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Apresentação
A Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II e SE Associadas vem
sendo licenciada no âmbito do processo ambiental IBAMA nº 02012.001891/2019-26, estando
atualmente em fase de implantação do empreendimento. Considerando o estabelecido pela Lei
nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, o Plano Básico Ambiental (PBA) incluiu, dentre as
medidas de compensação, o Programa de Apoio à Elaboração/Revisão do Plano Diretor, cujo
objetivo é fornecer apoio à elaboração ou revisão de Planos Diretores dos municípios
impactados pelo empreendimento com as seguintes características:
▪

Municípios que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa
obrigação devido à realização do empreendimento;

▪

Municípios com mais de 20.000 habitantes que tenham a área de influência direta do
empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde foram verificadas alterações
significativas no ordenamento territorial do município, em função do empreendimento.

Esta condicionante foi reforçada pela Licença de Instalação (LI) nº 1331/2019 do
empreendimento, que traz como condicionantes ao empreendedor apresentar os Termos de
Compromisso com as seguintes prefeituras:
▪

Aquelas que tenham a área de influência direta do empreendimento inserida nos seus
limites jurisdicionais, que não possuam Planos Diretores, mas que passaram a ter essa
obrigação devido à realização do empreendimento, nos termos do inciso V do art. 41 da
Lei 10.257/2001;

▪

Aquelas dos municípios com mais de 20 mil habitantes, que tenham a área de influência
direta do empreendimento inserida nos seus limites jurisdicionais, onde forem verificadas
alterações significativas no ordenamento territorial do município, em função do
empreendimento, nos termos da Resolução Recomendada nº22, de dezembro de 2006.

Neste sentindo, a elaboração do Plano Diretor do município de Gilbués insere-se no contexto
deste Programa. Para tanto, a Arcadis foi contratada pela Neoenergia, empresa responsável
pela implantação da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II e
SE Associadas, para prestação serviços de consultoria especializada no apoio técnico à
elaboração do Plano Diretor em questão. Ao longo dos últimos meses, foram realizadas as
etapas de Diagnóstico e de Agenda de Desenvolvimento Municipal, garantindo, assim, o
levantamento e a definição dos subsídios necessários para a execução da presente etapa: a
de elaboração de propostas técnicas que irão compor o conteúdo do Plano Diretor de Gilbués.
Portanto, esta etapa e o presente produto, denominado de Caderno de Propostas,
apresentará, de maneira mais detalhada e devidamente justificada, as propostas técnicas que
têm como objetivo endereçar ações para as questões identificadas através do Diagnóstico e
pontuadas como “fragilidades” e “potencialidades” na Agenda de Desenvolvimento Municipal,
além de traduzir e disciplinar as estratégias e instrumentos urbanísticos definidos também
nesta etapa anterior. Espera-se, com isso, evidenciar as principais propostas de uma maneira
direta, justificada e sistematizada, visando assegurar e fomentar o debate participativo entre
toda a população interessada de Gilbués.
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1. Caderno de Propostas
O presente Caderno de Propostas tem como objetivo apresentar e detalhar as propostas
técnicas que irão compor o conteúdo normativo do Plano Diretor do Município de Gilbués-PI.
Como será observado, as propostas apresentadas neste Caderno nada mais são do que a
forma de efetivação das estratégias definidas durante a etapa anterior, denominada Agenda
de Desenvolvimento Municipal, mais especificamente em sua fase de Diretrizes de Conteúdo.
Nela, foram definidos as estratégias e os instrumentos mais adequados para o incentivo das
potencialidades e superação/mitigação das fragilidades previamente identificadas em Gilbués.
A partir dessa definição, foram desenvolvidas as propostas técnicas ora apresentadas.
Figura 1-1 - Etapas de Desenvolvimento do Plano Diretor de Gilbués - PI.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Cabe ressaltar que, em consonância com a tendência e a vocação dos Planos Diretores no
Brasil, a Agenda de Desenvolvimento Municipal de Gilbués indica a predominância de
propostas e instrumentos de ordenamento territorial e de proposição de políticas setoriais,
conteúdos centrais do Plano Diretor,
As Propostas de Ordenamento Territorial consistem em regramentos e disciplinas cujo objetivo
principal é organizar as formas de ocupação e de utilização do território municipal, bem como
induzir as transformações pretendidas, tendo em vista o equilíbrio dos aspectos ambientais,
sociais e econômicos. Já as Propostas de Políticas Setoriais objetivam definir diretrizes para o
desenvolvimento do município como um todo, de forma a abranger os diversos temas que
fazem interface com a gestão do território, quais sejam: Meio Ambiente, Saneamento,
Mobilidade e Transporte, Habitação, entre outros.
De forma conjunta, as propostas desenvolvidas deverão compor a Minuta de Lei do Plano
Diretor de Gilbués, produto final deste processo. Vale dizer que os eixos de desenvolvimento
do município, definidos também na etapa da Agenda de Desenvolvimento Municipal comporão
a Minuta de Lei enquanto os pilares orientadores de todas as propostas desenvolvidas, sendo
eles:
▪

Planejamento Territorial: Planejamento, ordenamento e regramento do uso do solo
urbano e rural no município visando o crescimento urbano e desenvolvimento rural
compatíveis com as características do meio físico e garantindo a qualidade ambiental.

▪

Processos de Arenização: Produção de conhecimento científico e técnicas para
recuperação, manejo e planejamento de áreas impactadas por processos de arenização.

Neoenergia 5

▪

Saneamento Ambiental: Adequação dos serviços públicos e soluções individuais
sustentáveis de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos e de águas pluviais para melhoria da qualidade de vida da população.

▪

Desenvolvimento Econômico: Fortalecimento das atividades agropecuárias e de
mineração de maneira ambientalmente sustentável e regrada para a geração de emprego
e renda

▪

Turismo: Diversificação das atividades econômicas pautada no Turismo Regional e
Nacional por meio da capacitação, estruturação e fortalecimento dos setores de hotelaria
e serviços.

1.1.

Conceitos e Métodos

A metodologia adotada para a elaboração e desenvolvimento do presente relatório teve por
base o “Guia para elaboração e revisão de Planos Diretores”, cuja versão para teste foi
apresentada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de
Desenvolvimento Regional e Urbano (SDRU) no ano de 2019.
A partir dos circuitos e procedimentos constantes no referido Guia, foi desenvolvida uma
metodologia detalhada e adequada não apenas à consecução das Propostas de Ordenamento
Territorial e de Políticas Setoriais, mas também aos desafios e contextos específicos
identificados no município durante o processo de elaboração do Plano Diretor.
As Propostas compreendem instrumentos específicos de ordenamento do território e diretrizes
de diferentes temas concernentes à gestão do município. A seguir, serão definidos estes
instrumentos e, concomitantemente, apresentados os métodos empregados para esta
definição.

1.1.1.

Propostas de Ordenamento Territorial

As Propostas de Ordenamento Territorial dividem-se nos seguintes temas: Perímetro Urbano;
Macrozoneamento Municipal; Zoneamento Rural; Zoneamento Urbano; Parcelamento do Solo;
Uso e Ocupação do Solo, a seguir tratados.
A definição do Perímetro Urbano é de fundamental importância para a gestão do território a
nível municipal. Isso porque ele define as áreas urbanas, nas quais recaem regramentos e
obrigatoriedades específicas que devem ser observadas tanto pelo Poder Executivo quanto
pelos munícipes. Portanto, entende-se que a definição do perímetro urbano é um tema a ser
contemplado pelo Plano Diretor, uma vez que a partir dele serão definidas as Macrozonas, o
Zoneamento Urbano e as disciplinas de uso e ocupação do solo decorrentes.
Já o Macrozoneamento, geralmente dividido em Macrozonas Urbanas e Macrozonas Rurais, é
um instrumento que permite a divisão do território municipal em grandes áreas a partir de um
olhar mais macro, e cujos atributos comuns potencializam um tipo de ocupação e/ou o
desenvolvimento de atividade específica. Sua definição deve ser feita a partir de uma
compatibilização entre a infraestrutura instalada, as condições do meio físico e biótico, os
atributos naturais existentes e as características do uso e ocupação do solo já identificadas no
território (BRASIL, 2019).
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Uma vez definidas as unidades territoriais pelo Macrozoneamento, o Zoneamento permite
demarcar, com maior nível de detalhamento, os objetivos e as formas de desenvolvimento das
áreas que compõem cada Macrozona. Considerando que o Plano Diretor deve abranger a
totalidade do território municipal, o zoneamento não deve ser restrito ao ambiente urbano, mas
também ao rural, definindo zonas, para as quais são disciplinados os regimes de uso e de
ocupação, tendo em vista a consecução dos objetivos pactuados para o Plano Diretor (BRASIL,
2019).
Por fim, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo são atreladas às zonas de uso
estabelecidas, sejam elas urbanas ou rurais. Embora haja legislação específica complementar
ao Plano Diretor que tenha competência de definir os regramentos relativos a tais temas (Ex:
Lei de Zoneamento), entende-se que a definição das normas gerais de parcelamento, uso e
ocupação do solo no Plano Diretor é pertinente na medida em que garante a aplicabilidade do
zoneamento e dá as diretrizes orientativas para o Poder Executivo elaborar as normas
complementares.

1.1.2.

Políticas Setoriais

As Políticas Setoriais compõem uma parte relevante dos Planos Diretores Municipais. Sua
importância reside no fato de suas diretrizes serem orientativas das ações do Poder Executivo
Municipal que, incluídas no Plano Diretor, podem ser territorializadas, considerando que a
espacialidade é um elemento distintivo da política urbana.
Elas dividem-se em uma variedade de temas fundamentais para o desenvolvimento integrado
e integral do município, como é o caso da educação, saúde, assistência social,
desenvolvimento rural, esporte e lazer, turismo, etc. Muitos dos temas abordados pelas
Políticas Setoriais, inclusive, são comuns aos temas orientadores da Agenda de
Desenvolvimento Municipal elaborada anteriormente.
Figura 1-2 – Temas orientadores da Agenda de Desenvolvimento Municipal

Elaboração: Arcadis, 2020.

Considerando as estratégias definidas na Agenda de Desenvolvimento Municipal, foi possível
identificar alguns temas mais proeminentes para as Políticas Setoriais de Gilbués, como é o
caso das Políticas Setoriais de Meio Ambiente, Habitação, Desenvolvimento Rural Sustentável
e Mobilidade. Isso não significa, entretanto, que outros temas de interesse do município não
foram incluídos no processo.
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Tendo em vista as análises realizadas ao longo de todo o processo de elaboração do projeto
em questão, foram levantadas as ações de intervenção necessárias ao município, cujas
Políticas Setoriais propostas são apresentadas ao fim do presente Caderno de Propostas.

1.2.

Resultados

Diante do exposto acima e considerando a deliberação quanto à adequação e pertinência das
estratégias e instrumentos identificados na Agenda de Desenvolvimento Municipal, passarão a
ser apresentadas a seguir as principais propostas que irão compor o Plano Diretor de Gilbués.
A apresentação de cada proposta será composta pela indicação da estratégia a qual
corresponde, da metodologia de definição, da justificativa técnica da sua demarcação e da
forma que a proposta será adicionada à minuta de lei.

1.2.1.
1.2.1.1.

Delimitação do Perímetro Urbano
Estratégia

O embasamento para a delimitação do Perímetro Urbano está contido na Agenda de
Desenvolvimento Municipal de Gilbués, em meio às estratégias elencadas para apoiar a
resolução de fragilidades e para efetivar as potencialidades identificadas na fase de elaboração
do Diagnóstico Municipal. As estratégias são:
▪

Avaliar o perímetro urbano atual, verificando sua pertinência considerando a projeção de
crescimento populacional, as áreas vazias vocacionadas à ocupação urbana, as áreas
propícias do ponto de vista físico e ambiental, a continuidade com a área urbanizada
existente e a proximidade de equipamentos públicos;

▪

Evitar ocupações de áreas de APPs e direcionar o crescimento urbano para áreas
ambientalmente menos sensíveis;

▪

Delimitar áreas com maior fragilidade frente a alagamentos e limitar usos urbanos nelas.

▪

Impedir novos loteamentos desconectados e sem aprovação;

▪

Manter a mancha urbana compacta e diversificar os usos urbanos, para que não haja
fragmentação de usos específicos que demandam deslocamentos;

▪

Restringir o avanço urbano sobre áreas de nascentes ou com alta suscetibilidade a erosão;

▪

Delimitar o perímetro do povoado de Boqueirão da Mina, de acordo com a demanda
existente e impedir a expansão de novos loteamentos desconectados e sem aprovação.

1.2.1.2.

Justificativa técnica

A definição do Perímetro Urbano deve levar em consideração não apenas a aptidão do terreno
para a ocupação urbana – portanto, livre de elementos físicos e ambientais que possam colocar
a população em risco ou induzam uma ocupação em áreas ambientalmente sensíveis e/ou
ilegais, nos termos das legislações federais e estaduais pertinentes – mas também a
adequação da extensão do perímetro diante da demanda populacional e construtiva do
município.
Perímetros cuja extensão é maior do que aquela demandada pode levar a processos de
expansão urbana para áreas distantes e desconectadas da mancha urbana consolidada,
trazendo ônus desnecessários ao Poder Executivo para assegurar a conectividade das áreas,
a ampliação das redes de infraestrutura e a multiplicação de serviços e equipamentos públicos.
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1.2.1.3.

Metodologia

Considerando os dois elementos norteadores da definição do Perímetro Urbano – a aptidão à
ocupação e a extensão frente à demanda, foram utilizados os seguintes procedimentos
metodológicos:
▪

Sobreposição dos mapeamentos que representam (i) as áreas de suscetibilidade a erosão
e movimentos gravitacionais de massa, (ii) as áreas de suscetibilidade a inundação e
alagamentos, (iii) as áreas legalmente protegidas, (iv) o uso do solo municipal e (v)
distribuição dos equipamentos públicos.

▪

Verificação de eventual proximidade da área de influência da Linha de Transmissão (LT)
500 kV Miracema – Gilbués II – Barreiras II e SE Associadas, visando evitar o crescimento
das áreas urbanas em sua direção;

▪

Verificação das áreas vazias ou de baixa densidade existentes;

▪

Cálculo das áreas necessárias, considerando a projeção populacional do município para o
ano de 2035, com base nos dados do Atlas Esgotos – Despoluição das Bacias
Hidrográficas, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental em 2017, e a densidade populacional
atualmente existente no município;

▪

Em caso de existência de perímetro urbano determinado em lei, será feita a comparação
entre o cálculo anterior e a quantidade de áreas vazias existentes, bem como a verificação
das condições de aptidão ambiental e física do perímetro vigente, visando evidenciar a sua
adequação ou inadequação frente estimativas de crescimento.

