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   Atos Oficiais
                                                                    

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

LEI COMPLEMENTAR Nº. 14, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 043/2008 

“Cria capitulo i-a, (horário e 
funcionamento) no titulo III, da lei 
complementar n° 10 de 30 de junho de 
2006, que institui o código de posturas do 
município de irecê e dá outras 
providências”. 

O Prefeito Municipal de Irecê, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Cria “CAPITULO I-A, (HORARIO FUNCIONAMENTO) NO TITULO III” DA 
Lei complementar n° 10 de 30 de junho de 2006, com a seguinte redação: 

           

“............................................................................................................... 

CAPITULO I-A 

HORARIO E FUNCIONAMENTO 

Art. 116-A. Observados os preceitos da Legislação Trabalhista e 
convenções coletivas do trabalho que regulam o contrato de duração e 
as condições de trabalho, principalmente quanto à jornada semanal de 
trabalho assegurada pela Carta Magna Federal, a abertura e o 
fechamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores 
de serviços, diversões públicas e similares, obedecerão ao seguinte 
horário: 

I - abertura e fechamento entre 8 (oito) e 18 ( dezoito) horas de 
segunda a sexta-feira e entre 8 (oito) e 12 (doze) horas aos sábados; 

II - nos domingos e feriados nacionais os estabelecimentos 
permanecerão fechados, bem como nos feriados locais, estabelecidos 
por leis municipais; 

Parágrafo único. Nos casos não previstos nos incisos I e II, deste 
artigo, ficarão a juízo da convenção coletiva de trabalho. 

Art. 116-B. Por motivo de conveniência pública, poderão funcionar 
em horários especiais os seguintes estabelecimentos: 
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I - varejistas de frutas, legumes, verduras, aves e ovos: 

a) - de segunda a sexta feira, das 5 h (cinco horas) às 20 h (vinte 
horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 6 h (seis horas) às 13 h 
(treze horas). 

II - varejistas de peixe, açougues e varejistas de carnes frescas: 

a) - de segunda a sexta feira, das 6 h (seis horas) às 18 h 
(dezoito horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 6 h (seis horas) às 13 h 
(treze horas). 

III - padarias: 

a) - de segunda a sexta feira, das 5 h (cinco horas) às 22 h (vinte e 
duas horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 5 h (cinco horas) às 18 
h (dezoito horas). 

IV - restaurantes, bares, confeitarias, bilhares: diariamente, das 7 h 
(sete horas) às 1 h (uma hora) do dia seguinte. 

V - barbeiros, cabeleireiros, massagistas e engraxates: de segunda 
a sexta feira, das 7 h (sete horas) às 20 h (vinte horas). 

VI - cafés e leiterias: diariamente, das 5 h (cinco horas) às 24 h 
(vinte e quatro horas). 

VIII - “boates” e similares: diariamente das 20 h (vinte horas) às 5 h 
(cinco horas) do dia seguinte. 

IX - farmácias e drogarias: 

a) - de segunda a sexta feira, das 8 h (oito horas) às 20 (vinte 
horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 8 h (oito horas) às 13 h 
(treze horas). 

X - lojas de artigo de artesanato: diariamente de 8 h (oito horas) às 
20 h (vinte horas). 
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LEI COMPLEMENTAR Nº. 015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 011/2008 
 

Dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do 
Município de Irecê e dá outras providências. 
 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IRECÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 

PARTE GERAL 

LIVRO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Fica aprovado e instituído o Plano Diretor Participativo do Município de Irecê, 
instrumento básico da Política de Desenvolvimento e Ordenamento da Expansão 
Urbana do território municipal, com vigência de 10 (dez) anos, contados da data de 
publicação desta Lei.  

Parágrafo único. O Plano Diretor Participativo fundamenta-se nas disposições da 
Constituição Federal, da Constituição do Estado da Bahia e da Lei Orgânica do 
Município de Irecê, na legislação federal, em especial a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, na Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001, e nas Resoluções 
do Conselho das Cidades.  

Art. 2º. O Plano Diretor Participativo do Município de Irecê, doravante denominado 
PDP estabelece Objetivos, Diretrizes e Instrumentos de ordenamento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, do desenvolvimento econômico, social e 
ecológico, bem como para a democratização do planejamento e gestão, abrangendo 
todo o território municipal. 

Art. 3˚. Fica o território do Município de Irecê constituído pelos distritos a seguir 
denominados e delimitados no Mapa 01 constante do Anexo IV, integrante desta Lei: 

I. Distrito de Irecê (Distrito-Sede); 
II. Distrito de Angical e, 
III. Distrito de Itapicuru. 

Art. 4º. Integra esta Lei a Parte Especial, composta dos seguintes Anexos: 

I. Anexo I – Conceitos;  
II. Anexo II – Quadros: 

a) Quadro I: Hierarquia do Sistema Viário, Características Técnicas e Padrões 
Mínimos Exigidos; 

b) Quadro II: Restrições de Uso e Ocupação por Zona de uso. 
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Art. 116-C. O Prefeito fixará mediante ato próprio o plantão de 
farmácias nos dias úteis, sábados, domingos e feriados. 

§ 1º O regime obrigatório de plantão semanal das farmácias 
obedecerá rigorosamente às escalas fixadas, consultados os 
proprietários de farmácias e drogarias locais. 

§ 2º As farmácias e drogarias ficam obrigadas a afixar em suas 
portas, na parte externa e em local bem visível, placas indicadoras da 
denominação e endereço das que estiverem em plantão. 

§ 3º Mesmo quando fechadas, as farmácias e drogarias, poderão, 
em caso de urgência, atender ao público a qualquer hora do dia e da 
noite. ”(NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Irecê/Ba, 31 de Dezembro de 2008. 

Joacy Nunes Dourado 
Prefeito  
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I - varejistas de frutas, legumes, verduras, aves e ovos: 

a) - de segunda a sexta feira, das 5 h (cinco horas) às 20 h (vinte 
horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 6 h (seis horas) às 13 h 
(treze horas). 

II - varejistas de peixe, açougues e varejistas de carnes frescas: 

a) - de segunda a sexta feira, das 6 h (seis horas) às 18 h 
(dezoito horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 6 h (seis horas) às 13 h 
(treze horas). 

III - padarias: 

a) - de segunda a sexta feira, das 5 h (cinco horas) às 22 h (vinte e 
duas horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 5 h (cinco horas) às 18 
h (dezoito horas). 

IV - restaurantes, bares, confeitarias, bilhares: diariamente, das 7 h 
(sete horas) às 1 h (uma hora) do dia seguinte. 

V - barbeiros, cabeleireiros, massagistas e engraxates: de segunda 
a sexta feira, das 7 h (sete horas) às 20 h (vinte horas). 

VI - cafés e leiterias: diariamente, das 5 h (cinco horas) às 24 h 
(vinte e quatro horas). 

VIII - “boates” e similares: diariamente das 20 h (vinte horas) às 5 h 
(cinco horas) do dia seguinte. 

IX - farmácias e drogarias: 

a) - de segunda a sexta feira, das 8 h (oito horas) às 20 (vinte 
horas); 

b) - aos sábados, domingos e feriados, das 8 h (oito horas) às 13 h 
(treze horas). 

X - lojas de artigo de artesanato: diariamente de 8 h (oito horas) às 
20 h (vinte horas). 
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III. Anexo III – Projetos Estratégicos: 
 
IV. Mapas Temáticos: 

a) Mapa 01 – Delimitação de Distritos, Zonas Urbanas e Rurais; 
b) Mapa 02 - Macro Zoneamento Ambiental do Município; 
c) Mapa 03 – Perímetro Urbano da Cidade de Irecê; 
d) Mapa 04 – Perímetros Urbanos das Sedes Distritais de Angical,  e Itapicuru; 
e) Mapa 05 – Áreas de Expansão Urbana da Cidade de Irecê; 
f) Mapa 06 – Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de Irecê; 
g) Mapa 07 – Hierarquia do Sistema Viário da Cidade de Irecê;  
h) Mapa 08 – Áreas de Interesse Especial da Cidade de Irecê; 
i) Mapa 09 – Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS); 
j) Mapa 10 – Unidades Espaciais de Planejamento (UEP); 
k) Mapa 11 – Visão da Comunidade; 
l) Mapa 12 – Áreas Sujeitas ao Parcelamento Utilização ou Edificação 

Compulsória; 
m) Mapa 13 – Áreas Sujeitas ao Direito de Preempção; 
n) Mapa 14 – Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
o) Mapa 15 - Transferência do Direito de Construir. 

 
LIVRO II 

 
DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES 

 
TÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 5º. O PDP tem como Objetivo Geral implementar a Política de Desenvolvimento e 
Ordenamento da Expansão Urbana em consonância com as diretrizes do Estatuto da 
Cidade, visando ao pleno ordenamento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 
como do equilíbrio ambiental. 

Parágrafo único. Para alcançar o Objetivo Geral disposto no caput deste artigo são 
estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

I. Consolidar o Município de Irecê como Pólo Regional.  
II. Ampliar a base econômica e a renda municipal, promovendo novas 

oportunidades de trabalho e fortalecendo a capacidade de autofinanciamento do 
Município;  

III. Tornar o Município atrativo e competitivo para novos investimentos, baseados 
nas potencialidades locais e na adequação dos instrumentos de política 
econômica, tributária e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano;  

IV. Promover a inserção plena dos cidadãos nas atividades sociais, econômicas e 
culturais, com o aproveitamento do potencial humano, respeitando suas 
habilidades, interesses e diversidades;  

V. Buscar o equilíbrio entre a situação social no meio rural e no meio urbano, 
reduzindo as disparidades entre ambiente urbano e rural;                                                                                                                          
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VI. Elevar a qualidade de vida da população, assegurando a universalização dos 
serviços urbanos e equipamentos sociais, a dotação de espaços públicos para a 
prática de esporte e lazer, e expressão das manifestações culturais;  

VII. Ordenar o espaço urbano de modo a assegurar a disponibilidade de áreas para 
habitação e realização das atividades não residenciais, bem como eliminar 
conflitos de usos e impactos negativos, otimizar a infra-estrutura urbana, e 
promover o acesso a terra urbanizada para moradia digna a todos os cidadãos;  

VIII. Prover meios para o atendimento ao direito de moradia, implementando ações 
para reduzir o déficit habitacional e promover a regularização urbanística e 
fundiária;  

IX. Proteger o meio ambiente; 
X. Consolidar a presença da Administração Municipal nas vilas e povoados, e criar 

canais para o planejamento e a gestão participativos, incorporando a 
representação dos bairros da sede, das vilas e dos povoados;  

XI. Garantir o planejamento e gestão participativos das políticas públicas, inclusive o 
acesso às informações municipais em todos os níveis;  

XII.  Adequar a organização administrativa municipal de modo a viabilizar a 
implementação do PDP; 

XIII.  Promover a integração e a cooperação com o Governo Federal, Estadual e com 
os municípios da região no planejamento e gestão das questões de interesse 
comum. 

XIV.  Consolidar Irecê como “Cidade Digital Livre” 
XV. Consolidar Irecê como “Cidade que Educa” 
XVI.  Controle do uso e o ocupação do solo para a contenção da irregularidade 

fundiária, urbanística e edilícia; 
XVII. Urbanização dos bairros periféricos, dos loteamentos irregulares e 

clandestinos de baixa renda, com vistas a sua integração às áreas formais da 
cidade, ressalvadas a situações de risco; 

XVIII. Contenção do crescimento e expansão das habitações de baixa renda, 
através da fixação de limites físicos e estabelecimento de regras urbanísticas 
especiais; 

XIX. Implantação de infra-estrutura em áreas efetivamente ocupadas e a 
implementação de soluções habitacionais, urbanísticas e jurídicas que reduzem a 
ocupação irregular do solo. 

 

TÍTULO II 
 DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 6º. Em consonância com os objetivos definidos no Art. 5º desta Lei, ficam 
estabelecidas as seguintes Diretrizes Gerais de Desenvolvimento e Ordenamento da 
Expansão Urbana do Município de Irecê. 

I. No campo do Desenvolvimento Socioeconômico: 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

a) O aproveitamento econômico sustentável dos recursos naturais com a adoção 
de padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis com os 
limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município; 

b) A promoção de vantagens competitivas locais com a incorporação de novas 
tecnologias na produção, gestão e comercialização dos bens e serviços 
produzidos; 

c) A equidade distributiva dos benefícios de bens e serviços produzidos. 

d) A promoção ao acesso e “posse” dos conhecimentos e produtos das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

e) A promoção de espaços e ações que impliquem na promoção cotidiana de 
(com) vivências educativas. 

II. No campo do Ordenamento Territorial: 

a) A Proteção dos recursos naturais e a recuperação ambiental de áreas 
degradadas; 

b) A promoção de um Modelo de Estrutura Urbana adequado à moradia para todos 
os segmentos da população, e ao desenvolvimento das atividades econômicas, 
sociais e culturais; 

c) A oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características 
locais; 

d) A ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
1.  A utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
2.  A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
3.  O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 

em relação à infra-estrutura urbana; 
4.  A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 
correspondente; 

5.  A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 
ou não utilização; 

6.  A deterioração das áreas urbanizadas; 
7.  A poluição e a degradação ambiental. 

8. O uso inadequado das áreas de lazer, esporte, arte e cultura, a exemplo das 
praças, jardins, quadras poliesportivas, campos de várzeas e demais áreas 
livres, etc. 

III. No campo da Modernização da Gestão e Fortalecimento da Cidadania: 

a) A adoção de mecanismos e instrumentos que garantam eficiência e eficácia na 
aplicação dos recursos públicos, transparência na gestão, bem como induzam a 
participação e o controle social do uso dos recursos; 

b) A criação de mecanismos que favoreçam o exercício de direitos políticos, 
sociais, econômicos e culturais, em consonância com o ideário da democracia 
plena. 
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TÍTULO III 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SÓCIOECONÔMICO 

Art. 7º. Para o Desenvolvimento Socioeconômico sustentável do Município adotam-se 
diretrizes específicas para os campos da economia, educação, saúde, assistência 
social, cultura e esporte e lazer.  

Parágrafo Único. As Diretrizes Específicas de Desenvolvimento Socioeconômico 
sustentável têm por suporte a implementação dos Programas e Projetos Estratégicos 
abaixo discriminados e detalhados no Anexo III integrante desta Lei: 

I. Reorientação das Atividades Tradicionais e Emancipação Econômica da 
Agricultura Familiar; 

II. Fortalecimento do Centro Regional de Comércio e Serviços; 
III. Requalificação do Pólo Regional de Saúde; 
IV. Fortalecimento do Pólo Regional de Ensino Técnico e Universitário. 
V.Requalificação das redes tecnológicas que fomentem o desenvolvimento das 

atividades econômicas, educativas e culturais. 
VI. Reordenamento do uso dos espaços públicos para o fomento do lazer, do 

esporte, da arte, da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia.. 
 
