;

VIl  -adotar  padr6es  de  produgao  e  consumo  de  bens  e`servigos  e  de  expansao

urbana    compativeis    com    os    limites   da    sustentabilidade    ambiental,    social   e

econ6mica do Municipio e do territ6rio sob sua area de influencia;
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lx   +   recuperar   os   investimentos   do   poder   pdblico   que   tenham   resultado   em

valorizagao imobiliaria;

X  -  proteger  e  recuperar  o  meio  ambiente  natural  e  o  construido,   o  patrim6nio

cultural,  artistico, arqueol6gico e paisag{stico;

Xl-regularizarasituagaofundiariaepropiciaraurbanizagao'deareasocupadaspor

populagao  de  baixa  renda,  mediante  o  estabelecimento  de  normas  especiais  de
urbanizagao, uso e ocupagao do solo e edificagao;

Xll -simplificar a legislaeao de parcelamento,  uso e ocupaeao do solo e das normas

edilicias, com vistas a permitir a redugao dos custos e o aumento da oferta de lotes

e unidades habitacionais;

XIll  -  estabelecer  isonomia  de  condig6es  para  os  agentes  pdb|icos  e  privados  na

promogao de  empreendimentos e  atividades  relativos  ao  processo  de  urbanizagao,

atendido o inters:se social.

Paragrafo  tinico.  As  areas de aplicagao dos  inetrumentos de  Politica  Urbana estao

definidas na prancha de instrumentos urbanistico em anexo.

CApiTULO 11

DOS INSTRUMENTOS DE POLiTICA URBANA

Se9ao I

Do Estudo de lmpacto de Vizinhanea

Art.   62.   Lei   especifica   definira   os   empreendimentos   e   atividades,   privados   ou

ptlblicos, em area urbana, que dependerao de elaboragao de Estudo de lmpacto de

Vizinhanga  (EIV)  para  obter  licengas  ou  autorizag6es  de  construgao,  ampliagao  ou

funcionamento.
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comunidade residente na area ou proximidades,  analisando

aspectos:

I - adensamento populacional;

11 -infra-estrutura e servieos urbanos;

Ill -equipamentos urbanos e comunitarios;

lv - uso e ocupagao do solo;

no minimo os seguintes

V -valorizagao imobiliaria;

Vl-geragaodetrafegoedemandaportransporteptiblico;

Vll -ventilagao e iluminagao natural;

VHl -paisagem urbana e patrim6nio natural e cultural;                         :

i      lx -as relag6es de vizinhanga pie-existentes €`

-SeGaoll    .

•  Das zonas de Especial lnteresse social -ZEIS     -

Art:  64.  0  poder  pdblico  municipal,  visando  a  elevaeao  da  qualidade  de  vida  nas''

areas  mais  carentes  do  municipio  mediante  a  regularizagao  fundiaria  e  urban{stica

destas  areas,  podera  se  utilizar  da  demarcagao  de  Zonas  de  Especial  lnteresse

Social.

Paragrafo   dnico.   0   Poder   Pdblico   municipal   definira   em   lei

posterior a  procedimento  de  criagao  destas  Zonas  de  Especial
lnteresse Social, obedecendo ao objetivo exposto no caput.

Segao Ill

Da Transferencia do Direito de Construir
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Transferencia do Direito de Construir -TRANSCON, de

a Lei Federal n.a 10.257/01  acerca do instrumento.

Seeao lv

`   I  :`` `i`:..:-=:.`

a-      E       I       I        ,       '        a       R        A

i°ffE5AiopDE

acordo com o que preceitua

Da Outorga Onerosa do Direito de Cor!struir

Art.  66  -  A  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir  e  a  instrumento  pelo  qual  o

Poder  Pdblico  municipal,  mediante  pagamento  de  contrapartida  financeira  a  ser

prestada  pelo  beneficiario,  podera  autorizar  a  utilizagao  do  im6vel  acima  do  I.U.

permitidoparaazonaondeoim6velestainserido,ateolimiteindicadopelaleique

regulamentar a implementaeao deste instrumento.

Pafagrafo  tinico.  Os  empreendimentos  de  Habitagao de  lnteresse  Social,  HIS,  sac

isentos  do  pagamento  de  contrapartida  financeira  pela  utilizapao  de  coeficientes

superiores   ao,}l.U    estabelecido   para   a   zona   em   que   o   iin6vel   esta   inserido,

respeitandooslimitesmaximosdeutilizagaoaseremestabelecidos.

Art.  67  -A  lei  que  regulamentar.a  aplicaga6 `deste  instrumento  defini~ra  a forma  de

calculo do varor a ser pago pela outorga.
•`Paragrafo   tinico.   Os   recursos   resultantes  ,da   Outorga   Onerosa   do   Direito   de

Construir  serao  revertidos  a  Fundo  Municipal,  criado  em  lei  posterior  espec{fica,

podendo ser aplicados para:

I -programa de regularizagao fundiaria;

H-execugaodeprogramaseprojetoshabitacionaisdeinteressesocia!;

Ill -constituigao de reserva fundiaria;

lv - ordenamento e direcionamento da expansao urbana;

V-implantagaodeequipamentosurbanosecomunitarios:

cultural ou paisagistico.
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Segao V -Do Direito de Superficie

Art4   68   -   0   Djreito   de   Superficie   possib`ilita   ao   propriefario   de   urn   im6vel   a

transfeiencia  para  outro  particular,  por meio de contrato,  do direito de  superficie do

im6vei em questao, de modo que, sem perder-a propriedade do im6vel, este cumpra

a  sua fungao  social  pelo  investimento financeiro  de  outrem,  que  se  beneficiara  da

u{ilizagao   gratuita   do   im6vel,   devendo,   ao   final   do   contrato,   repassar   para   o

ploprietarjo  as  benfeitorias  feitas,  com  excegaQ  de  disposigao  diversa tinscrita  no

c`ontrato de transfefencia do Direito de SHperficie.