▪

Verificação da existência de projetos de loteamento em andamento, que já tenham
adquirido o direito de urbanização da área, devido ao protocolo de pedido de diretrizes ou
de projeto;

▪

Utilização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para apoiar a proposição do perímetro,
considerando para tanto a delimitação das propriedades rurais a fim de evitar
segmentações incoerentes sempre que possível;

▪

Delimitação do Perímetro Urbano, com bases das sobreposições descritas anteriormente,
através do software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:3.000, com Datum
horizontal SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

1.2.1.4.

Inclusão da proposta na minuta:

▪

Representação do Perímetro Urbano em mapa georeferenciado, com coordenadas UTM e
Datum horizontal Sirgas 2000;

▪

Definição do Perímetro Urbano mediante descrição perimétrica com coordenadas UTM e
Datum horizontal Sirgas 2000;

▪

Regramento incluído no texto normativo do Plano Diretor que indique os procedimentos e
elementos mínimos a serem observados quando da aplicação do Perímetro Urbano, em
obediência ao artigo 42-B do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001)
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1.2.1.5.

Proposta
Estimativa de área demandada pela projeção habitacional urbana

População urbana 2010 (IBGE)

5.991 hab

Domicílios urbanos 2010 (IBGE)

1.563 und.

Proporção de habitantes por domicílio (2010)

3,83 hab/und.

Estimativa população urbana em 2035 (ANA)

7.426 hab

Diferença populacional urbana 2010-2035

+ 1.435 hab

Demanda habitacional pelo aumento populacional

374 und.

Déficit habitacional (2010)

551 und.

Demanda habitacional total

925 und.

Área média dos lotes no município

350 m²

Demanda de área útil para novos lotes

32,40 ha

Demanda de área total para novos lotes (acréscimo de 30% para equipamentos)

42,11 ha

Demanda por áreas urbanas projetada pela demanda habitacional para 2035

42,11 ha

Elaboração: Arcadis, 2020.
Estimativa de área demandada pela densidade populacional urbana
População urbana 2010 (IBGE)

5.991 hab

Área de ocupação urbana atual (excluídas áreas vazias e cobertura vegetal)

284,19 ha

Densidade populacional urbana

0,05 hab/ha

Estimativa população urbana em 2035 (ANA)

7.426 hab

Área urbana necessária para a população projetada em 2035

352,26 ha

Diferença entre a ocupação urbana atual e projetada para 2035

68,07 ha

Demanda por áreas urbanas projetada pela densidade populacional para 2035

68,07 ha

Elaboração: Arcadis, 2020.
Áreas disponíveis no perímetro urbano atual - Sede
Quadras vazias ou com baixa ocupação

39,91 ha

Cobertura Vegetal

0,75 ha

Total de áreas vazias

40,66 ha

Áreas com restrição à ocupação

0,42 ha

Áreas passíveis de ocupação

40,24 ha

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Verifica-se que a demanda futura para a urbanização de novas áreas nos próximos 10
anos em Gilbués varia entre 42,11 e 68,07 ha. Esses valores de referência foram obtidos por
meio das projeções apresentadas nas tabelas acima, com base na demanda habitacional
estimada e na densidade populacional frente a variação prevista até 2035.
Tais valores foram assumidos como referência, pois o papel fundamental e mais demandado
nas áreas urbanas é a habitação. Por isso a variação populacional projetada pelos órgãos de
governo é o fator de base para os cálculos feitos. É importante destacar que para esses
cálculos foi utilizada a variação da população urbana, visto que essa categoria impacta
diretamente na ocupação das áreas consideradas urbanas.
Também é importante apontar que o déficit habitacional assumido foi o déficit habitacional total
medido pela Fundação João Pinheiro. Apesar de esse indicador não representar
especificamente o déficit urbano e de ele agregar situações que não demandam
necessariamente a construção de novas habitações, o mesmo foi aplicado integralmente a
título de compensação da sua defasagem entre 2010 e 2030.
Adicionalmente, os cálculos de demanda levam em consideração a totalidade das áreas
urbanas, ou seja, sede e distritos, pois o indicador de população urbana projetada para
2035 é medido para o município como um todo. Porém, considerando que na realidade de
Gilbués a sede municipal concentra a maior parte da população e da oferta de bens e serviços,
o acréscimo de áreas foi previsto majoritariamente para o perímetro da sede municipal.
No povoado de Boqueirão da Mina não havia delimitação de perímetro. Entende-se que a
demanda de crescimento dessa localidade até 2030 é baixa devido à baixa oferta de serviços
no local. Por esse motivo o perímetro proposto para o povoado consiste basicamente na
delimitação da ocupação atual para fins de regularização dessas áreas.
Na sede municipal foram propostas novas áreas, visto que atualmente as áreas desocupadas
estão dispersas em pequenas parcelas dos loteamentos atuais e fornecem melhor função para
a criação de Habitação de Interesse Social.
A identificação das áreas passíveis de expansão urbana foi realizada utilizando como base os
mapeamentos apresentados no relatório de diagnóstico, incorporando esses aspectos como
parâmetros para a sua delimitação. Utilizando esse material como apoio, evitou-se a expansão
do perímetro urbano sobre áreas legalmente protegidas ou ambientalmente frágeis, como
aquelas suscetíveis a erosão e movimentos gravitacionais de massa, inundação e
alagamentos.
Com relação aos processos de loteamento existentes, verificou-se 1 loteamento denominado
Malhada Comprida, próximo da sede municipal, o qual foi incluído no seu perímetro urbano.
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1.2.2.
1.2.2.1.

Macrozoneamento Municipal
Estratégias

▪

Avaliar o perímetro urbano atual, verificando sua pertinência considerando a projeção de
crescimento populacional, as áreas vazias vocacionadas à ocupação urbana, as áreas
propícias do ponto de vista físico e ambiental, a continuidade com a área urbanizada
existente e a proximidade de equipamentos públicos;

▪

Direcionar o crescimento urbano para áreas ambientalmente menos sensíveis;

▪

Delimitar as áreas urbanas para evitar a expansão de novos parcelamentos para fins
urbanos ou microparcelamentos em áreas rurais;

▪

Impedir novos loteamentos desconectados e sem aprovação;

▪

Manter a mancha urbana compacta e diversificar os usos urbanos, para que não haja
fragmentação de usos específicos que demandem deslocamentos;

▪

Realizar o planejamento adequado do desenvolvimento e expansão sustentável das
atividades de mineração por meio de zoneamento e políticas públicas adequadas.

1.2.2.2.

Justificativa técnica

A definição das Macrozonas é fundamental para a organização territorial, definindo
essencialmente qual parcela será considerada rural e qual urbana. E, considerando que o
objetivo do Macrozoneamento é abranger grandes unidades territoriais, não se entende ser
adequado a multiplicidade de Macrozonas – ficando resguardado ao zoneamento o
detalhamento das especificidades territoriais em menor escala.
1.2.2.3.

Metodologia

▪

Orientar a definição da Macrozona Urbana com base no Perímetro Urbano já desenhado;

▪

Verificar a necessidade de existência de alguma Macrozona voltada para a proteção
ambiental, com base nos mapeamentos das áreas legalmente protegidas;

▪

Definição da Macrozona Rural para o restante do território, visando o fomento das
atividades produtivas;

▪

Delimitação das Macrozonas, com bases das sobreposições descritas anteriormente,
através do software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:50.000, com Datum
horizontal SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

1.2.2.4.
▪

Inclusão da proposta na minuta:

representação das Macrozonas em mapa georreferenciado, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;
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1.2.2.5.

Proposta
Macrozona Urbana

Descrição: a Macrozona Urbana abrange as áreas do município cujo conjunto de

características de uso e ocupação, instalação de sistema viário e existência de equipamentos
públicos e comunitários as definem como aptas ao fomento da dinâmica tipicamente urbana.
Ela é formada tanto pela sede municipal quanto pelo distrito de Alto do Bonito e núcleos de
ocupação urbana dos povoados de Rio Vermelho (N. Sra. da Morada Nova) e Ema.
Objetivos:

▪

delimitar as áreas urbanas de forma a orientar a ação dos agentes públicos e privados
quanto à instalação de infraestrutura e serviços, abertura de loteamentos e cobrança de
impostos municipais;

▪

circunscrever os processos de ocupação urbana existentes em áreas diversas da sede;

▪

orientar o crescimento das manchas urbanas em direção às áreas aptas do ponto de
vista ambiental e físico.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Reconhecimento das manchas urbanas e dos perímetros urbanos existentes;

▪

Mapeamentos das i) as áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais
de massa, (ii) as áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos e (iii) as Unidades
de Conservação ou áreas de fragilidade ambiental existentes;

▪

Confronto com as delimitações as propriedades rurais que compõem o banco de dados
do CAR;

Elaboração: Arcadis, 2020.
Macrozona Rural
Descrição: a Macrozona Rural abrange a totalidade do território municipal não considerado

urbano, no qual somente serão admitidos o parcelamento do solo para fins rurais e o
desenvolvimento de atividades economicamente e ambientalmente compatíveis.
Objetivos:

▪

delimitar as unidades territoriais com maior aptidão ao desenvolvimento de atividades
agropecuárias executadas a partir de diferentes técnicas de manejo e produção, visando
ao desenvolvimento econômico sustentável municipal;

▪

proteger as áreas ambientalmente sensíveis e promover a conservação da
biodiversidade característica do município.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamentos de aptidão agrícola, unidades geoambientais e de áreas ambientalmente
relevantes;

▪

Mapeamento da Macrozona Urbana.

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Mapa 1-1 - Macrozoneamento

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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1.2.3.
1.2.3.1.

Zoneamento Rural
Estratégia

▪

Compreender as áreas que podem se tornar zonas de uso intensivo e extensivo no Parque
Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba para incorporar como alternativas de Turismo e
delimitar o uso e ocupação do solo de forma a evitar conflitos e pressões;

▪

Delimitar Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade e indicar usos mais
adequados com sua função ambiental;

▪

Delimitar áreas com maior fragilidade ambiental frente ao processo de arenização, indicar
usos mais adequados e pesquisas necessárias para evitar seu avanço.;

▪

Incentivar práticas sustentáveis com a finalidade de manter a função ambiental;

▪

Definir usos mais compatível com a preservação ambiental e uso sustentável;

▪

Estabelecer regras de uso e ocupação do solo que evitem conflitos pela água;

▪

Delimitar áreas da microbacia que estejam degradadas com intuito principal de
recuperação das nascentes e indicar usos adequados nas áreas de contribuição de recarga
do curso hídrico.

1.2.3.2.

Justificativa técnica

A definição do zoneamento rural é relevante na medida que define as áreas mais apropriadas
para o desenvolvimento de atividades produtivas e para a manutenção da biodiversidade, a
preservação do solo e dos recursos hídricos e da segurança alimentar. Em vista disso, os
atributos ambientais devem subsidiar a demarcação das zonas e a definição do seu regime de
uso, garantindo a sustentabilidade ambiental e econômica para o município.
1.2.3.3.

Metodologia

▪

Sobreposição dos mapeamentos que representam (i) as unidades geoambientais; (ii) as
áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa; (iii) as áreas
legalmente protegidas; (iv) o uso do solo municipal; (v) demais aspectos complementares
específicos do município (potencial e ocorrência de cavidades, sítios arqueológicos,
assentamentos, etc).

▪

Delimitação das zonas, com bases das sobreposições descritas anteriormente, através do
software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:50.000, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

1.2.3.4.

Inclusão da proposta na minuta:

▪

representação do Zoneamento Rural em mapa georreferenciado, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

▪

regramento incluído no texto normativo (Minuta de Lei) do Plano Diretor que indique o
regime de usos permitidos e proibidos, as diretrizes e recomendações por Zona Rural.
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1.2.3.5.

Proposta
Zona Rural de Desenvolvimento Agrário

Descrição: abrange as áreas destinadas às atividades agropecuárias, extrativas minerais e
agroindustriais
Objetivos:

▪

promover o uso e ocupação sustentável do território, conciliando as atividades agrícolas com a
manutenção da paisagem florestal e manutenção da diversidade biológica, valorizando os
remanescentes de vegetação nativa e a restauração das Áreas de Preservação Permanente
(APP);

▪

fomentar o registro de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) das
propriedades rurais no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (SICAR), contemplando os
remanescentes de vegetação nativa e proporcionando a manutenção desses corredores de
vegetação.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapa de unidades geoambientais;

▪

Mapa de Suscetibilidade à erosão.
Usos Compatíveis

Restrições

Diretrizes e Recomendações

I - agricultura, respeitando a
aptidão agrícola e o tipo de
manejo do solo, utilizando
técnicas adequadas para
evitar processos erosivos e
contaminação de solos e de
recursos hídricos, tais como
preparo do solo e plantio em
nível, terraceamento, rotação
de culturas, controle de fogo,
cultivo de acordo com a
capacidade do uso da terra,
irrigação, drenagem artificial,
entre outras;

I - atividades agropecuárias
com manejo inadequado do
solo e/ou com alto consumo
de recursos naturais;

I - apoio técnico e incentivos a
atividades primárias nas áreas já
desmatadas e convertidas, com
práticas adequadas de conservação
de solos e de melhoria de pastagens,
visando também o aumento de
produtividade;

II pastagens,
preferencialmente em áreas
planas a suave onduladas,
sempre associado a técnicas
adequadas de manejo do
solo, desde que respeitando
as reservas legais e APPs;
III agroindústrias
complementares
às
atividades agropecuárias da
região;
IV -

atividade extrativista

II pastagens em áreas
de alta suscetibilidade à
erosão
e
movimentos
gravitacionais de massa;
III pastagens
sem
técnicas de manejo do solo
em
áreas
de
média
suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais
de massa;
IV qualquer atividade
de alto potencial poluidor
sem o devido licenciamento
ambiental.

II - apoio a atividades de manejo
florestal;
III - ações de educação ambiental e
capacitações aos agricultores sobre
práticas adequadas de manejo do
solo, uso de agrotóxicos, de
fertilizantes,
produção
orgânica,
técnicas de proteção de matas ciliares
e boas práticas de coleta e destinação
de resíduos;
IV - apoio à averbação de reservas
legais, preferencialmente, contíguas a
APPs ou a reservas legais de
propriedades vizinhas e adoção de
medidas de recuperação e proteção
da APP;
V - controle do desmatamento ilegal e
fiscalização
das
atividades
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de produtos minerais e
florestais madeireiros e não
madeireiros, condicionada ao
licenciamento ambiental;

desenvolvidas de acordo com as
diretrizes desta zona;
VI - coleta e disposição adequada de
resíduos e efluentes.