 

Capítulo I 
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 8º. São Diretrizes Específicas para o Desenvolvimento Econômico:  

I. Fortalecimento da base econômica de Irecê consolidando sua posição de maior 
economia regional, contemplando-se: 

a) A criação da Agência de Desenvolvimento Econômico Municipal (ADEM), e do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico Municipal (CODEM); 

b) A elaboração de Zoneamento Ecológico-Econômico do município e de Plano 
Setorial de Desenvolvimento Econômico, com base no zoneamento proposto; 

c) A implementação de condições infra-estruturais e de política de atração de 
negócios na área do entorno da BA-052, visando principalmente: 
1. Ao desenvolvimento do comércio atacadista de grande e médio porte;  
2. À estruturação da Zona Industrial; 
3. À implementação de Centro de Comercialização e Distribuição Agrícola; 
4. À implantação do Parque de Exposições para divulgação e apresentação 

de produtos e serviços; 
II. À modernização do Sistema de Certificação Municipal como Centro de 

Capacitação e Orientação do produtor rural e agroindustrial. 
III. O fomento do desenvolvimento de cadeias produtivas, contemplando: 

a) A implementação de programas de fomento às empresas de serviços e 
agroindustriais rurais; 
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b) A implantação de Centro Integrado de Produção de Oleagenosas, Usina de 
Biodisel e Geração de Co-produtos; 

c) A implementação de Condomínio Industrial para micro e pequenas empresas; 
d) A implementação de programas de atração de empresas fornecedoras e 

usuárias de insumos produzidos na região; 
e) Incentivo para que o beneficiamento de produtos extraídos no município, tais 

como minério, cascalho e granito sejam beneficiados no próprio 
município,observado rigorosamente o controle ambiental; 

f) A implementação em parceria com as Universidades locais de incubadora de 
empresas nas áreas de mecânica e química 

g) Beneficiamento, armazenamento e comercialização da produção. 
IV. A expansão e fortalecimento do comércio varejista, mediante:  

a) A promoção de eventos anuais em conjunto com as associações 
representativas do comércio local, com ampla divulgação de âmbito regional; 

b) A requalificação urbanística das zonas comerciais e de serviços estabelecidas 
nesta Lei. 

V. O fomento à cultura e ao turismo, mediante: 
a) Elaboração de Plano Municipal de Turismo; 
b) Criação de instrumentos tributários e creditícios de incentivo às atividades 

turísticas; 
c) Apoio aos eventos tradicionais, tais como a Feira Agropecuária, a Emancipação 

Política da Cidade, a Festa de São João, a Marcha pela Paz, a Festa de São 
Domingos, padroeiro da cidade, Natal, Reveillon, Festa de Semana de arte e 
Cultura, Festa de Reis e Arte na Praça ; 

d) Programas de formação de trabalhadores; 
e) Programa de apoio à comercialização dos produtos voltados para o turismo 

rural; 
f) Sinalização turística na cidade e em outras áreas de interesse; 
g) Requalificação de áreas de especial interesse turístico; 
h) Proteção do patrimônio histórico-cultural e ambiental. 
i) Universalização da Cultura Digital 

VII.  A emancipação da Agricultura Familiar: 
a) Incentivar a produção rural familiar certificada; 
b) Criar programa de capacitação de produtores (alfabetização, EJA e curso 

técnico-agrícola); 
c) Programa de fomento ao associativismo rural. 

VIII. Implementar programa de incentivos fiscais e creditícios em apoio a atividades 
que constituem nichos de mercado, tais como fruticultura, cultura para biodiesel e 
produção orgânica; 

IX. A melhoria das condições de circulação de bens e pessoas ao nível municipal e 
urbano, mediante a implementação de programa de requalificação de estradas e 
vias urbanas, bem como a implantação de eixos perimetrais visando a disciplinar 
o transporte de carga. 

X.  Elevação das receitas orçamentárias e racionalização dos gastos públicos, 
buscando elevar os investimentos, contemplando-se: 
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a) A reorganização das administrações tributária, financeira, patrimonial e 
previdenciária, incluindo-se o treinamento e desenvolvimento de recursos 
humanos;  

b) A ampliação do universo de contribuintes, com a estruturação dos processos de 
fiscalização, e arrecadação de tributos próprios, utilizando recursos 
tecnológicos como ferramenta de aumento da produtividade fiscal;  

c) A elaboração de projeto com o objetivo de obter financiamento do Programa 
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, 
mantido pelo Ministério da Fazenda;  

d) A melhoria das informações fiscais através da atualização do cadastro de 
imóveis e cadastro de contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISS do município; 

XI. Apoio a empreendimentos comunitários, articulando-os como fornecedores ou 
prestadores de serviço da Prefeitura Municipal, contemplando-se: 

a) A implantação de viveiros de mudas, com espécies cultivadas na região;  
b) A articulação de cooperativas para comercialização do lixo reciclável; 
c) A articulação de cooperativas para produção hortifrutigranjeira para 

abastecimento local no entorno do perímetro urbano; 
XII. Apoio ao desenvolvimento do empresariado local para empreendimento de 

pequeno porte e novos negócios, e para a qualificação de trabalhadores, por 
meio da promoção de cursos profissionalizantes de curta duração, em parceria 
com associações representativas dos setores produtivos e as Universidades do 
Município; 

XIII. A implantação de redes de fibra ótica para qualificar e baratear custos com as 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, bem como, a exploração desses 
serviços a serem prestados, visando a universalização do acesso à toda a 
população. 

XIV.  Estabelecimento de parcerias com empresas municipais visando ao 
desenvolvimento de programas de fomento do emprego e geração de renda. 

XV. Implantação do projeto integrado de desenvolvimento rural sustentável – Projeto 
Irecê; 

XVI. Implantação do projeto Vila Agrícola e Esagri – Centro de Pesquisa e Difusão 
Tecnológica. 

Parágrafo Único: Os incentivos municipais aos programas e projetos agrícolas 
aplicam-se aos proprietários rurais legalmente constituídos no que tange às obrigações 
ambientais pertinentes (Reserva legal e APP). 

Capítulo II 
DA EDUCAÇÃO 

Art. 9˚. São diretrizes específicas para a Educação: 

I. Erradicação do analfabetismo nos próximos dez anos,  
a partir da elaboração do plano participativo de erradicação do analfabetismo e 
implementá-lo de conformidade com a temporalidade do PDP e a meta 
estabelecida para a erradicação.  
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II. Universalização do Ensino de Educação Infantil e Médio nos próximos dez anos, 
priorizando as seguintes ações: 
a) Elaborar e implementar um plano participativo de universalização do ensino de 

educação infantil e médio, em parceria com a Secretaria de Educação do 
Estado e do Ministério da Educação, incluindo a criação de novas unidades de 
creches e pré-escolas em todos os seus bairros e distritos; 

b) Ampliar a oferta de matrícula na educação infantil e no ensino médio; 
c) Melhoria da qualidade da educação, compreendendo a implicação de dois 

processos distintos e complementares: o ensino e a aprendizagem, bem como, 
dos recursos humanos e materiais, para que a escola cumpra com a sua função 
social; 

d) Desenvolver medidas para tornar as escolas mais democráticas e atrativas; 
para qualificar ainda mais a educação, a partir: 

1. da continuidade do Programa de Formação Continuada de 
Professores com a Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Da realização de convênios e parcerias com outras universidades públicas, a 
exemplo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) sediada em Irecê, e de 
outras que junto com ela compõem o consórcio de universidades públicas na 
Universidade Aberta do Brasil (UAB);. 

2. Desenvolvimento de programas de estímulo para a 
manutenção e permanência das crianças e adolescentes 
nas escolas, envolvendo inclusive empresas e instituições 
sediadas em Irecê; 

3. Oferta de estágio no serviço público municipal e convênios com empresas e 
outras instituições com a mesma finalidade; 

4. Adequação do calendário escolar, às peculiaridades locais, sobretudo na 
zona rural; 

 
Reelaboração dos currículos escolares da rede, respeitando a cultura de cada 

escola e da sua comunidade escolar;Elaboração do currículo da rede 
municipal para o ensino fundamental, nível II; 

5. A atenção ao fluxo idade-série, para a não produção de alunos com 
defasagem escolar, procurando sanar a defasagem ainda existente, através 
da oferta de programa especial de aceleração de aprendizagem para os 
alunos que necessitarem.. 

6. Ampliação e melhoria do transporte escolar. 
7. Cadastrar e regularizar a situação de todas as escolas privadas e 

implementar sistema de acompanhamento do funcionamento de todas as 
escolas de Educação Infantil, em conformidade com as Diretrizes do 
Conselho Competentel. 

d) Divulgar o plano citado na alínea “a”e realizar gestão política com o objetivo de 
obter recursos orçamentários estaduais, federais e privados para sua 
efetivação. 

III. Qualificação do Sistema Municipal de Educação do Ensino Fundamental com a 
participação dos professores e diretores de escolas e do Conselho Municipal de 
Educação, priorizando as seguintes ações:  
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a) implantar a sistemática da Coordenação Especial de Formação de Professores; 
I. (Ampliação continuada de acervo específico para formação de professores na 

Biblioteca Municipal e nas Bibliotecas Escolares;  
II. Elaboração de diretrizes de Formação dos Professores da Rede Pública Municipal 

de Educação, constantes do Plano Municipal de Educação, também a ser 
elaborado; 
 
d) Implantação integral do Programa de Formação Continuada de Professores em 
parceria com a UFBA, e ampliação dos seus projetos já implantados; 
 
c)Ampliar proposta de formação, promovendo formação continuada para os 
professores, gestores e demais trabalhadores de educação das escolas na área 
de Educação Especial, para todas as necessidades educacionais especiais; 
adaptando as escolas para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais e promovendo atendimento especializados à todas as pessoas com 
necessidades especiais, nas deficiências: mental, física, auditiva, visual etc;  

e) Implantar e consolidar, em parceria com as Universidades, rede tecnológica de 
alta velocidade para acesso à Internet, com o objetivo de potencializar o processo 
de formação de professores e a produção de conhecimento e cultura locais;  
f) Elaborar um Plano Municipal de Qualificação da Rede Física do Sistema 
Municipal de Pré Escola,Ensino Fundamental, que estabeleça as prioridades 
referentes aos estabelecimentos escolares existentes e aos equipamentos mais 
necessários, tais como biblioteca, quadra esportiva, auditórios, refeitórios e 
vestiários, laboratórios de ciências, centros de informática, e de tecnologias para 
produção e difusão da cultura digital e local; 

g) Respeitar as especificidades de cada escola, em especial as escolas rurais que 
deverão participar do programa do livro didático específico para o semi-árido, a 
exemplo do que já está ocorrendo na escola de Itapicuru; reelaborar seus Projetos 
Políticos-Pedagógicos, e em especial, das escolas do campo; articular os seus PPP 
com os projetos de Educação Ambiental e demais programas de educação específicas, 
a exemplo da Educação para o Trânsito e para a Educação Inclusiva;  
h) Elaborar programas e projetos junto às universidades, para o desenvolvimento 
integrado com as escolas públicas, de educação hospitalar para os estudantes 
internados, especialmente crianças e adolescentes. 
h) Criação de site de cada escola municipal pública, para publicação das ações 
desenvolvidas e intercâmbio educativo e cultural. 

IV. Criação de pelo menos uma escola de ensino médio nas sedes distritais,de 
Angical, e de Itapicuru, e  incentivar o estudo na área rural. 

V. Promover junto ao Governo Federal gestões para a implantação de Unidades 
Descentralizadas de Ensino Técnico presencial e a distância, para a formação de 
quadros em campos voltados ao desenvolvimento econômico e social municipal. 

VI. Desenvolver e/ou ampliar Ensino Profissionalizante nas áreas de Ciências da 
Terra, Cultura, Tecnologias da Informação e da Comunicação, Indústria, 
Comércio e Serviços; 

VII. Promover junto ao Governo Federal e à Universidade Federal gestões para a 
implantação de um Campus Pleno Universitário Federal, na perspectiva de torná-
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lo, num futuro próximo, uma Universidade Federal no Território de Identidade de 
Irecê. 

VIII – (RE)definir as escolas referências da rede para recebimento de estagiários dos 
cursos de licenciaturas, formalizar parcerias com as instituições das graduações para 
o estágio supervisionado na rede municipal e revisar documento que regulamenta 
esta prática; sendo que, a prioridade de estágio nas escolas públicas municipais será 
das universidades públicas; 
IX - Desenvolver programas e projetos através de parcerias com instituições públicas 
e privadas, articulando as políticas públicas municipais, estaduais e federais para a 
Educação Ambiental, criando políticas de formação para toda a população, 
integrando os projetos e programas ambientais às ações das escolas, articulando-as 
às demais instituições e setores públicos e privados para a implantação das áreas 
verdes do município, incluindo áreas de preservação natural e o recaatingamento das 
áreas devastadas da vegetação natural; 
X – Regulamentar a forma de escolha dos gestores municipais das escolas e a 
avaliação de desempenho dos professores, ainda pendentes no Plano de Carreira e 
Estatuto do Magistério; 
 
XI – Dar visibilidade ao Sistema Municipal de Educação a partir da criação do Fundo 
Municipal de Educação; da autonomia plena do Conselho Municipal de Educação, a 
partir da criação de um fundo próprio para sua gestão; da regulamentação dos 
critérios e abrangência da Avaliação Institucional da Rede Municipal de Educação e 
publicização dos resultados; da revitalização do Jornal da e Educação, em versão 
escrita e digital,  para divulgação das suas ações para a sociedade. 
XII - Fortalecimento da Educação de jovens e adultos, em parcerias com o Governo 
do Estado e o Ministério da Educação 

 

Capítulo III 
DA SAÚDE 

Art. 10. São diretrizes específicas para a Saúde: 

I. Ampliação da rede assistencial de atenção básica a saúde, priorizando maior 
abrangência do Programa de Saúde da Família (PSF) até atingir a taxa de 
cobertura Nacional; 

II. Alocar serviços de saúde de menor complexidade próximos ao local de moradia, 
priorizando áreas de maior risco e os serviços especializados ou de maior grau 
de complexidade em pontos de confluência regional, utilizando mecanismos de 
referência; 

III. Rever a definição atual das áreas de abrangência, observando critérios de 
acessibilidade e pertinência da população a um determinado território, buscando 
a compatibilização com a definição de áreas de abrangência dos demais setores 
da atuação municipal, principalmente aqueles vinculados à área social; 

IV. Garantir a implementação do modelo de vigilância à saúde, tendo o território 
como base de atuação e o perfil epidemiológico da população como critério de 
planejamento e programação das ações de saúde; 
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V. Estabelecer a regulação médica, especialmente nos serviços de atenção às 
emergências; 

VI. Garantir à população a oferta de leitos hospitalares de acordo com normas do 
MS; 

VII. Expandir o atendimento odontológico, utilizando a capacidade instalada; 
VIII. Implantar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 e integrar à 

Central de Regulação Médica Regional de Urgência; 
IX. Consolidar sistema de agendamento de consultas na central de marcação; 
X. Implementar programas de treinamento e habilitação de funcionários para 

atendimento direto à população; 
XI. Adequar os centros de atendimento à saúde à norma de acessibilidade, NBR 

9050 da ABNT – visando às Pessoas com Mobilidade Reduzida. 
Implementação do Programa de Telemedicina a partir das Infovias da Saúde uma 
parceria com o Ministério da Saúde a Universidade federal da Bahia.e a RNP-rede 
nacional de pesquisa; 

 XII-Implantar o pólo de Educação Permanente visando a mudança de produção de 
saúde atraés da melhoria do processo de trabalho; 

XII. Capítulo IV 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 11. São diretrizes específicas para a Assistência Social: 

I. Inclusão sócio-digital, priorizando as seguintes ações: 
a) Instalar Centros de Inclusão Digital, especialmente nas áreas de maior 

vulnerabilidade social;  
b) Mobilizar instituições de educação, cultura,, financeiras, comerciais, empresas 

de Telecomunicações e energia para a continuidade da elaboração e 
implantação do Programa Municipal de Inclusão sócio-digital;. 