Art.  69 - Lei especifica devera  regulamentar os procedimentos de Transfefencia do

Direito de Superficie.

TiTULO VIII
:`.

DAS REVIS6E.S DO PLANO DIRETOR

Art.   70.  As  r6Vis6es   atin`5nfes  a  este  plano  dl-rotor  far-se-ao

mediante lei, ressa]vadas as ex.cee6es previstas neste Titu!o.

A*.  71.   Far-se~ao  mediante  decretQ  do  Poder  Executivo  as  seguintes  revis6es,

ouvido o Conselho Social de Desenvolvimento Municipal:

I.-a  declaragao  de  areas  de  vegetagao   natural  como  sendo ,de   preservagao

PeFmanrente:

11 ~ a dec!aragao de qualquer arvore como imune de corte;

lil -a definigao de empreendimentos sujeitos a Estudo de lmpacto de Vizinhanga;

IV -  a  deTlnigao  das  atividades  potencialmente  geradoras  de  poluigao  de  qualquer

especie;
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Art.   72.   Far-se-ao   mediante  decisaci  do  Conselho   Social  de

Desenvolvimento   Municipal,    homologada   por   ato   do   Poder

Execu{ivo, as seguintes revis6es:

I -identificagao de edificag6es, obras e monumentos de interesse de preservagao;

11 -declaragao de to.mbamento municipal de bern im6vel;

Ill -estabelecimento de padr6es urbanisticos especificos;

lv -ajustes dos limites das Zonas de Uso;

Art.   73.   Nao   sao   consideradas   revis6es   do   Plano   Diretor  de   Desenvolvimento

Municipal   as    Resolug6es   do   Conselho   Social   de    Desenjolvimento   Municipal

homologada por ato do Poder Executivo, que tenham por objeto:
i;

I  - o  estabe[ecimentp de  normas complementares de  execugao ;desta  Lei  e de sula
.

regu]amentagao;;

-   Ll - a aprovagao de prog.ramas e projetos govemamen{ais;

Ill  -  os  atos  e. decis6es  exaradas  por  processos  administrativos  de  aprovagao  de

projetos e licenciamento de construgao de edificag6es;
\-\

lv -a implantagao de usos considerados especiais;

V  -  os  atos   e   decis6es  exaradas   nos   processos  administrativos   referentes  ao

parcelamento do solo;

V! -a en.quadramento das a.tividades cc)mo de usa permitido, tolerado ou proibido.

Paragrafo dnico. Os demais atos decorrentes das atribuig6es do Conselho Social de

Desenvolvimento    Municipal    ficam    sujeitos    ao    teor    desta     Lei    e    de    sua

regulamentagao;

Art.   74.   As   revis6es   do   Plano   Diretor   Urbano   nao   se   aplicam   aos   processos
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TiTULO X

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.  75.  As  solicitag6es  protocoladas  na  vigencia  desta  Lei,  para  modificagao  de

projetos  ja  aprovados  ou  de  construgao  ainda  nao  concluida,  por6m  ja  licenciada

anteriormente a sua vigencia,  poderao ser examinadas de a6ordo com  a  legislagao

vigente a epoca da aprovagao do projeto ou do licenciamento da construgao,  desde

que a modificagao pretendida nao implique em agravamento dos indices de controle

urbanisticos estabelecidos por esta Lei.

Paragrafo  dnico.  Os  requerimentos  de  modificagao  de  projetgs  ou  de  construg6es,

para  os  efeitos  deste  artigo,  somente  serao  admitidos  uma  vez,  ressalvadas  as
modificag6es  intemas,  sem  aumento  do  ndmero  de  unidades  aut6nomas,  e  o  seu

deferimento nao implicara em aumento ou prorrogagao dos prazgst constantes desta

Lei.

Art.  76.  A  implantagao  de  atividade  considerada  desconforme  com  o  zoneamento
J`

estabelecido  ne,sta  Lei,   podera  ser  considerada  tolerada,  a  criterio  Ilo  Conselho

Social de  DesenvoMmento  Municipal,  nos  casos de comercio e servigo,  e  inddstria

de grande porte, em edificagao onde ja funcionava legalmente tal atividade.

Art.  77.  0  Plano  Diretor  Urbano  devera  ser  revisto,  pelo  menos,  a  cada  5  (cinco)

anos,  sem  prejuizo  das  revis6es  decorrentes  de  sua  atualizagao  permanente,  por

proposta do Conselho Social de Desenvolvimento Municipal ou do Poder Executivo.

Art.    78.    A    Lei    de    Diretrizes    Orgamentarias    contemplera,

obrigatoriamente,  os recursos necessarios para a execugao dos

programas constante,s neste Plano Diretor.

Art.  79.  Os  atos  administrativos  e  legislativos  que  se  fizerem  necessarios  a  plena

execugao  do  contetido   deste   PDDM,   inclusive   as   revis6es  da   legislagao   atual,
lnlc'a

•+   `   I   -'`(duz6htos+"`'5`'quarenta)   dias-,``s6b'  p`ena  da`\perda ,'de`.yalid`ade  do  .in+strumento   nao
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Art.   80.   Esta   Lei   entrara   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,   revogando   as

disposig6es em contrarios.

Conceigao do Jacuipe, 09 de Outubro de 2006.
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