V - habitacional

Zona Rural de Produção Sustentável
Descrição: abrange as áreas de alta fragilidade do meio físico destinadas à combinação da produção
agropecuária sustentável com a conservação dos cursos d’água e da vegetação nativa, nas quais são
requeridos maiores esforços de assistência técnica e extensão rural, com vistas à aplicação de
técnicas e sistemas de produção mais sustentáveis, reduzindo o uso de agrotóxicos e estimulando a
integração dos componentes do sistema produtivo (lavoura-pecuária-floresta).
Objetivos:

▪

permitir usos diversificados de maneira sustentável, com vistas à compatibilização de atividades
antrópicas com a conservação ambiental, sobretudo com a preservação da vegetação nativa;

▪

incentivar a preservação e restauração da vegetação nativa remanescente e das Áreas de
Preservação Permanente (APPs);

▪

fomentar a assistência técnica e extensão rural, com vistas à aplicação de novas técnicas e
tecnologias que combinem a produção agrícola e a manutenção da vegetação nativa e a redução
do uso de agrotóxicos.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapa de Unidades Geoambientais;

▪

Mapa de APPs (principalmente declividade e nascentes);

▪

Mapa de Uso do Solo (áreas com Alta suscetibilidade à erosão).
Usos Compatíveis

Restrições

Diretrizes e Recomendações

I - atividades agropecuárias
com adoção de técnicas
agroecológicas, orgânicas e
com rotação e combinação
integrada de culturas;

I - agroindústrias, com
exceção
daquelas
de
pequeno
porte
para
manufaturar
produtos
oriundos
de
agricultura
familiar ou de pequenas
produções

I - apoio técnico ao manejo
sustentável dos recursos florestais e,
em particular, à recuperação de áreas
degradadas com espécies nativas;

II
unidades
de
sistema integrado
para
produção de alimentos;
III - produção advinda da
agricultura familiar;
IV sistemas
agroflorestais, contemplando
a vegetação nativa;
Vintegração lavourapecuária-floresta,
sempre
contemplando combinações

II - expansão da fronteira
agrícola de monoculturas de
grande extensão territorial,
sem
as
características
indicadas no item de usos
compatíveis;
III - expansão de áreas de
pastagens, que não estejam
contemplados com sistema
de integração pecuáriafloresta

II - apoio técnico para análises e
correções de solo, implantação de
técnicas de conservação, atividades
de agricultura orgânica, agroecologia,
e instalação de pequenos sistemas
integrados
para
produção
de
alimentos de subsistência;
III - assistência técnica rural para as
atividades primárias nas áreas já
desmatadas e convertidas, com
práticas adequadas de conservação
de solos e de melhoria/recuperação
de pastagens, visando o aumento de
produtividade;
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com a vegetação nativa;
VI atividade extrativista
sustentável de produtos não
madeireiros
VII - habitacional

IV - uso de pasto já
existentes em áreas de alta
suscetibilidade à erosão e
movimentos gravitacionais
de massa
V - atividades agropecuárias
já existentes com manejo
inadequado do solo e/ou com
alto consumo de recursos
naturais

IV - apoio a averbação de reservas
legais, preferencialmente, contíguas a
APPs ou reservas legais de
propriedades vizinhas e adoção de
medidas de recuperação e proteção
da APP
V - incentivo e apoio técnico para
estratégia
de
produção
com
Integração
Lavora-Pecuária
e
Floresta com espécies Nativas (ILPF)
e sistemas agroflorestais

Zona Especial do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba
Descrição: abrange áreas incluídas no perímetro de delimitação do Parque Nacional das Nascentes
do Parnaíba - Decreto Federal s/nº de 16 de julho de 2002 e Lei Federal nº 13.090, de 12 de janeiro
de 2015.
Objetivos:

▪

Promover os objetivos e usos previstos e permitidos nas Unidades de Conservação presentes no
município.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapa de Unidades de Conservação presentes no Município.
Usos Compatíveis

Restrições

Diretrizes e Recomendações

I – de acordo com Plano de
Manejo da UC.

I - de acordo com Plano de
Manejo da UC.

I - de acordo com Plano de
Manejo da UC.

Zona de Recuperação Ambiental
Descrição: abrange as áreas localizadas em áreas caracterizadas por alta fragilidade ambiental e
com ocorrência de processos erosivos laminares e lineares de alta e média intensidade.
Objetivos:

▪

Incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e promover a restauração da
vegetação nos setores que hoje se encontram degradados, inclusive nas Áreas de Preservação
Permanente;

▪

Garantir a preservação destas áreas e assegurar a restauração de sua proteção e função
ambiental;

▪

Garantir condições para a plena recuperação ambiental destas áreas e ampliar pesquisas,
programas e obras que condicionem tal recuperação.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapa de Uso do Solo Municipal;
Neoenergia 18

▪

Mapa de Unidades Geoambientais;

▪

Mapa de Suscetibilidade à erosão;

▪

formação geológica Areado
Usos Compatíveis

Restrições

Diretrizes e Recomendações

agricultura familiar ou
subsistência, na área da
comunidade
rural
de
Vaquetas;

I - agricultura, com exceção
de agricultura familiar ou
subsistência e de preferência
com manejo orgânico

I - incentivo ao a enriquecimento
florestal de áreas antropizadas;

I-

II -

atividade
pecuária
familiar ou subsistência,
desde que confinada e
restrita
à
área
da
comunidade
rural
de
Vaquetas;

III -

atividades
de
enriquecimento florestal com
espécie nativa

II – ampliação de áreas de
pastagens
III – Atividades que envolvam
movimentação de terra, com
exceção a obras públicas de
ganho
social
ou
de
contenção
de
áreas
degradadas;

IV -

atividades
de
regeneração de vegetação
nativa

II - fomento às atividades
preservação
de
APPs
remanescentes florestais

de
e

III - priorização da proteção de áreas
de vegetação em estágio de
regeneração
IV – Incentivo a pesquisa e parceria
com o meio acadêmico para aplicação
de técnicas de recuperação das áreas
degradadas, especialmente com
utilização de métodos sustentáveis e
de baixo custo

V-

atividades com fins
de pesquisa científica ou
acadêmica

VI -

habitacional, restrito
às
subcategorias
unifamiliares
e
agrovilas/assentamentos.

Zona de Proteção Ambiental e Turismo Sustentável
Descrição: abrange as áreas de entorno da Serra da Boa Vista, onde existe relevante função
ambiental, histórica e interesse de preservação e fins turísticos.
Objetivos:

▪

incentivar o turismo sustentável e atividades de pesquisa acadêmica;

▪

incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e a restauração das Áreas de
Preservação Permanente (APP);

▪

garantir a preservação destas áreas e assegurar sua proteção e função ambiental.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:
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▪

Mapa de Uso do Solo Municipal;

▪

Entorno das áreas de Interesse Turístico e Potencial arqueológica na Serra da Boa Vista
Usos Compatíveis

Iatividades turísticas
sustentáveis;
II atividades
de
regeneração de mata nativa;
III atividades com fins
de pesquisa acadêmica de
relevância social e ambiental.

Restrições
I - expansão da agricultura;
II - expansão de área de
pastagens;
III - construções, com
exceção das edificações de
apoio à atividade turística, de
pesquisa acadêmica ou de
interesse social, desde que
de
acordo
com
regulamentações
e
legislações vigentes.

Diretrizes e Recomendações
Iincentivo
técnico
para
elaboração do Plano Municipal de
Turismo
com
vistas
ao
desenvolvimento
sustentável
da
atividade;
II ações de educação ambiental
que
visem
conhecimento
do
patrimônio ambiental e turístico e a
importância de sua preservação;
III garantir
segurança,
sustentabilidade e regramento, para
áreas de uso, na Zona de Proteção
Ambiental e Turismo Sustentável;
IV incentivar novas pesquisas e
registros dos sítios arqueológicos
conhecidos na área;
Vfomentar
atividades
de
turismo sustentável, com atividades
de aventura, trilhas e observação da
paisagem e da;
VI priorizar a Zona de Proteção
Ambiental e Turismo Sustentável
quando existir interesse para criação
de áreas legalmente protegidas.

Neoenergia 20

Mapa 1-2 – Zoneamento Rural

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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1.2.4.

Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo

1.2.4.1.

Estratégias

▪

Garantir a qualificação e a redução de impactos urbanísticos e ambientais;

▪

Dotar a Prefeitura de procedimentos de aprovação e fiscalização de parcelamentos;

▪

Regularização fundiária para obtenção das matrículas e possibilidade de crédito para
reformas.

1.2.4.2.

Justificativa técnica

A definição dos regramentos básicos relativos ao parcelamento, uso e ocupação do solo são
fundamentais para garantir a aplicabilidade do zoneamento urbano.
1.2.4.3.

Metodologia

▪

Consulta e avaliação dos regramentos de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano
vigentes no município, caso existentes;

▪

Elaboração de disciplinas básicas referentes aos temas do parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano, que poderão ser complementadas por legislações específicas posteriores,
a serem elaboradas pelo Poder Executivo.

1.2.4.4.
▪

Inclusão da proposta na minuta:

regramento incluído no texto normativo do Plano Diretor que disponha sobre a disciplina
de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

1.2.4.5.
▪

Propostas

Uso do solo:

−

Definição das categorias de uso do solo e a permissão de uso por zona urbana, tendo
em vista as seguintes categorias:
▪

HB – Habitacional, subdividido em:
• HB 1: uma unidade habitacional por lote;
• HB 2: duas ou mais unidades habitacionais por lote, agrupadas
horizontalmente ou verticalmente;
• HIS: Habitação de Interesse Social.

▪

não residencial ambientalmente compatível – Nra, caracterizado pelas atividades
de manejo sustentável, sem utilização de agrotóxicos, realizadas em meio à área
urbana, tais como agropecuária e atividades agroflorestais;

▪

CS – comércio e prestação de serviços, subdividido em:

• CS 1: comércios e serviços que, por suas características de porte e atividade
desempenhada, não produzem incômodo à vizinhança

• CS 2: comércios e serviços que, por suas características, implicam em um
incômodo moderado à vizinhança
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▪

IND – Industrial, subdividido em:

• IND 1: atividades industriais que produzem incômodo moderado à vizinhança,
em vista do seu baixo potencial de poluição ambiental, geração de efluentes
líquidos industriais, emissões atmosféricas, ruídos, odores, vibração,
resíduos sólidos, tráfego gerado, risco à saúde pública e potencial perigo à
população;

• IND 2: atividade industrial incômoda à vizinhança em vista do seu alto
potencial de poluição ambiental, geração de efluentes líquidos industriais,
emissões atmosféricas, ruídos, odores, vibração, resíduos sólidos, tráfego
gerado, risco à saúde pública e potencial perigo à população

▪

▪

▪

Infraestrutura, caracterizado pelos usos e as atividades necessárias à implantação
e qualificação da infraestrutura básica do município, tal como saneamento básico,
mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos, distribuição de gás e energia
elétrica e correlatos.

▪

Institucional, caracterizado pelos equipamentos comunitários de saúde, educação,
cultura e lazer.

Parcelamento do solo:

−

Regras para a abertura de novos parcelamentos do solo urbano, limitando-os às áreas
inseridas na Macrozona Urbana;

−

Definição de parâmetros de parcelamento do solo por zona urbana, especificamente
dos tamanhos mínimo e máximo de lote;

−

Definição de regras para a regularização dos parcelamentos irregulares.

Ocupação do solo:

−

Definição de parâmetros de ocupação do solo por zona urbana, especificamente da
Taxa de Ocupação1, Taxa de Permeabilidade2 e Coeficiente de Aproveitamento3.

O detalhamento dos parâmetros de parcelamento e ocupação do solo constam na cartilha em
anexo a este Caderno de Propostas (Anexo 1).

1

Define o quanto do terreno pode ser ocupado pela construção. O Plano Diretor vai definir a Taxa de Ocupação Máxima, ou seja,

a área máxima que o terreno pode ser ocupado pela construção.
2

Define quanto do terreno deve ser deixado com áreas que permitem a infiltração da água no solo, sem construção. O Plano

Diretor vai definir a taxa mínima, ou seja, a área mínima do terreno que deve ser permeável.
3

Define quantos metros quadrados podem ser construídos no terreno, tendo como base a área total do lote. O Plano Diretor vai

definir a área máxima, básica e mínima.
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1.2.5.
1.2.5.1.

Zoneamento Urbano
Estratégias

▪

Avaliar o perímetro urbano atual, verificando sua pertinência considerando a projeção de
crescimento populacional, as áreas vazias vocacionadas à ocupação urbana, as áreas
propícias do ponto de vista físico e ambiental, a continuidade com a área urbanizada
existente e a proximidade de equipamentos públicos;

▪

Evitar ocupações de áreas de APPs e direcionar o crescimento urbano para áreas
ambientalmente menos sensíveis;

▪

Delimitar áreas com maior fragilidade frente a alagamentos e limitar usos urbanos nelas.

▪

Impedir novos loteamentos desconectados e sem aprovação;

▪

Manter a mancha urbana compacta e diversificar os usos urbanos, para que não haja
fragmentação de usos específicos que demandam deslocamentos;

▪

Restringir o avanço urbano sobre áreas de nascentes ou com alta suscetibilidade a erosão;

▪

Delimitar o perímetro dos povoados de acordo com a demanda existente e impedir a
expansão de novos loteamentos desconectados e sem aprovação.

1.2.5.2.

Justificativa técnica

Assegurar o ordenamento das áreas urbanas, visando a sustentabilidade ambiental da
ocupação antrópica e o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental do município.
Assim como no Zoneamento Rural, os atributos ambientais e físicos são de grande relevância
para a definição das zonas urbanas, uma vez que são determinantes para a delimitação das
tipologias de uso mais propicias em uma determinada região, assim como, por exemplo, a
infraestrutura viária disponível e a presença de equipamentos públicos.
1.2.5.3.

Metodologia

▪

Sobreposição dos mapeamentos que representam (i) as áreas de suscetibilidade a erosão
e movimentos gravitacionais de massa, (ii) as áreas de suscetibilidade a inundação e
alagamentos, (iii) as áreas legalmente protegidas, (iv) o uso do solo urbano, (v) sistema
viário, (vi) equipamentos públicos.