II. Apoio às comunidades rurais em associação ao Programa do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome para financiamento de projetos na 
área de segurança alimentar e nutricional, de aquisição de equipamentos e 
implementos agrícolas, artesanato e sistemas de irrigação para pequenas 
lavouras; 

III. Emancipação econômica de populações mais pobres, por meio da implantação 
de Programas complementares ao Programa “Bolsa Família”; 

IV. Promover gestões junto ao Governo do Estado visando: 
a) Implementar política de segurança pública integrada com a comunidade; 
b) Ampliação das instalações físicas da Delegacia de Polícia Civil; 
c) Implantar módulo policial nas Unidades Espaciais de Planejamento (UEP); 
d) Desenvolver programas de informação e capacitação da comunidade sobre 

prevenção da violência; 
e) Combater o uso e o tráfico de drogas. 

V. Organização de feiras de produção agrícola e alimentar típicas, rural e regional, 
priorizando as seguintes ações: 
a) Elaborar o mapeamento e cadastramento da produção agrícola alimentar típica, 

rural e regional; 
b) Criar uma comissão dos produtores para a organização, divulgação e promoção 

dos meios de realização de feiras de forma participativa; 
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c) Realizar feiras itinerantes nas localidades do município; 
VI. Criar espaços comunitários de convivência e para a realização de programas e 

ações integradas, bem como para reuniões dos moradores. 

Capítulo V 
DA CULTURA 

Art. 12. São diretrizes específicas para a Cultura: 

I. Desenvolver política de proteção e preservação do patrimônio histórico-cultural, 
material e imaterial do Município, priorizando as seguintes ações: 
a) Obter recursos técnicos e financeiros junto às instituições de ensino superior, 

financeiras e comerciais municipais, visando à elaboração e realização da 
modernização organizacional, funcional e tecnológica do setor cultural; 

b) Implementar a gestão política e empresarial com objetivo de obter financiamento 
de projetos junto aos bancos nacionais, internacionais comerciais e de 
desenvolvimento e fundações. 

c) Dar continuidade na identificação dos bens de valor cultural, de natureza 
material e imaterial, de interesse de conservação; 

d) Promover a participação da população na identificação, valorização, 
preservação e conservação dos elementos significativos do Patrimônio Cultural 
de natureza material e imaterial. 

e) Desenvolver e implementar programas de incentivos fiscais para bens 
tombados; 

f) Regulamentar e implementar a aplicação do instrumento Transferência de 
Potencial Construtivo, voltado para bens do patrimônio histórico cultural; 

g) Criar o Museu do Sertão e o Memorial de Irecê; 
h) Criar um pólo de criação áudio-visual; 
i) Criar e ampliar os espaços já existentes salas de exposições temporárias e 

programas e projetos para a participação das exposições; 
j) Implantar rádios e tvs comunitárias; 
k) Mobilizar a comunidade para a criação a cada ano do Calendário Cultural, a 

partir do calendário que já existe definido pela gestão municipal, promovendo  
a participação popular e de seus grupos culturais organizados na programação 
advinda das atividades culturais definidas. 

II. Ampliar e consolidar as possibilidades de convivência cotidiana do cidadão com 
atividades artísticas e culturais, considerando novas formas de expressão; 

III. Promover e ampliar a utilização dos equipamentos municipais e espaços públicos 
com mecanismo de desconcentração e universalização da atividade cultural; 

IV. Incentivar e fomentar a participação pública e privada no financiamento de 
projetos culturais; 

V. promover editais municipais a partir de iniciativa já existente; 
VI. Promover, incentivar e ampliar as possibilidades de produção e acesso aos bens 

e atividades culturais: 
a) Incentivar e apoiar as manifestações culturais do município, que contribuam 

para elevação da qualidade de vida da população, levando em conta a 
diversidade cultural existente; 
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b) Assegurar o pleno funcionamento de equipamentos e serviços culturais do 
Município; 

c) Garantir o acesso das pessoas com necessidades especiais aos equipamentos 
culturais; 

d) Implementar programas de incentivo à cultura étnico regional; 
e) Criar programas de Incentivo à cultura étnico regional; 

VII. Regulamentar e aplicar a legislação de incentivo cultural; 
VIII. Ampliar as ações da Biblioteca Pública Municipal  e: 

a) incluir espaço multimidiático e de leitura; 
b)adquirir acervo específico sobre a cultura afro e indígena; 
c)instalar outras bibliotecas públicas na cidade e nos seus distritos; 
d)criar programas e projetos de leitura nas escolas, hospitais, praças, ruas e nas 
áreas de trabalho da zona rural e urbana; 
IX – Ampliar acervo e ações do Arquivo Público Municipal; 

    X - - Criar programas de formação de servidores públicos e outros funcionários, 
voltado para o setor cultural; 
     XI - Ampliar a prática de atividades culturais e de lazer tais como: cursos, 
exposições e atividades artísticas e culturais em espaços públicos, com especial 
atenção aos espaços históricos e de reservas ambientais;( 
     XII - Montar espaço adequado para a pesquisa e produção da cultura  indígena,afro 
(remanescentes de quilombos na região, danças, religião, artefatos, indumentárias, 
música, teatro, literatura, exposições, debates, jornais, panfletos, programas de rádio e 
tv etc);   
     XIII - Criar Centro Cultural a partir de parcerias com instituições públicas e privadas 
municipais, estaduais, federais e internacionais; 
     XIV - Ampliar o mapeamento cultural do município, envolvendo as escolas e toda a 
comunidade,  
XV - Prestar apoio e incentivo para a digitalização do acervo cultural e artístico visando 
a  produção, socialização, promoção e memória; institucionalizando as manifestações e 
seus grupos culturais e artísticos, com a finalidade de receber recursos de iniciativas 
públicas e privadas; 
    XVI - Dar visibilidade às ações desenvolvidas e à prestação de contas dos gastos 
públicos com recursos próprios e conveniados, nas áreas de arte e cultura, através de 
site interativo e de publicações em formato digital. 
      XVII – Prestar apoio à Filarmônica da cidade, ampliando as suas ações formativas 
e de apresentações públicas;; 
       XVIII -  Tornar o Projeto Quixabeira patrimônio público; 
     XIX – Tornar o Baixão de Zé Preto, Baixão de Sinésia, referência para as pesquisas 
e memórias afros, a partir do seu reconhecimento como comunidade afrodescendente, 
e os demais que serão reconhecidos; 
XX-Construção de Praça Específica  para eventos ,dotada  de toda Infra-estrutura; 
XXI-Implementar a semana da juvetude observando as prerrogativas da lei municipal 
n.756/2006,que criou sua imlementaçã e execução; 
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Capítulo VI  
DO ESPORTE E LAZER  

Art. 13. São diretrizes específicas para o Esporte e Lazer: 

I. O desenvolvimento de atrativos e oportunidades ligadas ao esporte e lazer, 
priorizando as seguintes ações: 
a) Ampliar a promoção de eventos regionais de esporte e lazer, tais como 

campeonatos, shows, festivais de música, concursos de literatura, exposições 
etc.;  

b) Atrair eventos musicais e outros eventos artísticos abertos e gratuitos para toda 
a comunidade, financiados pelo poder público e em parceria entre este e as 
iniciativas privadas, especialmente os provenientes de Leis de Incentivo à 
Cultura; 

c) Regulamentar o uso de praças e ruas para eventos artísticos, culturais e 
esportivos privados, incluindo a participação dos conselhos da educação, da 
cultura, da saúde,Conselho municipal de desenvolvimento de irecê, do Esporte e 
Lazer,meio Ambiente, da criança e do adolescente na decisão de liberação ou 
não desses espaços públicos para a iniciativa privada;  

d) Inserir os eventos citados nas alíneas anteriores na agenda cultural do Estado; 
e) Construção do complexo esportivo, composto de pista de atlestismo, piscina 

semi-olímpica, praça de alimentação, a partir da participação publico privada;; 
f) Ampliar a promoção de programas e projetos esportivos envolvendo os diversos 

setores, faixas etárias da população, modalidades esportivas e espaços 
esportivos: escolas, estádios, quadras poliesportivas, ginásios de esportes, 
campos de várzeas etc.; 

g) Implementar programa de construção de equipamentos de esporte e lazer em 
espaços de uso público, criando novas praças e revitalizando as praças públicas 
já existentes, equipando-as com mesas para jogos, parques verdes e infantis, 
áreas para esporte (jogos de quadra, pistas de patins, skates, bicicletas, 
caminhadas etc.), incluindo o cadastramento dos esportistas e a orientação 
médica especializada em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, 
garantindo a universalização de seu uso; 

h)  Reforma e Ampliação do Estadio existente,bem como a Construção de um novo 
Estádio e de campos de várzea, incluindo a revitalização dos já existentes,com a 
participação publico privada; 

i) Construção da praça da Juventude; 
j) Construção da pista de motocross e ciclismo. 
k) Construção de um Centro de Esporte  Semi-Olímpico Educacional; 

II. Criação de políticas de uso das praças públicas, visando: 
a)  a desocupação das praças que estão tomadas pelos bares e vendedores 

ambulantes 
b)  Regulamentação da venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas praças 

públicas a serem utilizadas pelos programas citados e por outros programas e 
projetos que envolvam brincadeiras, jogos e apresentações artísticas e de 
entretenimento e lazer;  

c) definir ruas a serem transformadas em áreas de lazer nos finais de semanas; 
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d) incentivar a comunidade a cuidar das suas ruas, praças e jardins, a a partir, 
inicialmente, de concursos e incentivos fiscais a serem regulamentados; 

 
   III - Prestar apoio e incentivo para  transformar as iniciativas comunitárias em 
agremiações esportivas transformando-as em pessoas jurídicas, com a finalidade de 
receber recursos de iniciativas públicas e privadas. 
 
IV - Criar site com revista e ou jornal para divulgação das atividades do esporte e do 
lazer; divulgar os eventos esportivos através da cobertura jornalística da imprensa 
falada e escrita pública e privada; dando visibilidade às atividades desenvolvidas e à 
prestação de contas dos gastos públicos com recursos próprios e conveniados, nas 
áreas de esporte e lazer;  
 
V - Articulação das secretarias municipais e conselhos municipais de saúde, 
assistência social, educação, Conselho do Desenvolvimento Município de irecê e do 
direito da criança e adolescente visando à inclusão na pauta das respectivas 
secretarias municipais de políticas e programas de esporte e lazer, adequando a 
legislação municipal. 
 

Capítulo VII 
DA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL 

Art. 14. São diretrizes específicas para a gestão da área social: 

I. A implantação e utilização de novos sistemas de comunicação, informação e 
conhecimento da realidade social, priorizando as seguintes ações: 
a) Estruturação de um sistema de informações sociais que permita o conhecimento 

mais aprofundado e organizado das características e condições sociais da 
população dos variados espaços territoriais municipais; 

b) Elaboração de um cadastro único de beneficiários dos serviços, programas e 
projetos da rede de assistência social municipal, com provimento de formas de 
acesso público universal. 

II. Modernização organizacional, funcional e tecnológica do órgão municipal de ação 
social para assumir o modelo de Gestão Plena e implantar o Sistema Único de 
Assistência Social, priorizando as seguintes ações: 
a) Capacitar assistentes sociais no modelo de Gestão Plena e no Sistema Único de 

Assistência Social, buscando apoio junto ao Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e Secretaria Estadual de Assistência Social; 

b) Mobilizar as Universidades e demais instituições que visem o desenvolvimento 
social de Irecê visando a modernização organizacional, funcional e tecnológica 
do órgão municipal de ação social. 

III. Revisão da prática de segmentação das políticas sociais em setores pouco 
permeáveis às ações conjuntas, para que o Município concentre esforços na 
implementação de projetos e programas integrados e multidisciplinares de maior 
relevância. 
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IV. Realização periódica do Fórum de Políticas Sociais, a ser promovido uma vez por 
ano antes da aprovação do Orçamento Municipal pela Prefeitura, com a 
participação da sociedade, com vistas às seguintes iniciativas: 

a) Articulação intersetorial na definição e implementação das políticas econômicas 
e sociais; 

b) Integração os programas desenvolvidos e proposição de novos programas 
multissetoriais; 

c) Descentralização e democratização da gestão de políticas econômicas e 
sociais; 

d) Favorecer a troca de experiências entre os setores atuantes no campo social, 
de forma a possibilitar a incorporação de experiências bem sucedidas, e a 
socialização das dificuldades e avanços em cada área. 

V. Reforço aos Programas e ações em andamento: 
a) Democratização das escolas com maior envolvimento das famílias e com a 

efetiva participação nas decisões; 
b) Estímulo ao envolvimento dos cidadãos na estratégia de Atenção à Saúde, 

garantindo efetividade ao Plano Municipal de Saúde. 
   VI Estímulo à participação em programas de formação para o uso das TICs, visando: 

b) o seu uso como novas formas de comunicação, aprendizagem, produção e 
relações sociais; 

c) o seu uso cotidiano para a resolução de problemas e acesso às informações 
necessárias; 

d) o seu uso para cadastramentos nos diversos programas sociais e pesquisas 
públicas nas diversas áreas de abrangência e interesse públicos. 

 
 

Capítulo VIII 
DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

 
Art. 15. São diretrizes específicas do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 
articuladas com as demais áreas constantes deste documento e, em especial do Título 
III das Diretrizes Específicas para o Desenvolvimento Socioeconômico: 

I - Criar centro de pesquisa municipal articulado com as escolas municipais e 
estaduais, universidades públicas e outros setores públicos e privados, para o 
desenvolvimento de pesquisas voltadas para o desenvolvimento social; 
II - Universalizar o acesso à internet através das redes comunitárias de fibras óticas;  
III – Implantar o uso do Software Livre no município, como política pública voltada à 
universalização da cultura digital; 
IV - Difundir a atuação do Ponto de Cultura e do Tabuleiro Digital (parceria com a 
UFBA, a Petrobras e o Minc) no acesso, produção e fruição da cultura digital;  
V - Implantar programa de suporte ao uso do Software Livre no município; 
VI - Criar programas de incentivo para o intercâmbio entre os setores de pesquisa, 
estudo, produção e fruição da ciência e tecnologia no município e fora dele;  
VII - Incentivar e apoiar a criação de rádios e tvs comunitárias.  
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TÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. As Diretrizes Específicas para o Ordenamento Territorial definem a melhor 
forma de ordenar o sítio do Município de Irecê, e tornar a cidade um benefício coletivo, 
referindo-se a: 

I. Proteção do Meio Ambiente com a identificação de áreas a proteger ou a 
preservar; 

II. Delimitação dos Perímetros Urbanos da cidade de Irecê e sedes distritais; 
III. Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo; 
IV. Modelo de Estrutura Urbana da cidade de Irecê, envolvendo os seguintes 

componentes: 
a) Distribuição Espacial da População; 
b) Distribuição Espacial das Atividades Econômicas por tipo; 
c) Sistema Viário, Circulação e Transporte; 
d) Sistema de Áreas Verdes e Espaços Abertos; e, 
e) Imagem Ambiental Urbana. 

V.Adoção de instrumentos jurídicos e urbanísticos visando a assegurar: 
a) O acesso a terra urbanizada e à moradia digna; 
b) A proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
c) O ordenamento da expansão urbana; 
d) A implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
e) A criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
f) A criação de unidades de conservação ou proteção ambiental. 

     VI  Adoção das Tecnologias da Informação e da Comunicação, como bens públicos, 
visando assegurar: 
            a)O acesso de todos ao mundo digital; 

 b)O desenvolvimento da cultura digital como imprescindível à participação no 
mundo contemporâneo e ao desenvolvimento das culturas locais; 
 c) A implantação de equipamentos tecnológicos comunitários; 
 d) O desenvolvimento econômico e social, especialmente das comunidades da 
periferia e da zona rural; 
  e) A cobertura de toda a cidade a partir de instalação de rede comunitária de 
fibra ótica, transformando-a num grande parque tecnológico; 
  f) A adoção do uso de Softwares Livres, como política pública municipal; 
   

    VII Ordenamento do uso dos espaços públicos para o fomento da educação, da arte 
e da cultura, do esporte e do lazer, compreendendo: 

a)Definição de políticas para prevenção de vivências das crianças e 
adolescentes em espaços públicos que incentivem, com suas práticas, o uso de 
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drogas (lícitas e ilícitas), da violência e da falta de cuidado com o meio ambiente 
e com os bens públicos; 
b)Definição de espaços públicos para o desenvolvimento de atividades diuturnas, 
desenvolvidas por grupos da comunidade e dos setores públicos; 
c) Definição das escolas que se transformarão em espaços abertos à 
comunidade nos finais de semana, feriados, recessos e férias escolares; 
d)Elaboração de diretrizes para produção, seleção e desenvolvimento de 
projetos a serem desenvolvidos na cidade e em todo o município, nos seus 
espaços públicos e escolas públicas a serem definidos; 
 

VIII Otimização da infra-estrutura instalada e prevista para atender às demandas do 
crescimento populacional e de espaços para as atividades econômicas. 

Parágrafo Único. As Diretrizes Específicas estabelecidas no caput deste artigo têm 
por suporte a implementação dos seguintes projetos e programas estratégicos, 
detalhados no Anexo III, integrante desta Lei: 

 
I. Implementação de Programa de Estruturação do Sistema Viário Básico; 
II. Elaboração e implementação do Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS); 
III. Engenharia e Arquitetura Públicas; 
IV. Delimitação e institucionalização de Parques Urbanos; 
V. Institucionalização de um Setor Responsável pelos Serviços de Saneamento no 

Município; 
VI. Elaboração e implementação de Plano Diretor de Drenagem Urbana e Gestão do 

Escoamento das Águas Pluviais; 
VII. Reaproveitamento dos Resíduos Sólidos Urbanos; 
VIII. Melhoria da Qualidade do Serviço de Abastecimento de Água e Ampliação da 

Cobertura na Zona Rural. 
IX. Implementação de um conjunto de ações integradas que caracterizem Irecê 

como cidade Digital Livre 
X. Implementação de um conjunto de ações integradas que a caracterizem como 

uma “Cidade que Educa”, pelas possibilidades de vivenciar situações educativas 
através das artes, da cultura, do esporte, do lazer, da ciência, da tecnologia, etc e 
da ambiência saudável e propícia ao desenvolvimento das potencialidades 
humanas.  

 

Capítulo II  
DO MEIO AMBIENTE  

Art. 17. Os objetivos para a melhoria da qualidade ambiental do Município de Irecê e 
áreas de influência, direta e indireta, incluem, dentre outros, os seguintes: 

I. Promover o desenvolvimento adequado das funções urbanas, tendo em vista os 
aspectos de: 

a) Fragilidade dos diferentes ecossistemas/domínios; 
b) Capacidade de suporte dos ambientes naturais; 
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c) Valor ecológico e paisagístico do ambiente natural e construído; 
II. Solucionar ou mitigar os problemas mais críticos que contribuem para a 

degradação dos ecossistemas e da qualidade de vida da população; 
III. Garantir a saúde da população com diminuição da incidência de doenças 

infecciosas transmissíveis; 
IV. Melhorar as condições de lazer da população e ampliar o leque de alternativas 

para essa atividade; bem como para a arte, o esporte e a cultura 
V. Garantir a proteção e a gestão sustentável dos recursos de relevante valor 

ambiental; 
VI. Valorizar a imagem ambiental urbana através das seguintes medidas: 

a) Redução da poluição visual na cidade, disciplinando e fiscalizando o uso de 
engenhos publicitários; 

b) Valorização dos elementos visuais; 
c) Arborização e tratamento de ruas e praças; 
d) Redução da poluição sonora, particularmente na área central. 

   VII. Promover o uso sustentável do patrimônio natural, sua conservação e 
recuperação, estabelecendo incentivos de restrições de uso e ocupação do solo, 
prioridades de investimentos e um modelo de gestão democrática. 
 

Seção I  
Das Diretrizes para a Melhoria da Qualidade Ambiental  

Art. 18. São diretrizes para a melhoria da qualidade ambiental do Município de Irecê e 
áreas de influência, direta e indireta: 

I. Definição e implementação de uma estratégia visando a internalizar a variável 
ambiental em todos os campos de atuação da Administração Municipal, inclusive 
em articulação com órgãos de outras esferas governamentais, priorizando as 
seguintes ações: 
a) Promover a articulação com o órgão estadual de florestas na condução de 

campanhas para que proprietários rurais possam averbar em cartório as áreas 
de reserva legal;  

b) Obter aporte financeiro e orientação técnica dos órgãos florestais competentes 
aos pequenos e médios produtores rurais e agricultores familiares, mediante 
parcerias com o Governo do Estado e empresas produtoras de insumos e 
mudas;  

II. Promoção da educação ambiental de forma ampla e abrangente, a partir de 
processos educacionais participativos, respeitando as peculiaridades regionais e 
culturais, e priorizando as seguintes ações: 
a) Utilizar os meios de comunicação de massa como instrumento permanente de 

educação ambiental; 
b) Adequar a grade curricular do ensino municipal em todos os níveis introduzindo 

o tema educação ambiental como questão transversal a todas as disciplinas;  
c) Ministrar cursos de formação continuada para os professores da rede municipal 

de ensino, ‘para utilização de metodologias voltadas para o tratamento da 
variável ambiental como questão transversal às diversas disciplinas;  
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d) Desenvolver programas de forma sistemática visando à formação de uma 
consciência ecológica. 

e) Desenvolvimento de programas educativos multissetoriais articulados e 
progressivos, a serem desenvolvidos pelas escolas e demais setores sociais, de 
forma que implique em aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais 
dos alunos e de toda a população. 

III. Monitoramento da qualidade dos recursos ambientais do Município, priorizando 
as seguintes ações: 
a) Realizar diagnósticos e estudos de qualidade e quantidade de água, oferecendo 

subsídios para o acompanhamento e monitoramento dos mananciais e 
avaliação da gestão pela concessionária de serviços; 

b) Mapear as fontes potencialmente poluidoras dos recursos hídricos e que 
representam risco de acidentes ambientais e para saúde das populações; 

c) Revitalizar micro bacias visando à proteção de forma integrada dos diferentes 
recursos naturais, considerando: 

1.  A conservação e a recuperação de corpos d água em sua trajetória original;  
2.  A implantação de sistemas de tratamento de efluentes e manejo de resíduos 

sólidos;  
3.  A conservação de solos, mediante ações de prevenção ao assoreamento, e 

combate a queimadas e desmatamentos;  
d) Estabelecer parcerias com centros de pesquisas para utilização de laboratórios 

para análise de resíduos de pesticidas, metais pesados e outros poluentes, 
visando garantir a qualidade das águas e evitar possíveis contaminações das 
coleções hídricas;  

e) Implementar sistema de informações e monitoramento da qualidade dos 
recursos ambientais.  

IV. Recomposição dos ecossistemas degradados, por meio das seguintes ações: 
a) Recompor as matas ciliares, integrando a proteção dos recursos hídricos com a 

gestão dos ecossistemas, florestas, biodiversidades, solos e atividades 
econômicas;  

b) Intensificar os esforços de proteção recuperação, conservação, e uso 
sustentável da biodiversidade.  

c) Recuperação ambiental da área do depósito de resíduos (lixão) de forma a 
evitar a percolação de efluentes líquidos e a contaminação do solo, subsolo e 
dos recursos hídricos; 

V. Coibição de abusos ao Meio Ambiente, mediante as seguintes ações: 
a) Aplicação da Lei Contra Crimes Ambientais; 
b) Instituição de mecanismos de cobrança a empresas e pessoas físicas por 

danos causados ao meio ambiente, mediante pagamento em espécie, 
compensação através da implementação de programas de recuperação 
ambiental ou execução de medidas mitigadoras; 

c) Fiscalização e controle do uso de agrotóxicos, adubos químicos e correlatos; 
d) Criação da Taxa Verde como medida compensatória por danos ambientais, a 

ser aplicada aos responsáveis por danos irreversíveis ao meio ambiente, 
especialmente aos ecossistemas protegidos por lei, sem prejuízo de outras 
sanções legais. 
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VI. Construção de aterro sanitário, e estímulo à reciclagem e compostagem, a fim de 
reduzir o volume de resíduos destinados ao aterro; 

VII.  Requalificação do ambiente urbano mediante as seguintes ações: 
a) Implantação de rede de esgotamento sanitário em toda a área urbana de Irecê, 

com lagoa de estabilização e tratamento de efluentes; 
b) Exigência de tratamento adequado dos efluentes industriais, hospitalares e dos 

postos de serviços; 
c) Implantação de rede de drenagem pluvial prioritariamente nas áreas críticas; 
d) Disciplinar a emissão de som pelos estabelecimentos industriais, comerciais, 

autos-falantes, rádio, carros de som, através de regulamentação e fiscalização, 
com determinação de locais, horários, de funcionamento e volume máximo de 
emissão sonora; 

e) Regulamentar e fiscalizar a instalação e distribuição de material de propaganda, 
prevendo-se a cobrança de taxas, os locais destinados à publicidade 
temporária, placas fixas e outros engenhos publicitários. 

 

Seção II  
Do Macro Zoneamento Ambiental 

Art. 18. O Macro Zoneamento Ambiental do Município de Irecê representado nos 
Mapas 02 e 08 do Anexo IV, integrante desta Lei, apresenta as seguintes categorias: 

I. Unidades de Uso Sustentável, integrante do SNUC, nas seguintes categorias: 
a) Área e Proteção Ambiental - APA: 

1.  Do Bioma Caatinga, na Zona Rural do município; 
2.  Da Mata de Itapicuru, na Vila de Itapicuru. 
3. Das lagoas do Achado e demais lagoas,  e lajedos do município a serem 

catalogados; 
b) Áreas de Preservação Permanente- APP:  

1.  Topos de morros; 
2. Área de Proteção de Manancial 
 

 
3.  Bosques e remanescentes de mata com vegetação nativa; 

 
II. Parque Urbano: 

a) Da Lagoa do Tió; 
b) Do bairro Silva Pereira; 
c) Do bairro São Francisco; 
d) Do bairro Recanto das Árvores; 
e) Do Bairro Novo  

III. Área de Proteção Cultural e Paisagística: 
a) Área de Proteção Rigorosa (APR), compreendendo as edificações e demais 

espaços históricos do Município; 
b) Área Contígua à Área de Proteção Rigorosa. 
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IV. Áreas verdes e de lazer dotadas de vegetação, espaços abertos e urbanizados, 
tais como praças, quadras, jardins, campos de esporte e similares; 

 

§ 1˚. São diretrizes específicas do Macro Zoneamento Ambiental do Município de Irecê: 

I. Para as Áreas de Proteção Ambiental (APAs): 
a) A delimitação e institucionalização com base em levantamento 

aerofotogramétrico, conforme indicado nos mapas 02 e 08, constantes do 
Anexo IV, integrante desta Lei, sem prejuízo da criação de outras APP 
identificadas em estudos mais detalhados; 

b) Elaboração e implementação de Plano de Manejo. 
II. Para as Áreas de Preservação Permanente:  

a) Enquadramento e delimitação das áreas de incidência; 
b) Recuperação ambiental das, lagoas e de suas áreas de proteção; 
c) Recuperação das matas ciliares; 
d) Fiscalização das faixas de proteção aos recursos naturais; 
e) Relocação de população e edificações em áreas ocupadas; 

III. Para os monumentos e sítios arqueológicos, identificação e delimitação, atendida 
a legislação específica;  

IV. Para as áreas de Proteção Cultural e Paisagística:  
a) Na APR: 

1. Identificação e cadastramento dos imóveis e sítios de valor histórico-
cultural; 

2. Delimitação e institucionalização da APR do Arquivo Público da cidade; 
3. Elaboração de Projeto de Requalificação Urbanística do Arquivo Público. 

b) Na Área Contígua à Área de Preservação Rigorosa, manutenção dos padrões 
urbanísticos e da dinâmica socioeconômica. 

V. Para as Áreas Verdes e Espaços Abertos: 
a) Ampliar a dotação desses espaços nos bairros da cidade, em especial em 

áreas adensadas e de baixa renda; 
b) Dotar as praças, parques e jardins de tratamento paisagístico que contemple o 

conceito de ecologia da paisagem, e o emprego de espécimes nativas e ou as 
que venham reter a camada de ar quente. 

c) Envolver as comunidades quando da requalificação de praças de bairro, 
estimulando a parceria na manutenção desses espaços, e despertando o 
interesse para a proteção do meio ambiente na população. 

§ 2˚. A exploração mineral obedecerá à legislação ambiental pertinente, cabendo ao 
município: 

I. Determinar áreas prioritárias para desenvolvimento de atividades extrativas, com 
base no Zoneamento Ecológico-Econômico; 

II. Exigir licença ambiental e licença para exploração mineral dos órgãos 
competentes; 

III. Licenciar a atividade de mineração; 
IV. Exigir Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), para todas as áreas 

a serem exploradas e para as que estão em exploração ou paralisadas e 
exauridas, constituindo passivos ambientais. 
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§ 3˚. Fica vedada totalmente a ocupação da Área de Proteção de Manancial, cabendo 
ao Executivo Municipal e à EMBASA promover as medidas necessárias para assegurar 
a preservação integral da área de captação de água para o abastecimento público. 
 
 

Capítulo III 
DO SISTEMA VIÁRIO, DA CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE MUNICIPAL 

Subseção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 19. As Diretrizes para o Sistema Viário, a circulação e o transporte objetivam 
assegurar a fluidez, o conforto e a segurança aos deslocamentos de pedestres e 
veículos, segundo o conceito de mobilidade sustentável. 

Art. 20. O sistema viário compreende o conjunto de vias com funções de articulação, 
distribuição e acesso local, que permitem atender às necessidades de deslocamento 
de bens e pessoas por modos motorizados e não motorizados de transporte. 

Parágrafo Único: O sistema viário municipal classifica-se de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), Lei Federal nº 9.503/1997, segundo características 
geométricas e funções que exercem no meio urbano e rural, conforme se segue: 

I. Vias rurais: 
a) Rodovia: via rural pavimentada; 
b) Estrada: via rural não pavimentada. 

II. Vias urbanas:  
a) Via de Trânsito Rápido (VTR): caracteriza-se por acessos especiais, com 

trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 
lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;  

b) Via Arterial (VA): caracteriza-se por interseções em nível, controlada ou não por 
semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais 
através de Faixa de Acomodação (FAC);  

c) Via Coletora (VC): caracteriza-se por coletar e distribuir o trânsito de acesso às 
Vias de Trânsito Rápido (VTR) ou Vias Arteriais (VA);  

d) Via Local (VL): caracteriza-se por se destinar apenas ao acesso local ou 
possibilitar acesso a áreas restritas;  

e) Ciclovia (CV): caracteriza-se por se destinar à circulação de ciclos e 
congêneres, e por ser separada fisicamente das vias de tráfego comum;  

f) Ciclofaixa (CF): caracteriza-se como parte da pista de rolamento destinada à 
circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização própria;  

g) Vias e Áreas de Pedestres (VP): via ou conjunto de vias que se destinarem à 
circulação prioritária de pedestres.  