▪

Verificação das áreas cujas atividades instaladas estejam irregulares, como é o caso de
loteamentos irregulares ou clandestinos, ou cuja infraestrutura instalada seja insuficiente
ou inadequada para a demanda existente;

▪

Verificação das áreas vazias ou de baixa densidade existentes;

▪

Verificação das áreas com maior aptidão para a instalação de atividades industriais,
considerando localização (aspectos logísticos e de incomodidade à população) e
infraestrutura disponível;

▪

Verificação das áreas aptas à instalação de unidades habitacionais de interesse social para
o combate ao déficit habitacional urbano;

▪

Delimitação das zonas, com bases das sobreposições descritas anteriormente, através do
software de geoprocessamento ArcGIS, em escala 1:3.000, com Datum horizontal SIRGAS
2000 e coordenadas UTM;
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1.2.5.4.

Inclusão da proposta na minuta

▪

representação do Zoneamento Urbano em mapa georeferenciado, com Datum horizontal
SIRGAS 2000 e coordenadas UTM;

▪

regramento incluído no texto normativo (Minuta de Lei) do Plano Diretor que indique a
disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo por zona urbana.

1.2.5.5.

Proposta
Zona Mista - ZM

Descrição: Porções do território urbano que apresentam ocupação de baixa ou média densidade
construtiva ou áreas vazias vocacionadas à instalação do referido padrão de ocupação.
Objetivos:

▪

promover a ocupação de média densidade populacional e construtiva, tendo em vista a dinâmica
de crescimento urbano atual e projetada para o município;

▪

incentivar a instalação de múltiplas categorias de uso de forma compatível com a vizinhança,
visando reduzir os deslocamentos entre bairros e a segmentação de áreas da cidade;

▪

promover a qualificação da infraestrutura urbana, tal como o abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário e coleta e tratamento de resíduos sólidos, visando a melhoria e a ampliação
do acesso aos serviços urbanos nas áreas mais consolidadas do município;

▪

ampliar a oferta de serviços públicos de saúde, educação e lazer de maneira a garantir uma maior
distribuição das unidades e diminuir os descolamentos diários dos usuários.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapa de uso do solo urbano;

▪

Mapa de equipamentos públicos.
Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

200m²

HB, HIS, CS, Ind-1, Infra e Institucional
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)
70

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

0,15

1

1

Taxa de permeabilidade
(%)
15
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Zona Especial de Preservação Ambiental - ZEPAM
Descrição: corresponde às Áreas de Preservação Permanente (APP) localizadas dentro dos

perímetros urbanos e demarcadas em observância às disposições da Lei Federal nº 12.651
de 25 de maio de 2012 - Código Florestal.
Objetivos:

▪

assegurar a preservação das áreas ambientalmente protegidas, de forma a garantir o
cumprimento das suas funções ambientais de preservação dos recursos hídricos,
paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade

▪

subsidiar as atividades fiscalizatórias do Poder Executivo Municipal, mediante a
demarcação territorial das áreas não vocacionadas à ocupação urbana

▪

organizar o desenvolvimento das áreas urbanas municipais, impedindo a ocupação de
áreas não vocacionadas à instalação de atividades;

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamento das áreas legalmente protegidas inseridas no perímetro urbano.
Lote mínimo

Usos Permitidos
Resolução CONAMA nº 369/2006
Parâmetros
C.A.

T.O.

T.P.
mín.

bás.

máx.

Resolução CONAMA nº 369/2006
Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1
Descrição: porções do território caracterizadas pela presença de assentamentos precários e
loteamentos irregulares que apresentem situações inadequadas de urbanização e que estejam
ocupadas prioritariamente por população de baixa renda cuja permanência digna demande
regularização fundiária e urbanística, ações de recuperação ambiental e eventual construção de
unidades habitacionais de interesse social
Objetivos:

▪

delimitar as áreas prioritárias para a atuação do Poder Executivo Municipal nos projetos de
regularização fundiária de interesse social;

▪

responder à demanda habitacional existente no território e garantir o seu gerenciamento mediante
as ações articuladas do Poder Executivo.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Indicação dos loteamentos irregulares existentes nas áreas urbanas, habitados por população de
baixa renda.
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Regra Geral de uso e ocupação do solo
Os parâmetros de uso e ocupação do solo devem ser definidos no Projeto de Regularização Fundiária;
até ele ser elaborado, devem ser aplicados os seguintes parâmetros:
Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

150m²

HB-HIS, CS, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)
70

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

0,15

1

3

Taxa de permeabilidade
(%)
15

Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2
Descrição: porções do território urbano subutilizadas ou não edificadas que sejam adequadas à
urbanização e à implementação de novas unidades habitacionais de interesse social de iniciativa
pública ou privada para a população de baixa renda.
Objetivos:

▪

garantir a reserva de áreas voltadas à consecução de políticas habitacionais voltadas à população
de baixa renda;

▪

responder à demanda habitacional existente no território e garantir o seu gerenciamento mediante
as ações articuladas do Poder Executivo.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Metodologia de demarcação das ZEIS desenvolvida pela Fundação João Pinheiro, considerando
o déficit habitacional municipal e projeções futuras simplificadas;

▪

Indicação das áreas inseridas no perímetro urbano aptas à construção de novas unidades
habitacionais de interesse social;

▪

Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa, bem
como das áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos.
Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

150m²

HB-HIS, CS, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)
70

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

0,15

1

3

Taxa de permeabilidade
(%)
15
Neoenergia 27

Zona de Ocupação Controlada – ZOC 1
Descrição: porções do território urbano caracterizadas pela presença de alta suscetibilidade a erosão
e movimentos gravitacionais de massa ou de outras características físicas associadas à riscos do
meio físico e biótico
Objetivos:

▪

orientar a ocupação urbana de forma a conciliar o adensamento populacional com as condições
fisiográficas existentes;

▪
▪

limitar a exposição da população a riscos oriundos do meio físico e biótico nas áreas urbanas;
prevenir a ocorrência de desmoronamentos ou acidentes erosivos que possam trazer prejuízos à
população residente e fomentar situações de vulnerabilidade urbana.
Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa, das
áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos e do uso do solo urbano.

Lote
mínimo
(m²)

Usos Permitidos

360m²

HB-1, CS-1, Infraestrutura e Institucional
Parâmetros

Taxa de
ocupação
(%)

50

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

0,15

Básico

1

Recuo e Drenagem

Taxa de
permeabilidade
(%)

3 m de recuo mínimo
entre edificações e
base e/ou crista da
encosta. Calhas,
Coletores, Canaletas
de Pé de Talude,
Canaletas de Descida
(entre patamares),
Canaletas de Borda de
Talude, Canaletas
principais com escadas
d'água.

30

Máximo

1

Zona Industrial – ZI
Descrição: abrange as áreas urbanas destinadas à manutenção ou implantação de usos industriais
de médio e alto impacto.
Objetivos:

▪

alocar os usos industriais em áreas com boa conectividade e infraestrutura logística e de
transporte, de forma a garantir o escoamento eficaz da produção;
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▪

minimizar os impactos das atividades industriais no território, a partir da incidência de instrumentos
urbanísticos que controlem a instalação e funcionamento de tais atividades.

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa, bem
como das áreas de suscetibilidade a inundação e alagamentos.

▪

Indicação das áreas inseridas no perímetro urbano aptas à instalação das atividades industriais,
em vista da sua localização e possibilidade de escoamento da produção por meio das rodovias e
vias urbanas.

▪

Mapeamento de uso do solo urbano.
Lote mínimo (m²)

Usos Permitidos

1.000m²

Ind-1, Ind-2 e Infraestrutura
Parâmetros

Taxa de ocupação
(%)
80

Coeficiente de Aproveitamento
Mínimo

Básico

Máximo

0,3

1

3

Taxa de permeabilidade
(%)
15

Zona Especial Brejo dos Buritis - ZEBB
Descrição: abrange as porções do território municipal nas quais se localizam o Brejo dos

Buritis e o entorno imediato, cuja ocupação antrópica deve ser restrita em razão das
condições físicas e ambientais existentes, pois corresponde às Áreas de Preservação
Permanente (APP) localizadas dentro dos perímetros urbanos e demarcadas em observância
às disposições da Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 - Código Florestal.
Objetivos:

▪

assegurar a preservação das áreas ambientalmente protegidas, de forma a garantir o
cumprimento das suas funções ambientais de preservação dos recursos hídricos,
paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade

▪

subsidiar as atividades fiscalizatórias do Poder Executivo Municipal, mediante a
demarcação territorial das áreas não vocacionadas à ocupação urbana

▪

organizar o desenvolvimento das áreas urbanas municipais, impedindo a ocupação de
áreas não vocacionadas à instalação de atividades;

Diretrizes que apoiaram a delimitação:

▪

Mapeamento das áreas legalmente protegidas inseridas no perímetro urbano.
Lote mínimo

Usos Permitidos
Resolução CONAMA nº 369/2006
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Parâmetros
C.A.
T.O.

T.P.
mín.

bás.

máx.

Resolução CONAMA nº 369/2006
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Mapa 1-3 – Zoneamento Urbano - Sede

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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Mapa 1-4 – Zoneamento Urbano – Boqueirão da Mina

Elaboração: ARCADIS, 2020.
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1.2.6.
1.2.6.1.

Políticas Setoriais
Estratégias

▪

Promover a melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida da população municipal;

▪

Promover a redução de desigualdades, o acesso a serviços, e o desenvolvimento
econômico sustentável.

1.2.6.2.
▪

Justificativa técnica

Garantir a orientação territorial das ações do Poder Executivo municipal no que tange às
políticas setoriais.

1.2.6.3.

Metodologia

▪

Identificação de potencialidades e fragilidades no município por meio do diagnóstico
técnico;

▪

Levantamento de demandas e opiniões da população sobre os serviços públicos
municipais e qualidade de vida;

▪

Proposição de medidas e ações a partir das informações levantadas.

1.2.6.4.

Propostas

Proposição de diretrizes que deverão ser contemplados pelas Políticas Setoriais, de acordo
com os seguintes temas:
Desenvolvimento Rural Sustentável
▪

Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Gilbués com a
finalidade de estruturar iniciativas de acesso à terra, à água, produção, assistência técnica
e extensão rural, crédito e canais de comercialização para os agricultores do município;

▪

Fortalecer a economia gerada pela agricultura familiar, criando medidas que auxiliem na
expansão da venda dos produtos do município de Gilbués para seu próprio comércio e
demais cidades de seu entorno;

▪

Fortalecer a produção agropecuária, da agricultura familiar de base agroecológica via
fomento do processo adequado de mecanização e manejo do solo e da expansão da
atividade leiteira, criação de ovinos, caprinos, e da oferta de assistência técnica e extensão
rural (ATER) especialmente na Zona Rural de Produção Sustentável e na Zona de
Recuperação Ambiental;

▪

Incentivar tanto as atividades de enriquecimento e regeneração florestal com espécies
nativas na Zona de Recuperação Ambiental, quanto as atividades com fins de pesquisa
científica ou acadêmica;

▪

Apoiar produção econômica das comunidades tradicionais e dos assentamentos do
INCRA;

▪

Realizar serviços de abertura, conservação, recuperação e manutenção de estradas rurais,
incluindo terraplanagem, patrolamento e cascalhamento;

▪

Realizar o monitoramento e as ações de inibição e correção de processos erosivos
lindeiros às estradas rurais de acesso às principais Comunidades Rurais do município de
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Gilbués, principalmente o acesso à Comunidade Rural de Grotões, via estrada proveniente
da Comunidade Rural de Vaquetas;
▪

Melhorar a estrutura das pontes secas que permitem o acesso às Comunidades Rurais,
reduzindo também o impacto aos cursos hídricos em decorrência do assoreamento dos
rios;

▪

Fomentar a comercialização dos produtos da agricultura familiar local por meio de compras
públicas para alimentação escolar, bem como a ampliação de espaços de comercialização
de produtos orgânicos e de demais produtos oriundos da agricultura familiar, através da
articulação do poder público municipal;

▪

Promover o fortalecimento de cooperativas e associações da agricultura familiar e de
pescadores por meio da qualificação de seus sistemas de gestão (organização, produção
e comercialização) e obtenção de selos a fim de / visando ampliar o acesso a mercados,
especialmente o de compras públicas para alimentação escolar;

▪

Fortalecer as Associações e Cooperativas atuantes na área rural do município de Gilbués,
sobretudo as unidades registradas nas Comunidades Rurais de Vaquetas e Grotões,
incentivando a conformação de novas ações em outras áreas do município;

▪

Incentivar a venda dos produtos oriundos das associações, cooperativas e agricultores
familiares em geral, em feiras municipais, auxiliar no processo de consolidação/aquisição
de selos de produtos orgânicos com o intuito de ampliação do mercado de venda e
consumo dentro e fora do município;

▪

Prover melhorias na infraestrutura de abastecimento de água, coleta de esgoto,
fornecimento de luz elétrica, coleta de lixo, acesso aos meios de comunicação o
empreendedorismo e ao transporte público nas comunidades rurais onde houver carência
desses serviços;

▪

Incentivar a construção de fossas sépticas em meio às Comunidades Rurais;

▪

Promover a saúde, o bem-estar dos trabalhadores do campo e a sustentabilidade
ambiental a partir de ações de adequação do serviço de inspeção municipal das
agroindústrias e propriedades com produções de larga escala;

▪

Estimular nas comunidades rurais ações educativas informais de capacitação, treinamento,
palestras, seminários, a partir de projetos que incentivem a capacitação de jovens em
jardinagem e implantação de hortas nas escolas para incentivar a educação alimentar e
plantio;

▪

Zelar pelo resgate histórico da formação das comunidades rurais revelando tradições,
festas e eventos, histórias de vida e construção e identidades, saberes tradicionais como
a prática do artesanato e da culinária artesanal rural, entre outros, que sejam
potencializados agregando valor ao contexto e viabilizando o turismo rural;

▪

Prestar assistência técnica para garantia do funcionamento das produções rurais
artesanais de interesse histórico em todo o município;

▪

Viabilizar suporte para escoamento e venda de diversos produtos oriundos de produção
artesanal e de pesca das comunidades ribeirinhas;

▪

Estabelecer políticas de educação ambiental e valorização da produção agropecuária de
baixo impacto;

▪

Priorizar ações para atendimento de pequenos produtores e agricultores familiares visando
a garantia do acesso a água e a segurança hídrica.
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Desenvolvimento Econômico Urbano e de Geração de Renda
▪

Ordenar e licenciar áreas prioritárias para o desenvolvimento de atividades econômicas
industriais compatíveis com as condições territoriais e produtivas do município e de fácil
acesso as rodovias para facilitar à logística e a distribuição;

▪

Viabilizar a infraestrutura necessária para a instalação de um Distrito Industrial delimitada
pela Zona Industrial em uma das extremidades de acesso ao município, exercendo a
fiscalização necessária tanto para as obras de infraestrutura cabíveis, quanto para o
licenciamento ambiental das unidades instaladas na região;

▪

Viabilizar incentivos fiscais para a atração de indústrias na região da Zona Industrial;

▪

Propiciar mecanismos econômicos e fiscais de incentivos ao investimento, à produção e à
geração de empregos, visando atrair novos empreendimentos para o município, desde que
atendam às exigências ambientais e trabalhistas;

▪

Fomento ao desenvolvimento das cadeias produtivas dos setores primário, secundário e
terciário, a partir de atividades de vocação e/ou interesse para economia local,
agropecuária, indústria, agricultura familiar / agroindústria, comércio, turismo, educação e
serviços;

▪

Propiciar mecanismos econômicos e fiscais de incentivos ao investimento, à produção, a
geração de empregos, visando atrair novos empreendimentos para o município, desde que
atendam às exigências ambientais e trabalhistas;

▪

Fomento ao desenvolvimento das cadeias produtivas de atividades de vocação e/ou
interesse para economia local;

▪

Integrar as atividades econômicas locais com mercados e atividades similares em nível
regional e nacional, por meio de políticas públicas municipais articuladas com as esferas
de governo estadual e federal, a fim de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento
econômico do município;

▪

Estimular a oferta de áreas comerciais e de serviços, visando promover o desenvolvimento
dos bairros a partir da formação de subcentralidades, considerando a infraestrutura, à
densidade e o tipo de uso, de modo a atrair concentração de estabelecimentos econômicos
em espaços diversificados da cidade;

▪

Fortalecer a intermediação pública de mão de obra a fim de integrar trabalhadores
desempregados e vagas oferecidas pelas empresas.