Art. 21. As características técnicas das vias, segundo as categorias que compõem o 
Sistema Viário Urbano, são as constantes do Quadro I do Anexo II desta Lei.  

Art. 22. As vias classificadas como Via Arterial e Via Coletora integram o sistema viário 
principal da cidade, ocorrendo em duas subcategorias: 
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I. Via Arterial (VA): 
a) Via Arterial I (VA-1) – via projetada ou existente que atende às características 

físico-operacionais estabelecidas no art. 24; 
b) Via Arterial II (VA-II) – via existente que não atende às características físicas 

estabelecidas no art. 24, mas cumprem a função de via arterial no sistema de 
circulação. 

II. Via Coletora (VC): 
a) Via Coletora I (VC-I) – via projetada ou existente que atende às características 

físico-operacionais estabelecidas no art. 24; 
b) Via Coletora II (VC-II) – via existente que não atende às características físicas 

estabelecidas no art. 24, mas cumprem a função de via coletora no sistema de 
circulação. 

Art. 23. São diretrizes específicas para o sistema rodoviário e vicinal do Município: 

I. Requalificação das estradas vicinais, priorizando as ligações cidade de Irecê-
Sedes Distritais;  

II. Valorização do potencial ecológico nos projetos de vias que atravessam ou 
tangenciam Unidades de Conservação,  e outros corpos d água;  

III. Preservação das faixas de domínio das estradas e rodovias, inclusive nos trechos 
que atravessam vilas e povoados;  

IV. Implantação de Ciclovia (CV), preferencialmente, ou Ciclofaixa (CF) ao longo das 
estradas, especialmente nas mencionadas no inciso I deste artigo. 

V. Implantar ciclovia na Av.Raimundo Bomfim. 
 

Capítulo IV 
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO 

Seção I 
Das Condicionantes e Objetivos 

Art. 24. As Diretrizes de Ordenamento Territorial Urbano visam a conformar o Modelo 
de Estrutura Urbana e Uso do Solo pretendido, considerando as restrições 
institucionais e físico-ambientais, a capacidade da infra-estrutura instalada e projetada, 
e as projeções de população até o ano-horizonte do PDP, em consonância com a visão 
e expectativas da sociedade de Irecê.  

Art. 25. São condicionantes do sítio e da estrutura urbana atual para a definição do 
ordenamento territorial urbano: 

I. Os elementos geomorfológicos, e outros associados aos recursos naturais e 
paisagísticos; 

II. Os principais eixos de circulação viária, interurbanos e urbanos; 
III. A distribuição espacial dos usos residencial e não residencial; 
IV. Os padrões de ocupação; 
V.A oferta e localização de infra-estrutura e equipamentos urbanos e sociais; 
VI. As faixas de domínio e as restrições institucionais incidentes. 

Art. 26. São Objetivos do Ordenamento Territorial Urbano: 
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I. O controle da expansão urbana visando à otimização de custos e a contenção de 
processos especulativos do solo urbano; 

II. A destinação de áreas para assentamentos de população de baixa renda; 
III. O controle de densidades em função de restrições de ordem físico-ambiental e 

institucional, da capacidade de suporte da infra-estrutura urbana, e da 
distribuição espacial dos equipamentos; 

IV. A proteção dos recursos naturais e da paisagem; 
V. A funcionalidade do Sistema de Circulação e a promoção da mobilidade urbana 

sustentável; 
VI. A garantia de áreas destinadas à implantação de vias estruturais nas áreas de 

expansão urbana.  
VII.  A adequada destinação de áreas para o desenvolvimento de atividades 

residenciais e não residenciais, e para a implantação de equipamentos 
estratégicos; 

VIII.  A adequação físico-funcional da estrutura urbana, para dar suporte à moradia, 
proporcionar a qualidade do meio edificado e firmar a cidade como um centro de 
excelência atraente e competitivo; 

IX. A eliminação de conflitos derivados da circulação interurbana, especialmente o 
transporte de carga; 

X. A melhoria da articulação da cidade com o território municipal e o espaço 
regional; 

Seção II 
Do Perímetro Urbano  

Subseção I 
 Da Cidade de Irecê 

 
Art. 27. Fica estabelecido o perímetro urbano da Cidade e Irecê, definido por 
coordenadas geográficas do Sistema Geodésico Brasileiro, e representadas no 
Sistema UTM, conforme indicado no Mapa 03 constante do Anexo IV integrante desta 
Lei, conforme segue:  

I. Partindo do V1 com coordenadas planas UTM E = 188.340,00 m; N = 
8.751.978,00 m; segue com azimute plano de 121°35’6” e distância de 4.586,62 
m até o V2; deste segue com azimute plano de 135°29’50" e distância de 
1.601,68 m até o V3; deste segue com azimute plano de 185°51'2" e distância de 
787,86 m até o V4; deste segue com azimute plano de 246°46'57" e distância de 
1.950,39 m até o V5; deste, segue até o V6; deste segue com azimute plano de 
267°22'46" e distância de 11.425,39 m até o V7; deste segue com azimute plano 
202°29'2" e distância de 1.091,29 m até o V8; deste segue com azimute plano de 
281°53'39" e distância de 1.632,69 m até o V9; deste segue com azimute plano 
de 346°34'43" e distância de 711,68 m até o V9; deste segue com azimute plano 
de 299°53'46" e distância de 1.379,21 m até o V10; deste segue com azimute 
plano de 360°00'00" e distância de 1.605,31 m até o V1 ponto inicial da presente 
descrição, perfazendo uma área total de 2.304,89 ha, e perímetro de 20.886,50 
metros. 
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§ 1°. Aos pontos citados no caput deste artigo correspondem as seguintes 
coordenadas:  

I. V1 : E 188.340,00; N 8.751.978,00;  
II. V2 : E 192.218,00; N 8.749.573,00;  
III. V3 : E 190.870,00; N 8.748.632,00;  
IV. V4 : E 190.829,00; N 8.751.978,00;  
V. V5 : E 189.000,00; N 8.747.134,00;  
VI. V6: E 187.941,00; N 8.747.926,00;  
VII. V7: E 187.415,00; N 8.747.777,00;  
VIII.  V8: E 186.741,00; N 8.745.925,00; 
IX. V9: E 188.645,00; N 8.747.272,00; 
X. V10: E 185.242,00; N 8.748.083,00 
XI. V11: E 185.242,00; N 8.749.642,00. 

 

Subseção II  
Das Sedes Distritais e dos Povoados de Irecê 

Art. 28. Os perímetros urbanos das vilas e povoados do Município de Irecê 
correspondem às áreas urbanas delimitadas pelos respectivos Setores Censitários do 
IBGE, conforme Mapa 04 constante do Anexo II, integrante desta Lei. 

Parágrafo único. A descrição dos perímetros de que trata o caput deste artigo deverá 
ser baseada em coordenadas geográficas, a partir de levantamento aerofotogramétrico 
de todas as localidades. 

Seção III 
Da Estrutura Urbana e Uso do Solo 

Subseção I 
Das Áreas de Expansão Urbana  

Art. 29.  As Áreas de Expansão Urbana (AEU) compreendem subespaços 
diferenciados quanto ao grau de urbanização e de adensamento, considerando a 
disponibilidade de área para ocupação atual e futura, a capacidade de suporte da infra-
estrutura instalada e projetada, e as restrições físico-ambientais e institucionais 
incidentes.  

Art. 30. São objetivos das AEU: 

I. Conjugar as demandas sociais e econômicas de espaço com as necessidades de 
conservação do ambiente, de valorização da paisagem urbana, e de melhoria dos 
padrões urbanísticos;  

II. Racionalizar o uso e ocupação do território, em especial dos espaços dotados de 
melhores condições de infra-estrutura ou com previsão para alocação de infra-
estrutura e serviços no horizonte temporal do PDP, promovendo economias de 
aglomeração;  
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III. Fornecer bases para o dimensionamento e a expansão das redes de infra-
estrutura, e para a implantação de equipamentos e serviços públicos;  

IV. Estabelecer limites para o adensamento populacional e de ocupação do solo, de 
acordo com a capacidade de suporte da infra-estrutura urbana; 

V. Orientar a aplicação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos estabelecidos nos 
Arts. 182 e 183 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade) e na Medida Provisória nº 2.220/2001. 

Art. 31. As Áreas de Expansão Urbana da cidade de Irecê são as designadas a seguir, 
conforme delimitação constante do Mapa 05 do Anexo IV, integrante desta Lei: 

I. Áreas de Expansão Urbana de Ocupação Prioritária (AEU-OP): 
a) A Área de Expansão Urbana de Ocupação Prioritária 1 (OP-1) se apresenta nas 

seguintes categorias: 
1. Área Urbana Contínua (OP1-C1); 
2. Área Urbana Contígua OP1-C2.  

b) Área de Expansão Urbana de Ocupação Prioritária 2 (OP-2); 
c) Área de Expansão Urbana de Ocupação Prioritária 3 (OP-3). 

II. Áreas de Expansão Urbana de Ocupação Restringida (ORE); 
III. Área de Expansão Urbana de Ocupação Rarefeita (ORA); 
IV. Área de Expansão Urbana de Ocupação Especial (OES). 

Art. 32. Para as Áreas de Expansão Urbana aplicam-se as seguintes diretrizes quanto 
ao ordenamento espacial e qualificação do padrão urbanístico: 

I. Ocupação dos vazios intersticiais nas Áreas de Expansão Urbana de Ocupação 
Prioritária (AEU-OP), mediante incentivo à ocupação de lotes vazios e áreas 
subutilizadas ou não utilizadas; 

II. Controle do adensamento das áreas consolidadas em níveis compatíveis com a 
infra-estrutura instalada e as restrições ambientais; 

III. Requalificação dos espaços de moradia, e controle sobre o adensamento das 
áreas consolidadas, ou em processo de consolidação, de modo a estabilizar a 
ocupação do solo e a densidade populacional em níveis compatíveis com a infra--
estrutura e a capacidade de suporte do meio ambiente; 

IV. Complementação das redes de infra-estrutura e serviços urbanos, ampliação e 
qualificação dos espaços públicos nas áreas prioritárias de ocupação; 

V. Reserva de áreas para a implantação de equipamentos urbanos propostos 
(rodoviária, cemitério, estádio de futebol);  

VI. Elaboração de projeto específico visando à reserva de áreas destinadas à 
implantação de vias do sistema viário principal nas áreas de ocupação prioritária 
e das vias perimetrais projetadas, incluindo projeto de captação de recursos. 

VII.  Retificação das vias existentes nas áreas de ocupação prioritária, na medida das 
possibilidades, de acordo com as características técnicas estabelecidas no 
Quadro I constante do Anexo II, integrante desta Lei; 

VIII. Complementação da rede viária estrutural, com a implantação de novas vias, 
ampliação e adequação funcional das vias existentes, bem como conexão da 
rede estrutural com as vias de acesso local, de modo a propiciar condições 
adequadas de acessibilidade e fluidez para o deslocamento de veículos e 
pedestres. 
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IX.  Implementação de programas voltados à regularização urbanística e fundiária 
dos assentamentos habitacionais precários, especialmente nas áreas 
enquadradas ou passíveis de enquadramento como Zonas de Especial Interesse 
Social - ZEIS, dotando-as de infra-estrutura e estimulando a construção de 
Habitação de Interesse Social – HIS;  

X. Implantação de áreas livres de lazer e esportes, jardins e praças, especialmente 
nas áreas ocupadas por populações carentes;  

XI. Manutenção de densidades baixas e parâmetros de ocupação compatíveis com 
as restrições ambientais nas áreas de ocupação restringida (AEU-ORE); 

XII.  Fiscalização e controle para impedir ocupações nas áreas de ocupação rarefeita 
(AEU-ORA), de modo a evitar a geração de vazios urbanos;  

XIII. Adoção de parâmetros de ocupação restritivos, compatíveis com a fragilidade do 
sitio nas áreas de ocupação restringida (AEU-ORE); 

XIV. Controle da expansão urbana mediante intensificação da fiscalização para inibir 
ocupações e parcelamentos irregulares; 

XV. Ordenamento do parcelamento do solo existente, e controle da implantação de 
novos parcelamentos quanto à integração com o sistema viário existente, à 
obediência aos parâmetros da legislação específica e federal, com respeito à 
destinação de áreas públicas e de uso comum;  

XVI. Preservação da faixa de domínio das rodovias BA-052 e BA-433, 
providenciando-se a desocupação de trechos ocupados, e a fiscalização 
sistemática da área; 

XVII. Contenção da expansão dos assentamentos precários de população de 
baixa renda localizados em áreas consideradas de risco para a segurança e 
saúde da população, e em razão de condicionantes físico-ambiental; 

XVIII.  Preservação do patrimônio natural mediante o controle ambiental dos 
corpos d água, da flora e da fauna.  

XIX. Definição do perímetro urbano para implantação de rede de fibra ótica e 
abrangência dos serviços de comunicação a serem instalados a partir dela. 

Art. 33. Para as Áreas de Expansão Urbana de Ocupação Prioritária (AEU-OP) 
aplicam-se as seguintes diretrizes de adensamento: 

I. Para a Área Urbana Contínua, AEU (OP1-C1): 
a) Manutenção dos padrões atuais de adensamento populacional, de modo a evitar 

a descaracterização do sítio e a saturação da infra-estrutura instalada; 
b) Densidade bruta média em 120 hab./ha, ou 30 economias/ha; 
c) Densidade líquida máxima em 200 hab./ha. 
d) CAB em 1 (um). 

II. Para a Área Urbana Contígua, AEU (OP1-C2): 
a) Densidade bruta média em 160 hab./ha, ou 40 economias/ha; 
b) Densidade líquida máxima em 250 hab./ha. 

III. Para as Áreas de Ocupação Prioritária, AEU (OP2): 
a) Densidade bruta em 100 hab./ha, ou 25 economias/ha; 
b) Densidade líquida máxima em 200 hab./ha. 
c) CAB em 1 (um). 

IV. Para as Áreas de Ocupação Prioritária 3, AEU (OP-3): 
a) Densidade bruta média de 100 hab./ha, ou 25 economias/ha; 
b) Densidade líquida máxima em 150 hab./ha; 
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c) CAB em 1 (um) 
d) Condicionamento da ocupação à oferta de infra-estrutura e serviços urbanos. 