▪

Estimular o associativismo, o cooperativismo e o empreendedorismo por meio de fomento
aos empreendimentos econômicos nos princípios da economia solidária via cursos de
capacitação, incubadoras, canais de comercialização e acesso a microcrédito produtivo
orientado;

▪

Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI), às micro e pequenas empresas via estímulo
a formalização, cursos de capacitação de negócios, acesso ao microcrédito produtivo
orientado e ao mercado consumidor.

▪

Estimular a diversificação da economia municipal por meio da atração de empreendimentos
e da sinergia com a dinâmica econômica rural, do desenvolvimento do turismo ecológico e
religioso e do fomento ao empreendedorismo.
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Administração Municipal
▪

Estruturar a adequação de cemitérios, respeitando as condicionantes técnicas e
ambientais;

▪

Fomentar a criação de associação de moradores dos bairros mais carentes, sobretudo em
meio aos Bairros Santo Antônio e Castanheiras, núcleo de ocupação urbana de Boqueirão
da Mina e demais localidades rurais, visando melhorar o acesso dessa população aos
órgãos públicos;

▪

Promover a descontaminação das áreas dos lixões e dos cemitérios inadequados, e
elaborar estudos de viabilidade recuperação de tais áreas, principalmente em relação à
recuperação ambiental do antigo lixão na área próxima à Rodoviária Municipal, assim como
a viabilização da correta infraestrutura para o atual local de descarte de resíduos, agindo
em consonância ao Plano Municipal de Saneamento Básico;

▪

IV Intensificar a fiscalização de novas construções, sobretudo em meio às áreas próximas
às encostas e Zona de Ocupação Controlada, com o intuito de se evitar a eminência de
novos processos erosivos e problemas com drenagem urbana, principalmente relacionada
às áreas próximas à Zona de Recuperação Ambiental;

▪

Inibir novas construções em meio à Zona Especial Brejo dos Buritis (ZEBB) e em meio à
Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM);

▪

Dotar a prefeitura de quadro técnico adequado para a gestão das diretrizes e regramentos
instituídos pelo Plano Diretor;

▪

Verificar os conselhos previstos pela legislação municipal e operacionalizá-los de forma a
dar suporte a implementação e monitoramento de políticas públicas;

▪

Revisar código de posturas com vistas ao ordenamento territorial;

▪

Elaborar código de obras municipal para apoiar a fiscalização e o ordenamento do solo
urbano;

▪

Elaborar o cadastramento e atualização das redes e infraestrutura de água, esgoto,
comunicação, energia elétrica e outros;

▪

Revisar os padrões utilizados como base para a cobrança dos principais impostos do
município, entre os quais o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), realizando o
cadastro e o georreferenciamento dos imóveis;

▪

Garantir a continuidade aos projetos de regularização fundiária já desenvolvidos por
administrações anteriores e ampliar os programas para novas áreas em caso de
necessidade.

Habitação
▪

Ampliar a qualidade de vida no município gerando condições dignas de moradia incluindo
segurança na posse, urbanização adequada e infraestrutura e reduzindo substancialmente
as necessidades habitacionais do município, tanto no que se refere ao déficit quantitativo
quanto à inadequação habitacional;

▪

Promover a urbanização, regularização fundiária e melhoria das moradias existentes no
município, reduzindo a inadequação habitacional a partir de:

−

implantação de programas de urbanização integral ou complemento da urbanização
de áreas que apresentem infraestrutura incompleta;
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−
−

realização de regulação fundiária, especialmente das áreas urbanas do município;

−

construção de novas unidades destinadas às famílias removidas por necessidade de
obras de urbanização e/ou de emergência para eliminação de situações de risco;

−

implantação de programas de redução do déficit habitacional por excedente de aluguel
e coabitação, como subsídios para aluguel social e afins;

−

fomento, promoção e desenvolvimento de empreendimentos habitacionais de
interesse social, especialmente na Zona de Interesse Social 2 (ZEIS-2).

promoção de requalificação habitacional para apoiar a melhoria, reforma e ampliação
de unidades habitacionais existentes;

▪

Buscar recursos para melhoria na Infraestrutura da Zona Especial de Interesse Social 1
(ZEIS-1), principalmente em meio aos bairros Santo Antônio e Castanheiras, relacionada
à melhoria e regularização dos arruamentos, rede de água e esgoto, e regularização
fundiária dos lotes,

▪

Inibir a expansão de assentamentos irregulares, especialmente na Zona de Ocupação
Controlada (ZOC), por meio de promoção de ações educativas aliada à fiscalização para
evitar a construção em áreas impróprias e adensamento de assentamentos precários;

▪

Inibir o avanço de novas construções em meio às Áreas de Preservação Permanente,
sobretudo relacionadas à área do Brejo dos Buritis, tendo em consideração as áreas em
meio à Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) e à Zona Especial do Brejo dos
Buritis (ZEBB);

▪

Providenciar a atualização do código de posturas em acordo com as diretrizes de
construções previstas no Plano Diretor e elaborar o código de obras municipal;

▪

Realizar a fiscalização de edificações, bem como identificar microparcelamento e
adensamento informal em bairros de origem formal;

▪

Estimular a construção de empreendimentos habitacionais garantindo qualidade de
ocupação, por meio de orientação à produção de habitação por setores privados nas áreas
com infraestrutura e acesso a serviços e equipamentos;

▪

Estudar possibilidade de programa municipal de aluguel social para os moradores que
necessitem desse recurso para terem acesso à moradia digna;

▪

Controlar a ocupação de áreas de risco, por meio de contenção da expansão urbana em
áreas inadequadas que ofereçam risco à vida, assim como transferência de moradores que
ocupem áreas de risco para soluções habitacionais adequadas ou execução de
reurbanização com obras de contenção e infraestrutura que garantam a segurança destes
moradores;

▪

Definir critérios para Habitações de Interesse Social, como áreas mínimas dos ambientes,
critérios de ventilação e insolação, de forma a garantir a qualidade do projeto e melhorar a
situação edilícia e de segurança dos imóveis;

▪

Articular com Estado e União medidas para obtenção recursos para a construção de
habitação ou reforma na área rural.

Mobilidade Urbana
É diretriz da Política de Mobilidade Urbana do Município de Gilbués a elaboração do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana, priorizando:
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▪

Implantar sinalização, orientação e comunicação visual no sistema viário, voltada para
veículos motorizados privados e coletivos, motociclistas, ciclistas e pedestres;

▪

Promover a articulação com o órgão responsável pelas rodovias para melhoria dos
acessos, sinalização e controle de velocidade nos perímetros urbanos;

▪

Buscar junto ao órgão responsável pela BR-135, que intercepta o perímetro urbano,
medidas para melhoria da sinalização, disciplinando os conflitos entre as áreas de
estacionamentos de carros, utilizadas na faixa lindeira ao eixo da rodovia, a circulação de
pedestres em decorrência da falta de calçadas, e o constante cruzamento de veículos em
decorrência do acesso aos bairros lindeiros ao eixo rodoviário;

▪

Viabilizar um acesso adequado para a entrada e saída de veículos e caminhões da área
destinada à Zona Industrial, situada em um dos acessos ao município de Gilbués na área
lindeira à BR-135, no intuito de se evitarem conflitos de trânsito na região;

▪

Promover ações de ordenamento do trânsito ao considerar hierarquia de fluxo, como
interferências com o trecho de acesso às rodovias, às estradas rurais e à região central;

▪

Recuperar as vias públicas no perímetro urbano do município por meio de pavimentação e
recapeamento, especialmente com técnicas sustentáveis, bem como melhoria das
estradas vicinais, sobretudo em meio aos bairros Santo Antônio e Castanheiras, cujas ruas
possuem maior situação de precariedade em relação às demais ruas do município;

▪

Realizar serviços de abertura, cascalhamento, conservação e recuperação, de estradas
rurais, bem como recuperar e substituir pontes existentes nas comunidades rurais do
município;

▪

Realizar ações para contenção e recuperação de processos erosivos lindeiros às estradas
rurais, principalmente da estrada que garante o acesso à Comunidade Rural de Grotões
via Comunidade Rural de Vaquetas, interrompida por um grande processo erosivo;

▪

Promover o desassoreamento dos rios interceptados pelas pontes secas distribuídas em
meio à Área Rural do município de Gilbués;

▪

Recuperar as estradas e acessos, assim como otimizar a sinalização em auxílio ao acesso
aos principais pontos turísticos do município de Gilbués e demais áreas de interesse em
sua região;

▪

Aprimorar o transporte dos estudantes da zona rural, e promover a renovação progressiva
da frota municipal de transporte escolar;

▪

Viabilizar a implantação de transporte coletivo entre a sede e os distritos;

▪

Promover ações de ordenamento do trânsito, sobretudo relacionadas às motocicletas;

▪

Criar uma rede ciclo viária na sede urbana do município, priorizando a comunicação e
ciclofaixas com condição topográfica favorável, conectividade, atratividade e segurança,

▪

Priorizar as ações já previstas anteriormente para a área lindeira ao Brejo dos Buritis
(assegurando o alinhamento com a legislação ambiental vigente), promovendo sua
gradativa expansão para os demais bairros do município, priorizando à conexão com os
principais equipamentos públicos e áreas comerciais;

São diretrizes do sistema de circulação de pedestres:
▪

Melhorar o acesso e o deslocamento de qualquer pessoa pelos componentes do Sistema
de Circulação de Pedestres, com autonomia e segurança;

▪

Promover a criação de áreas de caminhada em associação com áreas verdes;
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▪

Priorizar as ações já previstas anteriormente para a área lindeira ao Brejo dos Buritis
(assegurando o alinhamento com a legislação ambiental vigente);

▪

Implantar paraciclos nos equipamentos públicos, tais como escolas, unidades de saúde e
pontos da administração municipal;

▪

Fomentar a padronização de calçadas considerando materiais, dimensionamento,
fiscalização de rampas, posicionamento de mobiliário urbano, arborização urbana e
permeabilidade;

▪

Adaptar as calçadas, especialmente em áreas de equipamentos públicos, e os outros
componentes do sistema de mobilidade às necessidades das pessoas com deficiência
visual e mobilidade reduzida, eliminando barreiras físicas que possam representar riscos à
circulação dos pedestres;

▪

Criar rotas de acessibilidade a serviços públicos e áreas centrais de núcleos urbanos;

▪

Expandir iluminação pública nas travessias pedestres;

▪

Desenvolver políticas para a redução de custos de deslocamento entre comunidades rurais
e distritos para sede urbana;

▪

Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modos de transportes, especialmente
em vias arteriais e coletoras;

▪

Estudar meios de demarcação de calçadas para a circulação de pedestres às margens da
BR-135 que intercepta o município de Gilbués;

▪

Implantar equipamento semafórico para os pedestres nas travessias em locais de entrada
urbana e de grande fluxo;

▪

Para a melhoria do sistema de circulação de pedestres, deverão ser desenvolvidos os
seguintes programas:

−

regulamentação dos padrões construtivos dos passeios públicos e garantia de
acessibilidade universal;

−

qualificação, recuperação e implantação de sistema de circulação de pedestres.

São diretrizes do sistema de circulação de ciclistas:
▪

Implantar a infraestrutura cicloviária no município, composta por ciclovias, ciclofaixas e
ciclorrotas que garantam segurança, e continuidade nos deslocamentos dos ciclistas;

▪

Implantar equipamentos urbanos para estacionamento e guarda de bicicletas;

▪

Facilitar e incentivar o deslocamento através de bicicletas, tendo em vista o
dimensionamento compacto e plano da sede municipal;

▪

Para a melhoria do sistema de circulação de ciclistas, deverão ser desenvolvidos os
seguintes programas:

−
−

implantação da rede cicloviária;
implantação de infraestrutura cicloviária;

São diretrizes do subsistema viário principal:
▪

Melhorar a circulação de pedestres e veículos;

▪

Garantir a estruturação e implantação de estacionamento para os veículos e máquinas da
prefeitura;

▪

Garantir a fiscalização da construção e manutenção dos passeios públicos;
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▪

Garantir a circulação e estacionamento de veículos;

▪

Regulamentar o estacionamento de carga e descarga;

▪

Para a melhoria do subsistema viário principal, deverão ser desenvolvidos os seguintes
programas:

−
−
−
−
−
−

tratamento das travessias de pedestres;
regulamentação de carga;
requalificação de vias adotando gabarito mínimo padrão;
adequação de fluxos viários nas avenidas marginais;
implantação de dispositivos de retorno;
adequação de fluxo viário na região central.

São diretrizes do subsistema de expansão do viário de circulação:
▪

Ampliar a malha viária estrutural;

▪

Melhorar e descentralizar o fluxo de veículos na BR-135, em meio ao trecho que intercepta
o município de Gilbuiés, por meio da realização de obras viárias, complementando o
sistema de circulação do município;

▪

Adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e funcional e melhorando as
ligações interbairros;

▪

Construir infraestrutura viária adequada para os meios de transporte de carga;

▪

Para a melhoria do subsistema de expansão do viário de circulação, deverão ser
desenvolvidos os seguintes programas:

−
−
−
−

criação de viário auxiliar de circulação;
criação do viário auxiliar de carga;
criação do anel viário rural;
requalificação de pontes em rota de carga, sobretudo as pontes secas existentes na
macrozona rural.

São diretrizes do sistema de segurança viária:
▪

Reduzir a incidência de ocorrências de trânsito;

▪

Coletar dados, analisar, diagnosticar e atuar em locais de ocorrências de trânsito;

▪

Sinalizar adequadamente o viário de pedestres, de veículos motorizados e não
motorizados;

▪

Fiscalizar o cumprimento das regras e normas de circulação;

▪

Criar medidas de acalmamento de tráfego nas regiões com maiores incidências de
acidentes de trânsito e especialmente em regiões próximas a escolas;

▪

Para a melhoria do sistema de segurança viária, deverão ser desenvolvidos os seguintes
programas:

−
−
−

implantação e manutenção de sinalização viária;
intervenção de locais de incidência de ocorrências de trânsito;
controle de velocidade;
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−
−

controle de estacionamento;
educação para o trânsito.

São diretrizes do sistema de gestão da mobilidade urbana:
▪

Garantir condições de infraestrutura e de pessoal necessárias para o desempenho
adequado da secretaria municipal de transporte nas suas funções;

▪

Ampliar a eficiência e a eficácia da gestão municipal sobre as políticas de mobilidade;

▪

Garantir transparência e participação da sociedade na gestão da política municipal de
mobilidade.

Para a melhoria do sistema de gestão da mobilidade urbana, deverão ser desenvolvidos os
seguintes programas:
▪

Estruturação da mobilidade urbana;

▪

Instrumentação da gestão da mobilidade urbana;

▪

Quando adequado à dinâmica urbana municipal, promover a fiscalização da concessão de
transportes públicos.

Saneamento Básico
São diretrizes relativas ao Esgotamento Sanitário do Município de Gilbués:
▪

Universalizar o sistema de esgotamento sanitário no meio urbano e de soluções individuais
no meio rural;

▪

Instalar sistema de tratamento de esgoto com qualidade e capacidade de operação
adequados à demanda da sede municipal;

▪

No meio rural, priorizar soluções na Zona Rural de Produção Sustentável e Zona de
Recuperação Ambiental;

▪

Priorizar a instalação de fossas sépticas biodigestoras ou de tecnologia similar;

▪

Promover, por meio de assistência técnica e campanhas de obras, a instalação de soluções
individuais adequadas para o tratamento de esgotos sanitários em áreas rurais do
município ou áreas urbanas onde não for possível a implantação de sistemas coletivos;

▪

Buscar recursos para a consolidação da rede de coleta de esgotos, assim como para a
consolidação de uma Estação de Tratamento de Esgoto, voltadas a remoção de poluentes;

▪

Priorizar alternativas de saneamento ecológico na implantação, manutenção e ampliação
de sistemas coletivos e soluções individuais, respeitada a viabilidade econômico-financeira
dos projetos;

▪

Assegurar que os despejos do esgoto sanitário não comprometam as bacias hidrográficas
do município, principalmente as áreas próximas à sede urbana, Boqueirão da Mina,
comunidades rurais e poços de abastecimento municipal;

▪

Promover campanhas de conscientização sobre a importância do saneamento, do
tratamento de efluentes e da preservação da rede;

▪

Exigir que as indústrias instaladas do município implantem sistemas de coleta e tratamento
adequado de seus efluentes industriais e sanitários;

▪

Implementar e fiscalizar o Plano Municipal de Saneamento Básico.
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São diretrizes relativas ao abastecimento de água do Município de Gilbués:
▪

Universalizar o abastecimento de água para consumo humano em todo o município,
segundo a distribuição espacial da população e das atividades socioeconômicas;

▪

Executar regularmente ações de manutenção e ampliação necessárias para garantia do
atendimento à população e pleno funcionamento da infraestrutura instalada para o
tratamento e distribuição de água;

▪

Criar mecanismo de abastecimento de água tratada às populações ainda não atendidas
pela rede de abastecimento;

▪

Considerar para a gestão dos recursos hídricos e abastecimento público, ações que visem
à redução do consumo, diminuição de perdas e implantação de sistema de coleta e
tratamento de águas superficiais;

▪

Melhorar os canais de atendimento entre o consumidor e a companhia concessionária do
serviço de abastecimento de água;

▪

Criar mecanismo de abastecimento de água tratada às populações;

▪

Considerar para a gestão dos recursos hídricos e abastecimento público, ações que visem
à diminuição do consumo, redução de perdas e implantação de sistema de coleta e
tratamento de águas superficiais;

▪

Assegurar a qualidade da água dentro dos padrões sanitários e de potabilidade para toda
a população, e garantir o tratamento prévio por meio de técnicas adequadas quando as
análises de qualidade apontarem necessário;

▪

Estimular e promover práticas e técnicas de captação de águas pluviais nas áreas urbanas
e rurais para utilização familiar de não consumo humano;

▪

Fomentar e realizar campanhas de educação ambiental sobre segurança hídrica e
consumo consciente da água potável, tanto em meio as áreas urbanas, quanto em meio
as áreas rurais do município;

São diretrizes relativas à gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana do Município de Gilbués:
▪

Articular as ações de coleta, transporte, tratamento, disposição e destinação final dos
resíduos sólidos;

▪

Realizar a coleta domiciliar dos resíduos sólidos em todo o município;

▪

Garantir a destinação adequada de resíduos sólidos verificando a possibilidade de um
Consórcio Intermunicipal ou com a construção de aterro sanitário municipal;

▪

Implantar sistema de reciclagem;

▪

Estruturar a implementação de ecopontos nos distritos, área urbana e área rural;

▪

Garantir educação ambiental relacionada ao sistema de coleta seletiva;

▪

Elaborar programa de recuperação de áreas degradadas, como lixões, depósitos de RCC
(Resíduos da Construção Civil) e áreas contaminadas, especialmente em meio as áreas
próximas da sede urbana, priorizando a antiga área de lixão no caminho para Vaquetas e
a área de descarte de RCC na área de descida do platô pela Avenida Zeferino Vieira;

▪

Implantar a gestão dos resíduos de desmontes e da construção civil com vistas à sua
reciclagem ou reutilização;
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▪

Editar norma estabelecendo critérios assegurando que as indústrias instaladas no
município realizem a coleta, transporte, tratamento e destinação adequada de seus
resíduos;

▪

Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para participação do município em
consórcios intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos, sobretudo para tratamento e
disposição final adequada;

▪

Assegurar que o serviço de limpeza urbana seja prestado adequado e continuamente e de
modo a atender a distribuição espacial da população e das atividades socioeconômicas;

▪

Orientar os produtores rurais a realizarem o descarte de embalagens de agrotóxicos de
forma correta, incentivar a prática da compostagem e demais ações relacionadas à coleta
seletiva na área rural;

▪

Garantir que a nova área destinada ao depósito dos resíduos, atualmente em
funcionamento como um lixão, receba melhorias e adequações, com o intuito de serem
evitados riscos à contaminação ao meio ambiente.

São diretrizes relativas à drenagem de águas pluviais do Município de Gilbués:
▪

Elaborar Plano Diretor de Drenagem do município, tendo em vista o Plano Municipal de
saneamento e o disciplinamento das águas pluviais e a redução de riscos de enchentes,
inundações, alagamentos e enxurradas, erosões, deslizamentos e subsidência;

▪

Garantir a drenagem de águas pluviais na totalidade do território minimizando enchentes,
reduzindo a contaminação de córregos e rios;

▪

Intensificar a fiscalização das construções em meio a Zona de Ocupação Controlada (ZOC)
e áreas próximas às encostas com o intuito de se evitarem acidentes geotécnicos
relacionados à problemas de drenagem urbana das áreas públicas e privadas;

▪

Ampliar a rede de drenagem de águas pluviais seguindo as diretrizes do Plano Municipal
de Saneamento;

▪

Realizar manutenção periódica dos componentes do sistema de drenagem;

▪

Estimular a não impermeabilização das áreas livres, públicas e privadas.

Meio Ambiente
▪

Promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis do município e a manutenção
dos estoques naturais para esta e futuras gerações;

▪

Aplicar às políticas federais e estaduais de preservação dos recursos naturais, de combate
à poluição, de mudanças climáticas, de uso dos recursos hídricos e da disposição final dos
resíduos sólidos;

▪

Coibir a poluição de qualquer natureza, responsabilizando os causadores de danos ao
ambiente pela sua integral reparação e recuperação, bem como a imposição de sanções
administrativas;

▪

Estimular a agricultura familiar orgânica e realizar ações educativas e de apoio técnico a
fim de evitar a aplicação desordenada e descontrolada de agrotóxicos, sobretudo em meio
às localidades próximas às residências, escolas, postos de saúde, sede e núcleos urbanos;

▪

Exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto de meio
ambiente, observando a legislação federal e estadual correlata, para a instalação e
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operação de atividades e empreendimento potencialmente causadores de impactos
ambientais;
▪

Garantir maiores índices de permeabilização do solo em áreas públicas por meio de
projetos urbanísticos para praças e canteiros e de restrições construtivas;

▪

Promover o plantio de árvores nos arruamentos e passeios públicos para melhoria da
qualidade ambiental e consolidar um conjunto de orientações para o plantio adequado,
respeitando o dimensionamento das áreas de passeio e características das espécies para
o plantio em áreas urbanas;

▪

Incentivar a preservação da cobertura vegetal de interesse ambiental em propriedades
particulares;

▪

Fomentar o registro das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal das
propriedades rurais no Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural (SICAR);

▪

Criar e buscar junto ao governo estadual e federal políticas e programas de incentivos a
recuperação e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP), sobretudo
aquelas relacionadas a nascentes e áreas do entorno de cursos hídricos;

▪

Incentivar as produções agroecológicas e o extrativismo sustentável compatíveis com a
manutenção dos remanescentes florestais;

▪

Adotar medidas preventivas para evitar as queimadas, e regular o uso do fogo estimulando
adoção de técnicas de manejo adequado e de prevenção a incêndios, sobretudo próximo
às unidades de conservação;

▪

Integrar os órgãos municipais do meio ambiente com as entidades e os órgãos de controle
ambiental das esferas estadual e federal, visando à condução de ações conjuntas de
defesa, preservação, fiscalização, recuperação e controle da qualidade ambiental,
sobretudo para a gestão das unidades de conservação existentes no município;

▪

Estimular a visitação pública ordenada na Zona de Proteção Ambiental e Turismo
Sustentável, que compreende a Serra da Boa Vista, como forma de valorização do
patrimônio natural e paisagístico;

▪

Desenvolver junto ao plano de ações turísticas do município, estruturas de visitação
compatíveis às características ambientais, com vistas a redução de eventuais impactos ao
meio ambiente aos principais pontos turísticos de potencial exploração no município de
Gilbués, entre eles: cachoeiras Tabocas, cachoeira Santa Luzia, encontro dos rios Uruçuir
Vermelho e Parnaíba, Brejo da Cachoeira, rio Uruçuir Preto, Lagoa do Povoado São José,
Brejo dos Buritis, Brejo Santa Luzia, Gruta do Boqueirão, Morro do Cruzeiro, Serra da Boa
Vista, Morro d’Água, festejo de Gilbués, entre outros;

▪

Estimular a geração de emprego e distribuição de renda a partir de atividades econômicas
de apoio ao turismo ecológico, capacitando monitores, guias e negócios compatíveis com
a conservação ambiental;

▪

Monitorar, em conjunto com órgãos e entidades da união e do estado, a disponibilidade
hídrica municipal / subterrânea a partir dos poços artesianos instalados, garantindo a
disponibilidade hídrica para as futuras gerações, a exploração controlada deste recurso
natural e o acesso à água como um bem de domínio público;

▪

Promover medidas de recuperação e preservação de nascentes, veredas e cursos d’água;

▪

Integrar projetos ambientais do município, especialmente apenas relacionados a
recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP);
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▪

Otimizar a infraestrutura de drenagem municipal que deságua na região do Brejo dos
Buritis, evitando riscos de enchentes e agravamento de processos erosivos na região;

▪

Impedir que as residências lindeiras ao Brejo dos Buritis despejem esgoto nas nascentes
e curso hídrico existentes no local;

▪

Promover o ordenamento das intervenções feitas por particulares ou pelas concessionárias
de serviços públicos no subsolo;

▪

Desenvolver constante melhoria da qualidade dos recursos hídricos;

▪

Promover iniciativas de drenagem para escoamento e retenção de águas pluviais e
contenção de inundações;

▪

Promover iniciativas de coleta de águas pluviais para utilização, a exemplo da área rural,
também na área urbana do município.

▪

Incentivar preservação de vegetação em oposição a ocupação residencial em setores com
mais suscetíveis à inundação ou alagamento, como por exemplo na Zona de Ocupação
Controlada (ZOC), na sede urbana e Zona de Recuperação Ambiental em meio a Zona
Rural do município de Gilbués;

▪

Incentivar ações de limpeza e reflorestamento das áreas em meio à Zona Especial de
Proteção Ambiental (ZEPAM), e Zona Especial do Brejo dos Buritis (ZEBB);

▪

Articular com órgão federal e demais municípios abrangidos pela Unidade de Conservação
Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba a elaboração do seu Plano de Manejo;

▪

Instituir capacitar e fortalecer a Defesa Civil Municipal com finalidade de fomentar ações
preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e
minimizar seus impactos, por meio de treinamentos e da garantia de infraestrutura e
equipamentos adequados para execução das suas atividades;

▪

Assegurar o cumprimento das diretrizes presentes na Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil - PNPDEC;

▪

Instituir, fortalecer, desenvolver e treinar uma Brigada de Incêndio Florestal municipal;

▪

Propor e apoiar iniciativas voltadas a promoção de ações direcionadas a um processo de
transição da agricultura tradicional para a agricultura agroecológica, especialmente na
Zona Rural de Produção Sustentável e na Zona de Proteção Ambiental e Turismo
Sustentável;

▪

Viabilizar as atividades relativas à Compostagem;

▪

Desenvolver programas de recuperação de áreas degradadas, como lixões, depósitos e
áreas contaminadas;
Condicionar a implantação de atividades que demandem a utilização de águas
subterrâneas ao planejamento, estudos e balanço hídrico;

▪

Promover ações de despoluição dos córregos e rios intermitentes, bem como de contenção
do lançamento de esgoto direto e de efluentes nos mesmos;

▪

Efetuar adesão ao Programa de Cidades Resilientes da ONU, tendo em vista a aplicação
dos 10 passos essenciais:

−
−
−
−

Organizar-se para a resiliência a desastres;
Identificar, compreender e utilizar os cenários de riscos atuais e futuros;
Fortalecer a capacidade financeira para a resiliência;
Buscar desenvolvimento e projetos urbanos resilientes;
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▪

−

Salvaguardar zonas de amortecimento naturais para melhorar as funções de proteção
oferecidas pelos ecossistemas naturais;

−
−
−
−
−

Fortalecer a capacidade institucional para a resiliência;
Compreender e fortalecer a capacidade da sociedade para a resiliência;
Aumentar a resiliência da infraestrutura;
Assegurar uma resposta eficaz ao desastre;
Acelerar a recuperação e reconstruir melhor.