Art. 34. As Áreas de Expansão Urbana de Ocupação Restringida (AEU-RE) são 
destinadas predominantemente ao uso uniresidencial, caracterizando-se pela presença 
de áreas  devendo-se observar as seguintes diretrizes de ocupação: 

I. Densidade líquida máxima em 24 (vinte e quatro) hab./ha ou 6 (seis) 
economias/ha; 

II. A aprovação de novos parcelamentos do solo requer prévio Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA); 

III. Lotes mínimos de 1.500,00 m2 (um mil e quinhentos metros quadrados); 
IV. Condicionamento da ocupação à oferta de infra-estrutura e serviços urbanos. 
V. Revisão dos loteamentos aprovados e não implantados ou parcialmente 

implantados, à luz da Lei Federal 6766/79 e suas modificações posteriores; 
VI. Os loteamentos aprovados regularmente antes da data de publicação desta Lei 

com áreas inferiores à estabelecida na alínea “f” poderão ser ocupados, 
adotando-se Índice de Permeabilidade Mínimo de 30% (trinta por cento) e Índice 
de ocupação máxima de 40% (quarenta por cento), sendo vedado o aterramento 
de áreas alagadiças; 

VII.  Aos parcelamentos irregulares não serão aprovados quaisquer 
empreendimentos, devendo-se notificar os responsáveis para as providências 
cabíveis com base na lei federal 6766/79 e suas modificações posteriores; 

VIII.  As áreas irregularmente ocupadas deverão ser desocupadas, transferindo-se os 
respectivos ocupantes para as áreas prioritárias de ocupação definidas nesta Lei. 

Art. 35.  As Áreas de Expansão Urbana de Ocupação Rarefeita AEU-(ORA) 
compreendem áreas destinadas ao uso predominantemente uni residencial, são 
desprovidas de infra-estrutura e equipamentos, não devendo ser adensadas até que se 
implementem os sistemas e serviços urbanos necessários. 

Parágrafo Único: Até que sejam implementados os sistemas de infra-estrutura e os 
serviços urbanos, são adotadas as seguintes restrições nas áreas de que trata o caput 
deste artigo: 

I. Densidade líquida máxima em 10 (dez) hab./ha ou 2 economias/ha; 
II. Lote mínimo de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados); 
III. Revisão dos loteamentos aprovados e não implantados ou parcialmente 

implantados, à luz da Lei Federal 6766/79 e suas modificações posteriores; 
IV. Os loteamentos regularmente aprovados antes da data de publicação desta Lei, 

com áreas inferiores à estabelecida no inciso anterior, poderão ser ocupados, 
adotando-se Índice de Permeabilidade Mínimo de 30% (trinta por cento) e Índice 
de ocupação máximo de 40% (quarenta por cento); 

V. Aos parcelamentos irregulares não serão aprovados quaisquer 
empreendimentos, devendo-se notificar os responsáveis para as providências 
cabíveis com base na lei federal 6766/79 e suas modificações posteriores; 

VI. As áreas irregularmente ocupadas deverão ser desocupadas, transferindo-se os 
respectivos ocupantes para as áreas prioritárias de ocupação definidas nesta Lei. 
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Art. 36. As Áreas de Expansão Urbana de Ocupação Especial AEU-(OES) 
compreendem faixas em torno da BA-052, destinadas predominantemente aos usos 
comerciais, de serviços e industrial de médio e grande porte, segundo as seguintes 
diretrizes: 

I. Admite-se o uso residencial apenas na subcategoria multiresidencial, devendo-se 
observar: 
a) Densidade bruta em 24 hab./ha ou 6 economias/ha; 
b) Densidade líquida máxima de 50 hab./ha. 

II. Para o uso comercial e de serviços: 
a) Densidade líquida máxima em 10 economias/ha. 

III. Para o uso industrial: 
a) Densidade líquida máxima em 3 economias/ha. 

IV. Acesso aos usos do entorno da rodovia somente através de Via Marginal. 

Subseção II 
Dos Sistemas Viário, de Circulação e Transporte da Cidade 

Art. 37. As diretrizes para os sistemas viário, de circulação e transporte objetivam dotar 
a cidade de Irecê de um sistema de média capacidade que proporcione a articulação 
da malha viária e a acessibilidade necessária aos deslocamentos de pessoas e 
veículos no curto, médio e longo prazo. 

Parágrafo Único: São objetivos dos sistemas viário, de circulação e transporte da 
cidade de Irecê: 

I. Eliminar os transtornos na circulação urbana decorrentes do tráfego de veículos 
de carga e do tráfego de passagem oriundo das rodovias estaduais que 
atravessam o município; 

II. Promover a fluidez do tráfego urbano e a mobilidade sustentável; 
III. Ordenar a circulação na Área Central; 
IV. Dotar a cidade de um sistema de transporte público intra-urbano e interurbano 

conectado às sedes distritais; 
V. Priorizar os modos a pé e não motorizados no sistema de circulação. 

Art. 38. São diretrizes específicas para o sistema viário da Cidade de Irecê: 

I. A consolidação, complementação e promoção da integração da rede viária 
existente;  

II. A compatibilização das solicitações de abertura de novos arruamentos com o 
sistema viário existente e projetado, assegurando a continuidade da malha viária 
urbana;  

III. A hierarquização do sistema viário urbano, mediante as seguintes ações: 
a) O enquadramento das vias de acordo com as disposições desta Lei e da 

revisão destas quando da elaboração de estudos específicos de circulação para 
fins de hierarquização viária; 

b) A estruturação e adequação das características técnicas das vias em áreas 
prioritárias de expansão urbana, priorizando o sistema viário principal, e as vias 
de maior suporte ao desempenho da circulação, de conformidade ao Quadro I 
do Anexo II desta lei, a fim de promover a melhoria operacional da circulação.  
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IV. A exigência, no caso da implantação de novas vias ou de projetos de 
reurbanização, de passeios que resguardem o espaço necessário para 
arborização, equipamentos e mobiliário urbano, atendendo aos parâmetros 
definidos no Quadro 01 do Anexo II, integrante desta lei.  

Art. 39. O sistema viário da Cidade de Irecê estrutura-se segundo uma hierarquia viária 
conforme descrição a seguir, e de acordo com as características técnicas do Quadro I, 
Anexo II e definições do Mapa 07 constante do Anexo IV integrantes desta Lei: 

I. Via de Trânsito Rápido (VTR): 
a) Rodovia BA-052. 

II. Vias Arteriais: 
a) Trecho urbano da Rodovia BA-433; 
b) Eixo formado pelas Avenidas da Saudade, Tertuliano Cambuí, trecho da Aurélio 

José Marques, e Adolfo Moitinho; 
c) Av. Santos Lopes; 
d) Eixo formado pela Rua Aristides Moitinho, Avenida Adolfo Moitinho e Rua 

Antônio Otaviano Dourado; 
e) Eixo formado pela Avenida 1˚ de Janeiro e trecho da BA-433; 
f) Vias perimetrais projetadas. 

III. Vias Coletoras: 
a) Eixo formado pelas ruas Daniel Moreira, Travessa Costa e Silva, 1a Travessa 

Costa e Silva; 
b) Eixo formado pelas ruas da Bahia, Capitão Hildebrando Seixas, Avenida Júlio 

Pereira, e Rua Morro do Chapéu; 
c) Eixo formado pela Avenida Juscelino Kubitschek; 
d) Eixo formado pelas ruas Ipirá e Fundação Bradesco; 
e) Eixo formado pelas ruas Senador Teotônio Vilela, “03”, e do Lions; 
f) Rua Fernando Machado; 
g) Eixo formado pelas ruas Ângelo Dourado e Índio Mamede; 
h) Avenida Raimundo Bonfim; 
i) Rua Zeca Batista; 
j) Rua Domício Dourado; 
k) Avenida Cel. Terêncio Dourado; 
l) Rua Sete de Setembro; 
m) Rua Rio Tapajós; 
n) Rua Rio Corumbá; 
o) Eixo formado pelas ruas Rio Tocantins e Rio Corrente; 
p) Vias Coletoras projetadas. 

Parágrafo Único. As demais vias existentes são consideradas como Vias Locais, 
exclusive as ciclovias, ciclofaixas e vias de pedestres. 

Art. 40. São diretrizes específicas para as vias integrantes do Sistema Viário Principal 
(VTR, VA, VC):  

I. Adequação, na medida das possibilidades, das características físicas das vias 
existentes às especificações do Quadro 01, constante do Anexo II desta Lei. 
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II. Elaboração e execução de projetos para a adequação técnica das vias existentes 
e implantação de novos eixos constantes do Mapa 07 integrante do Anexo II 
desta Lei. 

III. Gestões junto ao governo estadual para:  
a) Manutenção da integridade da faixa de domínio da rodovia BA-052;  
b) Implantação de passagem em desnível sobre a Rodovia BA-052, proporcionado 

maior segurança à travessia de pedestres; 
IV. Introduzir nos novos projetos viários, sempre que possível, ciclovias, de modo a 

dotar a cidade, no longo prazo, de uma rede cicloviária integrada a outros modos 
de transporte. 

Art. 41. São diretrizes específicas para as Vias Locais: 

I. A padronização, sempre que possível, das características físicas das vias, de 
acordo com o Quadro I constante do Anexo II desta Lei. 

II. Implementação de programa de alinhamento de vias e pavimentação, com 
utilização preferencial de pavimento que permita a absorção de parte das águas 
de chuva, e também concorra para reduzir a velocidade do tráfego de veículos 
motorizados; 

III. Adotar as especificações da ABNT, Norma 9050, no relativo à pavimentação de 
passeios. 

Art. 42. São diretrizes específicas para as Ciclovias (CV) e Ciclofaixas (CF):  

I. Reservar pista ou faixas destinadas a esta função quando da implantação de 
novas vias, em especial de Vias Arteriais; 

II. Elaborar projetos de adaptação do sistema viário principal existente para incluir, 
onde for possível, pista (ciclovia) ou faixa (ciclofaixas) protegida por sinalização 
específica para a circulação de ciclos; 

III. Implantar circuitos que favoreçam o lazer e o acesso às áreas mais distantes;  
IV. Delimitar ciclofaixas integradas às vias principais existentes, nos trechos onde a 

largura da pista de rolamento permita;  
V. Implementar tratamento específico para o tráfego de bicicletas e outros veículos 

não motorizados em cruzamentos e pontos de conversão;  
VI. Definir normas de circulação para o modo cicloviário. 

Art. 43.  São diretrizes específicas para as Vias e Áreas de Pedestres:  

I. Implementação de Programa de Requalificação de calçadas e passeios com 
regularização e ampliação da largura quando necessário, principalmente nas 
áreas de maior circulação de pedestres, considerando: 

a) A largura mínima de passeios e calçadas que resguarde o espaço confortável 
para a circulação de pedestres;  

b) Passeios sem desníveis que impeçam o livre trânsito de pedestres, sobretudo 
das pessoas que se locomovem em cadeiras de rodas ou com outras 
dificuldades de locomoção;  

c) Rampas que garantam a travessia das vias por pessoas com deficiência física 
ou com dificuldade de locomoção;  

d) Pisos táteis em áreas de grande circulação de deficientes visuais;  
e) Espaço para arborização, mobiliário e equipamentos urbanos em novas vias ou 

em projetos de reurbanização. 
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f) Retirada dos obstáculos que impeçam a livre circulação de pessoas, sobretudo 
das portadoras de necessidades especiais;  

II. Planejamento e implantação de novas calçadas bem como de equipamentos de 
transposição de pedestres, adaptando-os às necessidades das pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida; Estabelecimento de prioridade para a 
circulação de pedestres sobre o tráfego de veículos nas vias coletoras e locais;  

III. Adoção de meios de sinalização adequados à orientação de pessoas com 
deficiência visual e auditiva nos logradouros, demais espaços e equipamentos 
públicos.  

Art. 44.  São diretrizes para a gestão do trânsito:  

I. Elaborar projetos e implantar sinalização gráfica de trânsito (de regulamentação, 
advertência e orientação, inclusive turística), adotando os padrões oficiais 
definidos;  

II. Aplicação permanente e rotineira de técnicas de engenharia de tráfego, de forma a 
minimizar pressões nas partes do sistema viário sujeitas a congestionamentos, 
concentração de poluição, ocorrência de acidentes, conflitos entre modos de 
transportes e entre estes e pedestres;  

III. Elaborar Projeto de Transporte para o Centro da Cidade, contemplando: 
a) Alinhamento de vias; 
b) Áreas de estacionamentos para os diversos tipos de veículos motorizados e não 

motorizados; 
c) Projeto de Comunicação envolvendo sinalização horizontal e vertical; 
d) Pontos de carga e descarga; 
e) Pontos de parada do transporte coletivo; 
f) Pontos de táxi; 
g) Estacionamentos para veículos especiais, de acordo com a legislação vigente 

(ambulâncias, veículos de idosos e de deficientes físicos, de serviços públicos 
essenciais); 

h) Qualificação de calçadas; 
IV. A melhoria da circulação e da segurança do pedestre, considerando: 

a) a redução do tráfego de passagem; 
b) o disciplinamento dos pontos de parada de veículos; 
c) a racionalização dos circuitos de veículos motorizados; 

V.Estabelecer convênio com o DETRAN para o gerenciamento do trânsito no 
Município, até que este se estruture para integrar o Sistema Nacional de Trânsito, 
e, conseqüentemente, se qualifique para assumir todas as competências que lhe 
confere o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), em especial o 
Art. 24;  

VI. Promover campanhas de Educação para o Trânsito;  
VII.  Exigir área de recuo em frente aos empreendimentos localizados ao longo dos 

corredores de usos diversificados para estacionamento de veículos de clientes;  
VIII.  Exigir a elaboração de Plano Funcional como requisito para a aprovação de 

empreendimentos considerados Pólos Geradores de Tráfego – PGT. 

 Art. 45. São diretrizes para o transporte coletivo de passageiros e serviços de táxi: 
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I. Estruturar o sistema de transporte coletivo intra-urbano e interurbano, integrando 
as vilas e principais povoados à Cidade, de conformidade com os requisitos de 
qualidade dos serviços e capacidade de pagamento de tarifa pela população;  

II. Organizar e regulamentar o Sistema de Transporte Público, inclusive os serviços 
de táxi;  

III. Garantir tratamento preferencial nas vias principais para o transporte coletivo 

Art. 46.  São diretrizes para o transporte de carga: 

I. Implantar as vias perimetrais propostas conforme constante do Mapa 07, Anexo 
IV, integrante desta Lei, de modo a transferir do interior da malha urbana para a 
periferia, o tráfego de cargas; 

II. Incentivar o desenvolvimento da Zona Industrial e dos Corredores de Usos 
diversificados de grande e médio porte, ampliando a função de entreposto de 
distribuição de mercadorias da região, visando a fortalecer o papel de Irecê como 
Centro Regional;  

III. Implementar Plano de Logística e regulamentar o Transporte de Cargas; 
IV. Coibir a ocupação das faixas de domínio das rodovias BA-805, BA-433, BA-432 e 

BA-052, que cortam o Município, e desocupar trechos comprometidos.  
 

Subseção III  
Do Sistema Viário das Vilas e dos Povoados 

Art. 47. São diretrizes específicas para o sistema viário das vilas e dos povoados:  

I. Programa para a regularização e pavimentação das vias, incluindo calçadas e 
passeios;  

II. Controle sobre o traçado de novas vias, de forma a garantir: 
a) A obediência às características técnicas das vias segundo as categorias; 
b) A continuidade do sistema viário quando da aprovação e implementação de 

novos parcelamentos. 
III. Exigência de recuo mínimo de 4,00 m (quatro metros) das edificações em relação 

ao bordo da pista. 