Promover a estruturação e implantação dos serviços municipais de zoonoses.

Turismo
▪

Impulsionar atividades turísticas compatíveis com as características naturais, históricas e
culturais do município, potencializando os circuitos de ecoturismo, turismo rural e turismo
arqueológico, a fim de gerar renda associada à preservação ambiental;

▪

Elaborar do Plano Municipal de Turismo levando o turismo como fator de desenvolvimento
econômico, capacitando e estruturando toda a cadeia do setor no município;

▪

Promover a valorização e estruturação de um conjunto de medidas para a preservação de
pontos turísticos de importância como as cachoeiras Tabocas, cachoeira Santa Luzia,
encontro dos Rios Uruçuir Vermelho e Parnaíba, Brejo da Cachoeira, Rio Uruçuir Preto,
Lagoa do Povoado São José, Brejo dos Buritis, Brejo Santa Luzia, Gruta do Boqueirão,
Morro do Cruzeiro, Serra da Boa Vista, Morro d’Água, festejo de Gilbués, entre outros;

▪

Promover a valorização dos aspectos materiais e imateriais, incentivar ações de educação
patrimonial, agregando desta maneira novos valores às paisagens de interesse turístico no
município de Gilbués;

▪

Elaborar ações conjuntas com os municípios vizinhos à Gilbués, com o intuito de serem
consolidadas rotas patrimoniais e turísticas na região, oferecendo novas possibilidades aos
moradores e turistas em trânsito em direção às Unidades de Conservação, como o Parque
Estadual do Jalapão;

▪

Consolidar cursos de capacitação profissional da população, incentivando a consolidação
de um ciclo econômico relacionado ao turismo, para que possam guiar turistas em meio
aos pontos de interesse turístico do município, sinalizar os acessos aos pontos de atração,
estruturar um conjunto de regras para a viabilização da visitação as áreas, sobretudo aos
locais de maior fragilidade ambiental;

▪

Definir regras e diretrizes para regulamentação de visitação nas áreas com potencial
turístico presentes na Zona de Proteção Ambiental e Turismo Sustentável;

▪

Incentivar novos estudos acadêmicos relacionados à fauna, flora, patrimônio material
relacionados aos sítios arqueológicos, presentes na Zona de Proteção Ambiental e Turismo
Sustentável;

▪

Incentivar o turismo rural e de natureza aproveitando a presença de chácaras e fazendas,
sítios, hotéis-fazenda e pousadas para atrair turistas que apreciam o modo de vida do
campo, a produção agrícola orgânica, o contato com o Cerrado e a observação de
pássaros, visando à geração de renda para população rural de Gilbués;

▪

Fomentar o turismo cultural por meio da valorização do processo histórico Municipal, dos
bens materiais e imateriais e do conhecido potencial arqueológico presente no município,
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incluindo atividades que auxiliem na divulgação de festejos típicos como o “Festejo de
Gilbués” (maior festa da região Sul do Estado do Piauí);
▪

Fortalecer a infraestrutura gastronômica, hoteleira e adequações das propriedades para
hospedagem e alimentação de turistas;

▪

Instalar ou incentivar infraestrutura básica de turismo/lazer nos pontos com tal potencial no
município, bem como os serviços públicos necessários para o apoio aos turistas,
especialmente nas Cachoeiras e áreas de Chapadas.

▪

Fomentar as funções turísticas, identitárias e ambientais da Serra da Boa Vista e demais
áreas de interesse próximas, identificadas em meio à Zona de Proteção Ambiental e
Turismo Sustentável, e amadurecer a possibilidade da criação de uma Unidade de
Conservação na área;

▪

Buscar parcerias com pesquisadores e universidades, com o intuito de eventual
necessidade de delimitação da Unidade de Conservação em meio à Zona de Proteção
Ambiental e Turismo Sustentável, assim como a realização de seu Plano de Manejo;

▪

Criar, promover e inserir o município em novos roteiros turísticos.

Política de Cultura e Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural:
▪

Preservar o patrimônio histórico-cultural, valorizando os bens materiais e imateriais
existentes do município como grande potencialidade e impulsionador da economia
municipal e do desenvolvimento sustentável;

▪

Fomentar a valorização e divulgação do Patrimônio Cultural Imaterial de produção
artesanal e de relevante interesse histórico realizado no munícipio;

▪

Realizar a promoção de eventos culturais, como serestas e saraus, que comporiam um
Calendário Municipal de eventos em cooperação com o Iphan e outras organizações da
cidade;

▪

Preservar e valorizar sítios arqueológicos já identificados e demais áreas de interesse
histórico que possam ser descobertos no município, como patrimônio cultural para
pesquisas, estudos, preservação cultural e elemento de promoção do turismo;

▪

Promover novos estudos e a valorização do patrimônio histórico, natural e cultural do
município, por meio de pesquisas universitárias;

▪

Requerer junto ao Iphan a realização de estudos dos sítios arqueológicos já catalogados,
além de solicitar novas inspeções em busca de novas áreas de interesse histórico,
relacionadas sobretudo às evidências de desenhos rupestres identificados na região
próxima à Serra da Boa Vista;

▪

Efetuar estudos de bens com potencial interesse de tombamento municipal;

▪

Fomentar o turismo e a valorização de atrativos turísticos de pontos histórico-culturais e
históricos do município;

▪

Incentivar a valorização e divulgação dos eventos históricos do município, como a que
compõem o patrimônio imaterial do município;

▪

Zelar pelo resgate histórico da formação das comunidades rurais, inclusive pescadores e
ribeirinhos, revelando tradições, festas e eventos, histórias de vida e construção e
identidades, saberes tradicionais como a prática do artesanato e da culinária artesanal
rural;

Neoenergia 47

▪

Promover cursos e capacitação técnica para formação de indivíduos que queiram atuar em
atividades culturais;

▪

Promover cursos de educação patrimonial no ensino de nível fundamental/ promover e
apoiar iniciativas artísticas e culturais das escolas municipais, creches e centros de apoio
comunitário, bem como visitas monitoradas aos lugares históricos do município.

Política de Esporte, Cultura e Lazer:
▪

Preservar o patrimônio histórico-cultural, valorizando os bens materiais e imateriais
existentes do município como grande potencialidade e impulsionador da economia
municipal e do desenvolvimento sustentável;

▪

Fomentar a valorização e divulgação do Patrimônio Cultural Imaterial de produção
artesanal e de relevante interesse histórico realizado no munícipio;

▪

Promover de eventos culturais, como serestas e saraus, que comporiam um Calendário
Municipal de eventos em cooperação com o Iphan e outras organizações da cidade;

▪

Preservar e valorizar sítios arqueológicos já identificados e demais áreas de interesse
histórico que possam ser descobertos no município, como patrimônio cultural para
pesquisas, estudos, preservação cultural e elemento de promoção do turismo;

▪

Promover novos estudos e a valorização do patrimônio histórico, natural e cultural do
município, por meio de pesquisas universitárias;

▪

Requerer junto ao Iphan a realização de estudos dos sítios arqueológicos já catalogados,
além de solicitar novas inspeções em busca de novas áreas de interesse histórico,
relacionadas sobretudo às evidências de desenhos rupestres identificados na região
próxima à Serra da Boa Vista;

▪

Efetuar estudos de bens com potencial interesse de tombamento municipal;

▪

Fomentar o turismo e a valorização de atrativos turísticos de pontos histórico-culturais e
históricos do município;

▪

Incentivar a valorização e divulgação dos eventos históricos do município, como a que
compõem o patrimônio imaterial do município;

▪

Zelar pelo resgate histórico da formação das comunidades rurais, inclusive pescadores e
ribeirinhos, revelando tradições, festas e eventos, histórias de vida e construção e
identidades, saberes tradicionais como a prática do artesanato e da culinária artesanal
rural;

▪

Promover cursos e capacitação técnica para formação de indivíduos que queiram atuar em
atividades culturais;

▪

Promover cursos de educação patrimonial no ensino de nível fundamental/ promover e
apoiar iniciativas artísticas e culturais das escolas municipais, creches e centros de apoio
comunitário, bem como visitas monitoradas aos lugares históricos do município.

Educação
▪

Estimular o desenvolvimento humano via ampliação da escolaridade formal dessa e das
próximas gerações, especialmente a educação infantil e o ensino fundamental, bem como
ampliar a oferta de bens e serviços para níveis mais elevados de ensino para toda a
população;

▪

Consolidar o município como polo de ensino infantil;
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▪

Promover educação ambiental nas escolas municipais com foco na Zona de Proteção
Ambiental e Turismo sustentável e na Zona de Interesse Paisagístico;

▪

Estimular à cooperação técnica entre as instituições de ensino e órgãos públicos
municipais com a finalidade proporcionar melhorias e modernização dos processos
administrativos e na oferta de bens e serviços públicos para a população.

▪

Promover a distribuição espacial de recursos, serviços e equipamentos para atender a
demanda educacional em condições adequadas, especialmente no atendimento em
creches, educação pré-escolar, o ensino infantil, fundamental e o ensino médio;

▪

Promover o ensino público de qualidade, inclusivo e com participação da família e da
comunidade;

▪

Garantir o acesso aos equipamentos de educação pelas populações mais afastadas;

▪

Ampliar a política de redução do analfabetismo, fortalecendo a educação de jovens e
adultos;

▪

Fomentar a capacitação profissional e o ensino técnico profissionalizante para ampliar as
oportunidades de inserção dos trabalhadores jovens no mercado de trabalho, em especial
em atividades de vocação e/ou de interesse para economia local, tais como turismo,
agropecuária, agroindústria, prestação de serviços e comércio;

▪

Fomentar a formação técnica e profissionalizante no setor agropecuário, especialmente
aquela ligada a produção sustentável e métodos alternativos, que possibilitem o aumento
da produtividade e consequentemente a diminuição de desmatamento e abertura de novas
áreas para a atividade;

▪

Investir na educação básica municipal de período integral;

▪

Implementar programa para jovens aprendizes apoiados na Lei 10.097/2000;

▪

Promover melhorias do transporte de estudantes na zona rural;

▪

Manter o atendimento da merenda escolar, fortalecendo a continuidade da agricultura
familiar;

▪

Garantir a inclusão das crianças com deficiência, assegurando acessibilidade,
equipamentos e formação para os profissionais da rede municipal de ensino;

▪

Fomentar o desenvolvimento de nível superior no município;

▪

Fornecer cursos de capacitação para o profissional de educação.

Assistência Social
▪

Assegurar / garantir o cumprimento das atribuições previstas no Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e na Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), como política de proteção social articulada com
outras políticas públicas do campo social, voltadas à garantia de direitos sociais;

▪

Execução da Política Municipal de Assistência Social deve ser realizada pelo poder
executivo municipal em regime de pactuação com a União e Estado, assim como ser
apreciada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e com a participação das
Organizações da Sociedade Civil organizada;

▪

Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o
acesso aos bens e prover serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
básicos e especiais, em áreas urbana e rural; de proteção social básica e especial;
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▪

Atuar na superação da pobreza da população urbana e rural por meio de programas de
transferência de renda, articulação / articulados com políticas públicas sociais
complementares do campo social e acompanhamento de condicionalidades de saúde e
educação, de modo a priorizar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza;

▪

Identificar e inserir / cadastrar as famílias em situação de vulnerabilidade social no
Cadastro Único do Governo Federal, realizar atualização cadastral das famílias já
cadastradas no município, assim como encaminhá-las aos serviços da rede de proteção
social, garantindo os direitos sociais básicos;

▪

Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e
que garantam a convivência familiar e comunitária;

▪

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica direcionada à
prevenção de riscos sociais de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social,
além de realizar a gestão local do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para idosos
e pessoas com deficiência;

▪

Promover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social especial para
famílias, indivíduos e grupos sociais que já estão em situação de risco e que tiveram seus
direitos violados por episódio de abandono, violência, abuso sexual, exploração sexual e
trabalho infantil, e/ou necessitam de iniciativas de combate a drogadição, abrigamento para
crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, bem como
serviços de atenção a adolescentes e jovens com medidas socioeducativas;

▪

Garantir a oferta de serviços da proteção social básica e especial do SUAS nos Centros de
Referência da Assistência Social (CRAS), priorizando sua localização em áreas de maior
vulnerabilidade e risco social e destinadas ao atendimento socioassistencial de famílias;

▪

Assegurar a oferta de serviços da proteção social especial do SUAS e Centros de
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS instalados na cidade, visando o
atendimento especializado que ofereça serviços de proteção a indivíduos e famílias vítimas
de violência, maus-tratos e outras formas de violação de direitos;

▪

Ampliar o acesso a serviços públicos de assistência social para população idosa;

▪

Promover o acesso das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida aos serviços
públicos prestados pelo município, mediante a progressiva remoção das barreiras
arquitetônicas e urbanísticas, de locomoção e de comunicação.

▪

Apoiar e dar melhores condições para o Abrigo de Menores do Município e para as Casas
Lar;

▪

Promover ações que busquem atenuar os conflitos sociais em decorrência da população
flutuante, em decorrência da vinda de migrantes para trabalho nas lavouras;

▪

Realizar ações de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo em parceria com
órgãos governamentais que atuam sobre o tema;

▪

Assegurar o cumprimento de condições adequadas de trabalho, especialmente aos
trabalhadores do campo.