Subseção IV  
Das Áreas de Interesse Especial da Cidade 

Art. 48. As Áreas de Interesse Especial compreendem subespaços delimitados 
conforme Mapas 08 e 09, constantes do Anexo IV integrante desta Lei, com finalidades 
específicas, e sujeitas a regimes próprios, de acordo com suas peculiaridades no que 
tange ao padrão urbanístico de ocupação, ou a atributos paisagísticos, ambientais ou 
histórico-culturais, ocorrendo nas seguintes categorias e subcategorias: 

I. Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS): 
a) ZEIS I, correspondendo a assentamentos subnormais ou precários existentes; 
b) ZEIS II, correspondendo a áreas desocupadas ou em processo de ocupação, 

indicadas nesta Lei ou em planos setoriais. 
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II. Áreas de Especial Interesse Ambiental (AEIA): 
III. Áreas de Preservação Permanente (APP): 

a) Faixas de Proteção de cursos d’água; 
b) Áreas circundantes a lagoas; 
c) Remanescentes de Mata de Itapicuru e outras concentrações relevantes 

vegetação autóctone;  
d) Áreas de Refúgio da Vida Silvestre; 
e) Áreas do Sistema de Áreas Verdes e Espaços Abertos: 

1. Praças, largos, canteiros centrais de avenidas, jardins públicos; 
2. Parques Urbanos. 

IV. Áreas de Proteção Cultural e Paisagística (APCP): 
a) Área de Preservação Rigorosa (APR):  
b) Área Contígua à Área de Preservação Rigorosa. 

Art. 49. As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) constituem parcelas do território 
destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à 
produção de Habitações de Interesse Social (HIS), incluindo a recuperação de imóveis 
degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, a dotação de espaços 
públicos, serviços e comércio de caráter local, compreendendo: 

I. ZEIS I: Correspondem às áreas ocupadas predominantemente por edificações 
em padrões precários de ocupação em áreas de propriedade pública ou privada; 

II. ZEIS II: Correspondem às áreas com predominância de glebas ou terrenos não 
edificados ou subutilizados, adequados à urbanização para fins 
predominantemente residenciais, onde haja interesse público expresso em lei 
especifica, na produção de Habitação de Interesse Social (HIS), com vistas à 
redução da demanda ou do déficit habitacional, programas de relocação de 
população, ou para assentamentos de população desabrigada.  

§ 1º. A delimitação de ZEIS I deverá obedecer aos seguintes critérios: 

I. Ocupações e parcelamentos irregulares e precários, ocupados por famílias de 
baixa renda;  

II. Quando indicadas no Plano Municipal de Habitação, e em planos urbanísticos 
locais ou setoriais.  

§ 2º. A indicação de ZEIS II deverá ser considerada nos planos urbanísticos ou 
habitacionais locais ou planos específicos, em áreas servidas por infra-estrutura 
urbana, com base nas indicações desta Lei constantes dos Mapas 08 e 09, Anexo IV. 

Art. 50. A regularização de ZEIS deve ser realizada de forma pactuada entre Poder 
Público e comunidade devendo preferencialmente abranger conjuntamente as 
seguintes ações: 

I. Plano de urbanização;  
II. Apoio à organização comunitária visando à organização social e a consolidação 

de um modelo de gestão local envolvendo comunidade e poder público;  
III. Programas de geração de trabalho e de renda;  
IV. Regularização urbanística e fundiária;  
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V. Legislação urbanística específica, em acordo com a comunidade, adequada aos 
padrões culturalmente aceitos pela população local, sem prejuízo do conforto e 
segurança individual e coletiva;  

VI. Produção e melhorias de unidades habitacionais; 
VII.  Programação para implantação de infra-estrutura, equipamentos e serviços 

comunitários respeitando os valores culturais e ambientais;  
VIII.  Assessoramento técnico e jurídico para regularização da moradia e educação 

ambiental.  

§ 1º. A regularização de ZEIS poderá implicar em reurbanização, considerando a 
precariedade da infra-estrutura, ou necessidade de relocação da população quando for 
constatada ameaça de risco à segurança e à saúde da população, ou à preservação 
ambiental, a exemplo de ocupações em margens de curso d água e águas dormentes.  

§ 2º A definição de prioridades para regularização de ZEIS I atenderá aos seguintes 
critérios:  

I. A precariedade do assentamento, considerando as características do desenho 
urbano, o padrão de ocupação, a densidade da ocupação, a oferta de infra-
estrutura e equipamentos urbanos, bem como as condições de salubridade;  

II. O nível de risco de vida, especialmente em áreas passíveis de ocorrência  de 
solos instáveis, a incidência de acidentes e o gravame ao meio ambiente.  

Art. 51. O plano de urbanização de cada ZEIS deverá atender às Resoluções do Fundo 
Nacional de Habitação de interesse Social (FNHIS), em especial a Resolução n˚ 4 de 
10 de novembro de 2006, contemplando: 

I. Diagnóstico da ZEIS que contenha, no mínimo, análise urbanística e fundiária e 
caracterização socioeconômica da população residente;  

II. Parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e ocupação do solo, e 
instalação de infra-estrutura urbana, respeitadas as normas estabelecidas no 
Plano Diretor Participativo, na legislação de Habitação de Interesse Social e nas 
normas técnicas pertinentes;  

III. Os projetos e intervenções urbanísticas necessárias à recuperação da área, 
incluindo, sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos, drenagem de 
águas pluviais, coleta de lixo, iluminação pública, circulação de veículos e 
pedestres, eliminação de situações de risco, estabilização de taludes e proteção 
de margens de cursos d’água, tratamento adequado das áreas verdes e espaços 
públicos, e equipamentos sociais;  

IV. Condições especiais para o remembramento de lotes;  
V. Estratégia de participação da população na implementação e gestão das 

intervenções previstas, e o compromisso da comunidade com o controle do uso e 
da ocupação da área;  

VI. Atividades de geração de emprego e renda;  
VII. Plano de Ação Social. 

§ 1º. Os planos de urbanização de cada ZEIS, de que trata o caput deste artigo, 
deverão ser aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Município garantindo na 
sua elaboração e implementação a participação dos seguintes setores:                                                                                                                          
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I. População moradora das ZEIS, ou daquela para a qual as ZEIS estiverem 
destinadas, ou de representantes de suas associações quando houver;  

II. Representante da prefeitura.  

§ 2º. Os proprietários de lotes ou glebas e as entidades representativas dos moradores 
de ZEIS poderão apresentar ao Poder Executivo municipal propostas de plano de 
urbanização.  

§ 3º. Constituem normas básicas para os planos de urbanização e para a aprovação do 
parcelamento, uso e ocupação do solo nas ZEIS: 

I. Para qualquer ZEIS:  
a) Implantação de áreas livres equipadas para uso público na dimensão adequada 

à população prevista para o respectivo assentamento ou bairro, com prioridade 
para aquele com menor índice de áreas públicas por habitante;  

b) Remembramento de lotes limitado à implantação de equipamentos comunitários 
e de interesse coletivo, ou quando necessário para a conformidade destes com 
a área mínima exigida para a titulação individual de habitação social;  

II. Para as ZEIS I:  
a) Nas áreas de parcelamentos irregulares, deverão ser utilizados os parâmetros e 

regulamentação previstos para regularização de loteamentos na legislação 
pertinente;  

b) A regularização das edificações e usos não residenciais será definida pelo 
plano de urbanização ou pela legislação de ZEIS;  

c) Nas áreas de fragilidades ambientais prevalecem as restrições a estas 
pertinentes;  

d) A implantação de empreendimentos que extrapolem os padrões locais 
dependerá de aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).  

Art. 52. Aplicam-se às ZEIS os instrumentos de Política Urbana previstos na Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), indicados a seguir: 

I. Relativos à regularização fundiária: 
a) Concessão do Direito Real de Uso; 
b) Concessão especial de uso para fins de moradia;  
c) Usucapião especial individual e coletiva;  
d) Autorização de uso especial para fins comerciais, para os usos não residenciais 

de apoio ao uso residencial, pré-existentes na ZEIS. 
II. Relativos à função social da propriedade: 

a) O parcelamento, a edificação ou utilização compulsória;  
III. Relativos à aquisição de áreas visando à implantação de ZEIS II: 

a) Direito de preempção; 
b) Desapropriação. 

IV. Relativos à gestão: 
a) Audiências públicas para debater os planos, programas e projetos para as 

ZEIS; 
b) Assessoramento técnico e jurídico gratuito. 

Parágrafo único. As ZEIS terão prioridade nos programas de regularização fundiária 
no município. 
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Art. 53. As Áreas de Especial Interesse Ambiental (AEIA) destinam-se à proteção do 
sistema hídrico, à preservação e recuperação ambiental, bem como ao 
desenvolvimento econômico sustentável de forma compatível com os atributos próprios 
de cada subespaço, em consonância com a legislação ambiental. 

Art. 54. São diretrizes específicas para AEIA: 

I. Referentes aos Parques Urbanos:  

a) Elaboração de projeto estabelecendo o perímetro dos parques, promovendo a 
melhoria da imagem ambiental urbana e resgatando o potencial desses 
recursos para o lazer público;  

b) Ordenamento territorial com vistas à conservação da natureza, permitindo-se, 
exclusivamente e com base em projeto específico, a implantação de 
equipamentos de apoio ao desenvolvimento das atividades do parque, 
compatibilizados com o uso sustentável dos recursos ambientais;  

c) Proibição do licenciamento de usos alheios ao Parque, bem como de 
autorização para exploração, modificação e supressão de recursos naturais;  

d) Incorporação imediata ao patrimônio público das áreas desocupadas do 
perímetro estabelecido para a implantação dos parques;  

e) Restrição da taxa de ocupação a 0,5% (meio por cento) da área total do parque.  

II. Referentes às Áreas de Preservação Permanente: 

a) Enquadramento e delimitação das áreas de incidência; 
b) Saneamento ambiental dos recursos hídricos; 
 
c) Controle e coibição da ocupação e relocação das populações residentes ao 

longo das faixas de proteção e nas áreas alagadiças, faixas de proteção de 
cursos d’água, e lagoas. 

III. Referentes às áreas verdes e de lazer: 

a) Urbanização, manutenção e proteção de áreas públicas de lazer, espaços 
esportivos, jardins e praças existentes, por meio das seguintes ações:  
1. Urbanizar as praças em estado precário e implantar novas em áreas 

ocupadas por populações de baixa renda, criando espaço de lazer, educação 
e cultura em especial parque infantil, teatros de arena, palcos ou algo similar 
para apresentações artísticas, equipamentos tecnológicos e de acesso à 
internet.;  

2. Implantar quadras comunitárias poliesportivas nos bairros.  
b) Elaboração de programa de arborização das vias públicas, cuidando para não 

criar óbices ao tráfego de pedestres nos passeios e à visibilidade de motoristas 
na circulação de veículos; 

c) Elaboração de estudos para identificação e reserva de áreas propícias para a 
implantação de áreas verdes e espaços abertos nas Áreas de Expansão 
Urbana de Ocupação Prioritária. 

d) Rever uso comercial das praças públicas por interesses privados. 

Art. 55. As Áreas de Interesse Estratégico contemplam empreendimentos existentes, a 
implantar ou a relocar, considerados de alta relevância para o fortalecimento das 
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funções centrais de Irecê e/ou para a melhor estruturação das funções sociais da 
cidade. 

§ 1º. Os empreendimentos de que trata o caput deste artigo, compreendem: 

I. O Hospital Municipal de Irecê;  
II. As Universidades sediadas na cidade; 
III. O Mercado do Produtor; 
IV. O Cemitério;  
V. A Estação Rodoviária;  
VI. O Estádio Municipal;  
VII. A Usina de Biodiesel; 
VIII. O Matadouro;  
IX. O Aterro Sanitário;  

X. As unidades escolares de ensino básico; 

XI. Centro Federal de Educação Tecnológica; 

XII. Pólo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil; 

XIII. As praças públicas; 

XIV. Centro Cultural; 

XV. Ponto(s) e Pontão de Cultura. 

XVI. Arquivo Público 

XVII. Projeto Quixabeira 

§ 2º. Para os empreendimentos existentes indicados nos incisos I a VI do § 1º deste 
artigo, deverão ser priorizadas ações de valorização das áreas onde os mesmos se 
situam, e respectivo entorno, mediante as seguintes ações: 

I. Melhoria das condições de acesso motorizado e ampliação e disciplinamento de 
vagas de estacionamento; 

II. Tratamento adequado à circulação de pedestres e ciclistas; 
III. Definição e implementação de pontos de táxi; 
IV. Definição e implementação de áreas de embarque e desembarque do transporte 

público; 
V. Tratamento paisagístico, priorizando espécimes nativos;e/ou as que retenham a       

camada de ar quente 
VI. Melhoria das condições de iluminação pública; 

Melhoria das condições de segurança pública; 
VII. Implantação da Guarda municipal; 
VIII. Melhoria das condições de acesso à internet de alta velocidade e com baixos 

custos. 

§ 3º. As instalações do Matadouro deverão ser relocadas para a Zona Rural do Distrito 
de Irecê por se tratar de equipamento potencialmente impactante ao meio urbano, 
devendo-se adotar medidas imediatas para mitigar os efeitos negativos derivados de 
sua operação, não se permitindo, ainda, a ampliação das instalações existentes. 
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§ 4º. Serão adotadas providências de curto prazo, no sentido de viabilizar a 
implantação de um aterro sanitário no município, buscando-se parcerias com 
municípios vizinhos, e o Governo do Estado, consideradas as seguintes ações de curto 
prazo para a área atual de depósito de lixo: 

a) Controle de acesso de pessoas visando evitar contato com o lixo e a 
proliferação de doenças daí decorrentes. 

b) Transformação do atual lixão em aterro remediado. 

§ 5º. Para a implantação dos novos empreendimentos urbanos estratégicos, 
especialmente um novo cemitério, um estádio com capacidade para 15 (quinze) mil 
pessoas, e um novo Terminal Rodoviário, serão adotadas as seguintes ações: 

I. Montagem de projeto de captação de recursos e elaboração dos projetos 
executivos de arquitetura e complementares; 

II. Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e/ou Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança (EIV), quando for o caso;  

III. Plano Funcional de acessibilidade;  
IV. Licenciamento ambiental. 

§ 6º Para a transformação das escolas e dos demais espaços públicos em áreas 
permanentes de educação, arte, esporte, lazer e cultura, incluindo a digital como 
possibilidade de registro, produção e difusão, é imprescindível que sejam tomadas 
providências de curto, médio e longo prazo, visando: 

a) A definição dos espaços; 
b) A adequação da infra-estrutura; 
c) A ampliação de redes digitais de alta velocidade; 
d) O uso de Software Livres, como políticas pública, uma vez que difunde uma 

cultura mais solidária, engajada com os interesses coletivos e com a produção 
e a difusão do conhecimento tecnológico. 

e) A elaboração de legislação específica para uso dos espaços públicos;  
f) A elaboração de projetos envolvendo os setores sociais e toda a sociedade 

ireceence; 
g) A progressão da implantação e da implementação dos projetos a serem 

desenvolvidos; 
h) Estratégias de avaliação processual de todas as ações desenvolvidas e das 

suas implicações para a comunidade. 
 