▪

Promover a criação e regularização de associações comunitárias de bairros e comunidades
rurais.;

▪

Estimular e promover o fortalecimento das Associações de Bairro e Associações das
Comunidades Rurais, com o intuito de orientar a população e otimizar as ações em meio
ao cooperativismo e empreendedorismo, além de orientar o poder público em relação aos
problemas das diferentes localidades do município.
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Saúde
▪

Assegurar o cumprimento das atribuições contidas do Sistema Único de Saúde, mediante
o estabelecimento de condições que propiciem a descentralização, a hierarquização e a
regionalização da rede de serviços de saúde;

▪

Considerar os objetivos a respeito da prevenção e promoção a saúde, da assistência à
saúde da população, da gestão do SUS e do controle social;

▪

Construir práticas de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado, com
a inserção das ações de vigilância, prevenção e promoção em saúde em toda a Rede de
Atenção à Saúde com intuito de reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por
meio das ações de promoção e vigilância em saúde;

▪

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado,
com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e
garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS;

▪

Fortalecer a capacidade de Gestão do SUS e controle social em Gilbués com o intuito de
ampliação e melhoria na rede de atenção à saúde no município;

▪

Promover a distribuição espacial de recursos, serviços e ações, conforme critérios de
contingente populacional, demanda, acessibilidade física e hierarquização dos
equipamentos e serviços de saúde, compreendendo postos de saúde, centros de
especialidades médicas e odontológicas, pronto-socorro, maternidade e hospital;

▪

Ampliar o acesso a serviços públicos de saúde para população idosa;

▪

Organizar / ampliar a oferta pública serviços de saúde / atendimento especializado e banco
de sangue / e de atenção básica em todo o município, bem como garantir, de forma
permanente;

▪

Promover ações preventivas para a melhoria das condições ambientais, como o
monitoramento dos recursos hídricos, o incremento da qualidade dos serviços de saúde
prestados e o acesso da / da água consumida, e a redução da poluição atmosférica e
sonora, como forma de proporcionar boas condições de saúde para a população;

▪

Estabelecer práticas de gestão que assegurem a integralidade do cuidado em toda a rede
de atenção à saúde, com a inserção das ações de vigilância, prevenção e promoção em
saúde com intuito de reduzir os riscos e agravos para a população;

▪

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde considerando o atendimento em tempo
adequado, a qualidade, a ênfase na humanização, e a equidade na política de atenção
básica, especializada, hospitalar e no acesso a medicamentos no âmbito do SUS;

▪

Promoção da atenção integral à saúde da mulher e criança e implementação da Rede
Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade;

▪

Fortalecimento da rede de saúde mental;

▪

Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças
crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção
e prevenção;

▪

Implantar a Rede de atenção à pessoa com deficiência garantindo o acesso de forma
articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais;

▪

Atendimento médico e odontológico nas comunidades rurais, povoados e distritos;
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▪

Fiscalizar os processos relativos à construção e contratação de pessoal para atuação nas
unidades de saúde em comunidades rurais, possibilitando assim, a busca por novos
recursos para investimento na área de saúde.

Segurança Pública
▪

Incentivar a implantação do policiamento comunitário, aproximando os agentes de
segurança dos cidadãos e da comunidade de cada bairro;

▪

Adquirir novas viaturas, de forma a possibilitar a presença regular de policiamento
ostensivo, tanto na área urbana, como na zona rural;

▪

Promover campanhas para combate ao uso de drogas e à exploração da prostituição, bem
como de incentivo ao desarmamento da população e de educação no trânsito;

▪

Promover / realizar campanhas para combate à discriminação de gênero, raça, religião e
orientação sexual;

▪

Promover campanhas para combate à violência contra as mulheres, em especial a
violência doméstica;

▪

Promover a presença regular dos agentes de segurança, preferencialmente nos locais
públicos já existentes e frequentados pela população;

▪

Colaborar com a redução do tempo de atendimento aos chamados de ocorrências,
melhorando o sistema de comunicação;

▪

Propiciar / proteger o fortalecimento da Guarda Municipal com a finalidade de proteção do
patrimônio público municipal, de dar suporte nas rondas escolares, de educação do trânsito
e apoio e a qualidade ambiental, em especial do descarte incorreto de resíduos sólidos e
poluição sonora;

▪

Adequar bases de segurança e número de policiais às necessidades municipais;

▪

Promover programas de prevenção de incêndio, inclusive no âmbito das áreas não
edificadas, facilitando o acesso do corpo de bombeiros;

▪

Adotar sistema de comunicação de emergência com populações de áreas sujeitas a
catástrofes, áreas de risco geológico e sujeitas a enchentes, na programação da defesa
civil, treinando-as quanto ao comportamento a ser adotado em caso de acidentes;

▪

Expansão e conservação da iluminação pública;

▪

Incentivar os jovens por meio de atividades esportivas, programas sociais, diminuindo
assim sua ociosidade e riscos de associações à criminalidade;

▪

Promover a formação de associações de bairro e de comunidades e/ou produtores rurais;

▪

Assegurar a Guarda Municipal no apoio à segurança pública.
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Anexo I.

Cartilha – Parâmetros Urbanísticos
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CARTILHA
PARÂMETROS E INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
Setembro de 2020

Plano Diretor Municipal

Olá!
A presente cartilha é um dos produtos elaborados ao longo do Processo Participativo do Plano
Diretor Municipal. Ela tem como objetivo:
▪

Explicar o que são os parâmetros urbanísticos;

▪

Indicar os tipos de parâmetros urbanísticos existentes (parâmetros de parcelamento, de
ocupação, de uso e de incomodidade);

▪

Explicar os diferentes parâmetros de parcelamento e de ocupação existentes;

▪

Explicar o que são os instrumentos urbanísticos;

▪

Explicar os principais instrumentos urbanísticos.

Ao final da leitura, espera-se que você, leitor, não só conheça mais sobre os parâmetros e
instrumentos urbanísticos, mas também se sinta mais apto à acompanhar os debates sobre
o Plano Diretor. Boa leitura!
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Parâmetros Urbanísticos
Com o objetivo de organizar a vida na cidade, a Prefeitura pode regulamentar o que pode ser
construído em um terreno e de que forma isso será construído. Essa regulamentação é feita por
meio dos parâmetros urbanísticos. Eles se dividem entre:
▪

Parâmetros de parcelamento: definem algumas regras quando novos
lotes forem abertos;

▪

Parâmetros de ocupação: definem de que forma a construção pode ser
feita no terreno. Ex: o número de andares de um edifício, a metragem
máxima de uma casa, etc.

▪

Parâmetros de uso: definem quais atividades podem ser instaladas no
terreno. Ex: áreas com restrição à construção de indústrias;

▪

Parâmetros de incomodidade: definem como as atividades podem ser
desenvolvidas no terreno. Ex: nível de barulho e incômodo de um bar

Os parâmetros urbanísticos devem ser definidos por lei. O Plano Diretor irá definir alguns
parâmetros de parcelamento, de uso, de ocupação e de incomodidade. Os demais parâmetros

deverão ser definidos nas leis específicas de parcelamento e/ou de uso e ocupação do solo urbano.
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Parâmetros Urbanísticos e
Zoneamento
Os parâmetros urbanísticos podem variar em diferentes locais da cidade de acordo com o que o
poder público imagina para aquela área, por exemplo: incentivar o aumento do número de
habitantes em um determinado bairro ou não? Isso significa que uma área poderá ter prédios com o
número máximo de 8 andares, enquanto que, em outra, o número máximo permitido poderá ser
limitado a 3 andares, por exemplo. Tecnicamente, essas áreas da cidade são denominadas zonas

e são definidas por meio do zoneamento municipal.
O zoneamento urbano do município será definido no Plano Diretor. Portanto, quando o plano for
aprovado, será possível determinar:
•

A zona em que seu imóvel está;

•

Os tipos de atividades que podem ser instaladas no seu terreno (habitação,

comércio, indústria);
•

De que forma a construção poderá ser feita (número de andares, metragem, etc.)
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Parâmetros de Parcelamento do Solo
Área mínima de lote
É o menor tamanho que um terreno pode ter. Ele é importante para garantir
um padrão mínimo adequado para todas as pessoas da cidade.
Frente mínima de lote
É o menor tamanho de frente que um terreno pode ter. Ele é fundamental
para garantir que os lotes da cidade tenham um acesso adequado, de

frente para a via de circulação.

Parâmetros de Ocupação do Solo Urbano
Taxa de Ocupação
Define o quanto do terreno pode ser ocupado pela construção. O Plano
Diretor vai definir a Taxa de Ocupação Máxima, ou seja, a área máxima
que o terreno pode ser ocupado pela construção.
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Parâmetros de Ocupação do Solo
Urbano
Coeficiente de Aproveitamento
Define quantos metros quadrados podem ser construídos no terreno, tendo
como base a área total do lote. O Plano Diretor vai definir:

• CA mínimo: é a menor construção admitida em um terreno; abaixo
disso, o terreno é considerado subutilizado
• CA básico: é a metragem que pode ser construída de forma gratuita
• CA máximo: é a maior metragem que pode ser construída no terreno,
mediante pagamento
Taxa de Permeabilidade
Define quanto do terreno deve ser deixado com áreas que permitem a

infiltração da água no solo, sem construção. O Plano Diretor vai definir a
taxa mínima, ou seja, a área mínima do terreno que deve ser permeável.
Gabarito
Define quantos pavimentos (“andares”) um edifício pode ter
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Instrumentos Urbanísticos
Abaixo, listamos todos os Instrumento Urbanísticos presentes no Estatuto da Cidade (Lei Federal

nº 10.257/2001). Cada município deve escolher os instrumentos que são mais adequados a sua
realidade e regulamentá-los no seu Plano Diretor; isso quer dizer que nem todos os instrumentos
abaixo serão regulamentados na minuta de Plano Diretor em elaboração:

JURÍDICOS E POLÍTICOS

TRIBUTÁRIOS E
FINANCEIROS
▪

▪
▪

Imposto
sobre
a
propriedade predial e
territorial urbana –
IPTU
Contribuição
de
Melhoria
Incentivos
e
benefícios fiscais e
financeiros

▪

Desapropriação

▪
▪

Servidão Administrativa
Limitações Administrativas

▪

Tombamento de Imóveis
Mobiliário Urbano
Unidades de Conservação

▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
ou

de

Zonas Especiais de Interesse Social
Concessão de Direito real de Uso
Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios (PEUC)
Usucapião Especial de Imóvel Urbano

▪
▪
▪
▪

▪

Direito de Superfície
Direito de Preempção
Outorga Onerosa do Direito de Construir e
de Alteração de Uso
Transferência do Direito de Construir
Operações Urbanas Consorciadas
Regularização Fundiária
Assistência Técnica e Jurídica Gratuita
para as Comunidades e Grupos Sociais
menos Favorecidos
Referendo Popular e Plebiscito

Parcelamento,
Edificação
e
Uso
Compulsório + IPTU Progressivo no
Tempo + Desapropriação por títulos da
Dívida Pública
São instrumentos de indução da função social da propriedade urbana. Os imóveis sem
construção, com construção menor do que o coeficiente de aproveitamento mínimo ou que,
mesmo com construção, estejam sem uso, não são benéficos à sociedade. Por isso, a Prefeitura
pode fazer uma série de medidas para garantir que esses imóveis passem a cumprir a função
social.
01 ano

Notificação do
proprietário pelo Poder
Executivo Municipal
(averbada)

Plano Diretor Municipal

02 anos (da aprovação)

Protocolo do projeto no
órgão municipal
competente

Início das obras do
empreendimento

Aplicação do IPTU
Progressivo no Tempo

Desapropriação com
pagamento em títulos
da dívida pública

05 anos

Prefeitura conclui
adequações para cumprir
objetivos previstos

05 anos

Direito de Preempção
É a preferência que o Poder Público tem na compra de certos imóveis. Isso significa que, para os
imóveis marcados no Plano Diretor como direito de preempção, o proprietário, nos primeiros 05
anos, deverá primeiro ofertar a venda à Prefeitura, que poderá comprar ou não. Em caso de
recursa, o proprietário pode abrir a venda para qualquer pessoa.
Poderá ser exercido quando poder público desejar áreas para: regularização
fundiária, execução de Habitações de Interesse Social (HIS), reserva fundiária,
Prefeitura

ordenamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos,

Imóvel urbano

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico

Outorga Onerosa do Direito de Construir
É a possibilidade de construir acima do coeficiente de aproveitamento (CA) básico, mediante
pagamento de um valor à Prefeitura.
O Plano Diretor deve indicar as áreas da cidade onde a Outorga Onerosa do
Direito de Construir pode ser utilizada. No geral, são nas áreas com melhor
infraestrutura
Gratuita
O dinheiro arrecadado com a Outorga Onerosa deve ser usado para
CA BÁS
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CA MÁX

melhorias no espaço urbano. Tais melhorias também devem ser
estabelecidas no Plano Diretor

Zona Especial de Interesso Social
Áreas em que recaem parâmetros específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo com
vistas à garantia da moradia da população de menor renda. No geral, são divididas em ZEIS que
demarcam áreas ocupadas – como favelas, loteamentos irregulares – e ZEIS em terrenos vazios.
ZEIS em áreas ocupadas

Regularização Fundiária

ZEIS de vazios

Construção de unidades habitacionais de baixa renda

Transferência do Direito de Construir
É a possibilidade de um proprietário exercer o direito de construir de um imóvel em outro ou
vender a outro proprietário que quiser construir acima do coeficiente de aproveitamento básico.
Válido quando o imóvel for necessário para: implantação de
equipamentos urbanos; preservação histórica, ambiental,

Prefeitura

Emissão de autorização
para transferência do
potencial de um local para
outro
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paisagística, social ou cultural; servir a programas de
regularização fundiária, urbanização ou produção de Habitações
de Interesse Social (HIS)

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
É um documento elaborado pelo Poder Público ou agentes privados que avalia, de maneira
prévia, as consequências e impactos que uma grande obra pode gerar, por exemplo, no trânsito
das ruas ao seu redor. A ideia é que o EIV avalie impactos para que medidas para minimizá-los

sejam exigidas.

Contribuição de Melhoria
É uma forma do Poder Público recuperar os recursos aplicados em obras públicas que tenham
gerado valorização dos imóveis no entorno. É o caso, por exemplo, de imóveis que foram
valorizados por conta de uma nova estação de metrô nos arredores. Desses imóveis, é cobrado
um valor que os proprietários devem pagar ao Poder Público.

Tombamento
Restrição ao direito à propriedade que tem por objetivo proteger o patrimônio cultural
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