Art. 56. As áreas de Proteção Cultural e Paisagística compreendem as seguintes 
categorias: 

I. Área de Preservação Rigorosa (APR):  
II. Área de Proteção Contígua à Área de Preservação Rigorosa. 

§ 1º.  Para a APR delimitada no Mapa 08 constante do Anexo IV desta Lei, aplicam-se 
as seguintes diretrizes: 

I. Valorização dos conjuntos e exemplares arquitetônicos, monumentos e 
elementos histórico-culturais significativos para a memória e imagem da Cidade, 
contemplando-se a elaboração de projeto urbanístico de valorização e 
revitalização com aproveitamento da sua estrutura remanescente para a 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

instalação de equipamentos e serviços de lazer, respeitando as características 
históricas das edificações por meio das seguintes ações:  

a) Inventariar os conjuntos edificados e exemplares isolados de valor histórico e  
representativos da arquitetura e cultura locais, a serem protegidos e 
valorizados;  

b) Cadastrar os terrenos não edificados; 
c) Identificar os imóveis que podem ser utilizados para o desenvolvimento de 

atividades culturais e turísticas. 
II. Participação do Instituto Artístico e Cultural do Estado da Bahia – IPAC ou de 

especialista na área de patrimônio na elaboração do projeto mencionado no 
inciso I deste artigo;  

III. Inventariar os exemplares arquitetônicos de valor histórico e cultural dispersos, 
bem como elaborar projeto para valorização destes e de seu entorno imediato;  

IV. Manutenção dos padrões de ocupação do solo característicos do Arquivo e 
elementos da paisagem natural e construída, bem como preservação das 
características simbólicas dos espaços, cenários e monumentos do sítio.  

§ 2º.  Para as Áreas Contíguas, aplicam-se restrições específicas de uso e ocupação 
do solo, de modo a manter as características urbanísticas predominantes de 
construção Histórica. 

Subseção V  
Do Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo da Cidade 

Art. 57.  As diretrizes de ordenamento do uso e ocupação do solo informam o Modelo 
de Estrutura Urbana preconizado, mediante a definição do zoneamento de uso e de 
restrições gerais, inclusive relativas ao parcelamento do solo urbano. 

Art. 58. Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes categorias para 
identificação de usos do solo: 

I. Uso Residencial – R; 
II. Uso Industrial – ID; 
III. Uso Comercial e de Serviços – CS; 
IV. Uso Institucional – IN; 
V.Uso Especial – E; 
VI. Uso Misto – M. 

§1˚. Os usos especiais (E) compreendem diversas subcategorias de uso relacionadas, 
entre outros, a: 

I. Equipamentos em logradouros; 
II. Equipamentos destinados à recreação e ao lazer da população; 
III. Atividades rurais; 
IV. Tratamento e extração mineral; 
V.Equipamentos de grande porte (Centro de Abastecimento, feiras, matadouros, 

cemitério, etc.); 
VI. Equipamentos de infra-estrutura; 
VII. Equipamentos de transporte (aeroporto, terminal rodoviário, etc.); 
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VIII. Abertura e/ou modificação de vias. 

§2˚. Os usos institucionais (IN) compreendem diversas subcategorias de uso 
relacionadas a: 

I. Educação e Cultura; 
II. Saúde; 
III. Religião; 
IV. Atividades assistenciais e organizações não governamentais; 
V. Administração pública. 

Art. 59. O Zoneamento de Uso pauta-se pelo conceito de predominância de uso, 
possibilitando a ocorrência de variadas categorias e subcategorias de uso em uma 
mesma zona, mas com restrições, apresentando-se nas categorias e subcategorias a 
seguir denominadas, de conformidade com o Mapa 06, Anexo IV, e o Quadro II 
constante do Anexo II, integrantes desta Lei: 

I. Zona de Uso Predominantemente Residencial (ZR): 
a) Zona de Uso Predominantemente Residencial 1 (ZR-1); 
b) Zona de Uso Predominantemente Residencial 2 (ZR-2); 
c) Zona de Uso Predominantemente Residencial 3 (ZR-3). 

II. Zona de Uso Predominantemente Comercial e de Serviços (ZCS): 
a) Zona de Uso Predominantemente Comercial e de Serviços (ZCS-1), 

correspondendo ao Centro Comercial Tradicional; 
b) Zona de Uso Predominantemente Comercial e de Serviços (ZCS-2), 

correspondendo à zona comercial tradicional expandida; 
c) Corredores de Usos Diversificados, compreendendo faixas de terreno no 

entorno da rodovia BA-052 e Avenidas enquadradas como Vias Arteriais (VA) 
indicadas nesta Lei. 

III. Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZID); 
IV. Zona de Especial Interesse Social (ZEIS): 

a) Zona de Especial Interesse Social (ZEIS-1); 
b) Zona de Especial Interesse Social (ZEIS-2). 

V.Zona Sujeita a Regime Específico (ZSRE): 
a) Zona Sujeita a Regime Específico (ZSRE-1); 
b) Zona Sujeita a Regime Específico (ZSRE-2). 

Art. 60. Para as Zonas de Uso Predominantemente Residenciais (ZR) aplicam-se as 
seguintes diretrizes: 

I. Limitação de ocorrência de usos não residenciais em Vias Locais, mediante a 
adoção de critérios e restrições de compatibilidade locacional, porte do 
empreendimento, nível de especialização da atividade, emissão de efluentes, 
impactos na estrutura urbana e na relação de vizinhança; 

II. Exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para empreendimentos 
geradores de tráfego com acesso por Via Coletora ou Arterial nos trechos 
situados em Zona Residencial. 

Art. 61. Para as Zonas de Uso Predominantemente Comercias e de Serviços nas 
subcategorias ZCS-1 e ZCS-2, aplicam-se as seguintes diretrizes: 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

I. Fortalecimento das atividades comerciais, de serviços e mistas, dotando-o da 
infra-estrutura necessária, apoiando o uso residencial, permanente ou eventual, 
associado à proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental e de espaços 
públicos de convivência e lazer;  

II. Qualificação e ampliação dos espaços públicos;  
III. Elaboração e implementação de Projeto de Circulação, de modo a disciplinar o 

tráfego de veículos e pedestres, e oferecer maior fluidez e segurança; 
IV. Contenção do processo de ocupação desordenada dos logradouros públicos 

através do controle e ordenamento dos equipamentos para a realização de 
atividades do comércio e serviços informais;  

V. Incentivo à ampliação e maior diversidade dos usos comerciais de serviços;  
VI. Incentivo ao uso residencial-misto de modo a otimizar a oferta de infra-estrutura e 

proporcionar dinamismo no horário noturno;  
VII. Absorção de atividades mais especializadas dentro de seus limites, evitando a 

instalação das mesmas nas áreas predominantemente residenciais;  
VIII. Incentivo à concentração de atividades institucionais da administração pública, 

visando à otimização de serviços de apoio às mesmas;  
IX. Elaboração de projeto de requalificação de toda a área da concentração de 

comércio e serviços do centro, visando ao fortalecimento de suas funções de pólo 
regional. 

Art. 62. Os Corredores de Usos Diversificados compreendem faixas de terreno 
dispostas ao longo de vias de grande fluxo de tráfego, enquadradas nas categorias de 
Via de Trânsito Rápido (VTR) e Via Arterial (VA), e destinadas a atividades 
especializadas e/ou empreendimentos de grande e médio porte. 

§ 1º. Considera-se de médio porte o empreendimento com área construída superior a 
500,00 m2 (quinhentos metros quadrados) e inferior a 750,00 m2, sendo a partir dessa 
última, considerado de grande porte. 

§ 2º. Para o Corredor C-1, constituído pelos terrenos de entorno da rodovia BA-052, 
com potencial para a implantação de equipamentos de grande e médio porte, 
especialmente os de apoio às atividades de transporte, o comércio atacadista e 
indústrias não poluentes, aplicam-se as seguintes diretrizes:  

I. Gestões junto ao Governo do Estado para a implantação da Via Marginal à BA -
052, para viabilizar o acesso aos empreendimentos no corredor; 

II. Delimitação de faixa de 200,00 m (duzentos metros) de largura no entorno sul da 
rodovia, e até o limite do perímetro urbano a norte da rodovia, a partir da faixa de 
domínio;  

III. Incentivo para atração de um Centro de Distribuição destinado ao comércio 
atacadista, que organizará a distribuição de mercadorias para o comércio, 
mercados e feiras da região;  

IV. Reserva de área para implantação de ciclovia;  
V. Controle do parcelamento do solo, visando à observância das dimensões 

mínimas do lote e à coibição de desmembramentos irregulares; 
VI. Implementar a nova Estação Rodoviária. 

§ 2º. O Corredor C-2, constituído por faixa de terreno com largura de 100,00 m (cem 
metros) ao longo de um dos lados das avenidas Santos Lopes e 1˚ de Janeiro, 
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conforme Mapa 06 integrante desta Lei, e pelos lotes lindeiros às mesmas do lado 
oposto da via, destina-se predominantemente a usos comerciais e de serviços de 
médio porte, segundo as seguintes diretrizes:  

I. Recuo obrigatório em relação à via para implantação de Faixa de Acomodação 
(FAC) para dar acesso aos empreendimentos, às expensas do empreendedor;  

II. Controle do parcelamento do solo, impedindo os desmembramentos irregulares;  
III. Implantação de Faixa de Acomodação (FAC), para dar acesso aos 

empreendimentos, a ser reservada pelos próprios empreendedores;  
IV. Controle do parcelamento do solo, de modo a induzir a alocação das atividades 

comerciais e de serviços de médio porte e/ou alto nível de especialização.  

Art. 63. A Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZID) destina-se à implantação 
de: 

I. Indústrias cujo processo produtivo, apesar de gerar incômodo, não ocasione 
danos à saúde, ao bem estar e à segurança da população;  

II. Empreendimentos para prestação de serviços de apoio à indústria e à logística 
de distribuição regional de mercadorias.  

Parágrafo único. À zona de que trata o caput deste artigo aplicam-se as seguintes 
diretrizes: 

I. Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança quando da aprovação de 
empreendimentos e atividades;  

II. Implantação da infra-estrutura de serviços urbanos (água, energia elétrica, 
esgotamento sanitário e drenagem) compatível com os usos industrial e de apoio 
ao uso industrial;  

III. Exigência do uso de tecnologia de produção que minimize a poluição do ar, do 
solo e, em especial, preserve os recursos hídricos;  

IV. Análise e aprovação das atividades pelo órgão ambiental e pelo Conselho de 
Desenvolvimento do Município de Irecê, com atendimento a todas as exigências 
de licenciamento ambiental estabelecidas na legislação pertinente.  

Art. 64. Para as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) aplicam-se as disposições 
dos artigos 49 a 52 desta lei. 

§1˚. Até a delimitação das ZEIS 1 e 2 por lei específica, prevalecem sobre essas áreas 
delimitadas no Mapa 09 constante do Anexo IV, integrante desta Lei, as disposições 
para as Zonas de Predominância de Uso Residencial ZR-3, constantes do Quadro II, 
do anexo citado. 

§2˚. As ZEIS de que trata o parágrafo anterior deverão ser delimitadas com base nos 
critérios estabelecidos no §1˚, art. 49 desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias contados 
a partir da publicação desta Lei. 

Art. 65. Para as Zonas Sujeitas a Regime Específico (ZSRE) aplicam-se, 
respectivamente, as disposições dos Arts. 34 e 35 para as ZSRE-1 e ZSRE-2. 

Art. 66. Os usos não residenciais poderão ser admitidos em qualquer zona, desde que 
considerados inócuos, não ofereçam risco de qualquer natureza ao ambiente urbano, 
nem provoquem impactos na estrutura urbana. 
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§1˚. Para a avaliação de impactos de usos não residenciais de que trata o caput deste 
artigo, devem-se considerar os atributos próprios das atividades e empreendimentos 
que os caracterizam, e proceder ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), quando for 
o caso, contemplando-se: 

I. Para usos comerciais e de serviços em zonas residenciais, e para o uso 
institucional em qualquer zona, os atributos das atividades e empreendimentos 
referem-se: 
a) À freqüência de uso dos empreendimentos; 
b) Ao fluxo gerado e atraído de pessoas e veículos; 
c) À emissão de poluentes; 
d) À segurança ambiental; 
e) Ao nível de exclusividade e especialização da atividade; 
f) Ao porte do empreendimento. 

II. Para os usos industriais situados em zona de predominância de uso não industrial, 
os atributos das atividades e empreendimentos industriais referem-se: 
a) Ao grau de poluição da atividade; 
b) Ao estado físico da emissão; 
c) À área de terreno ou lote, que será de no máximo 360,00 m2 (trezentos e 

sessenta metros quadrados). 

Art. 67. Nas zonas residenciais somente serão admitidos em vias locais usos 
complementares à atividade residencial em porte limitado, restringindo-se a aprovação 
de outras categorias de uso a terrenos ou lotes com acesso por Via Coletora ou 
Arterial, atendidos os procedimentos estabelecidos no § 1˚ do artigo 66 desta Lei. 

Art. 68. Os usos mistos poderão ocorrer em qualquer zona, observadas as restrições 
impostas pelos atributos de atividades e empreendimentos de que trata o § 1˚ do artigo 
66 desta Lei, e restringindo-se sua ocorrência em zona industrial aos empreendimentos 
e atividades de base não residencial. 

Art. 69. Para as atividades industriais em operação no Município, caso comprovado o 
potencial poluidor de sua operação, exigem-se providências de curto prazo para sanar 
os efeitos danosos podendo-se, inclusive, suspender a respectiva licença de 
funcionamento, caso não sejam atendidas as exigências requeridas, nos termos da 
legislação pertinente e prazos estabelecidos. 

Art. 70. As restrições de uso e ocupação aplicáveis às zonas são as constantes do 
Quadro II, do Anexo II, integrante desta Lei. 

Parágrafo Único. O Modelo de Estrutura Urbana orientado pelas diretrizes e 
proposições desta seção, corresponde à Visão da Comunidade, expressa no Mapa 11, 
Anexo IV, integrante desta Lei. 

Seção IV  
Das Unidades Espaciais de Planejamento 

Art. 104. As Unidades Espaciais de Planejamento (UEP’s) correspondem à divisão da 
área urbana em espaços de referência para fins de planejamento, pesquisas, 
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Seção V  
Dos Instrumentos de Política Urbana  

Art. 71. Os instrumentos de Política Urbana fundamentam-se na Lei 10.257/01 e nas 
diretrizes estabelecidas nesta Seção.  

Subseção I  
Do parcelamento, utilização e edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo e 

desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública 

Art. 72. Os proprietários do solo urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado, 
deverão promover seu adequado aproveitamento, sob pena de aplicação sucessiva, 
mediante lei municipal, dos instrumentos indicados a seguir, em conformidade com os 
Arts. 5º a 8º do Estatuto da Cidade: 

I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsória;  
II. Imposto predial e territorial urbano – IPTU progressivo no tempo;  
III. Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.  

§ 1º. Considera-se não edificado o terreno ou lote não construído, localizado na área 
delimitada no Mapa 12, constante do Anexo II desta Lei. 

§ 2º. São considerados subutilizados os imóveis localizados na área delimitada no 
Mapa 12 do Anexo IV desta Lei, e que se encontrem em uma das seguintes condições:  

I. Vazios em áreas densamente ocupadas, onde haja carência de espaços para 
implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

II. Vazios não destinados a equipamentos urbanos e comunitários, localizados em 
zonas de especial interesse social;  

III. Que não estejam construídos, edificados, e aqueles que não tenham qualquer 
uso;  

IV. Com edificações inacabadas ou paralisadas por mais de cinco anos, além das 
desocupadas ou em ruínas.  

§ 3º. Considera-se não utilizado o terreno ou lote localizado na área delimitada no 
Mapa 12 do Anexo IV desta Lei, não construído e não aproveitado para o exercício de 
qualquer atividade.  

Art. 73. Lei municipal específica definirá: 

I. As condições e os prazos para a implementação da referida obrigação;  
II. Os parâmetros de aproveitamento mínimo dos imóveis;  
III. As condições para implementação de consórcio imobiliário, como forma de 

viabilização financeira do parcelamento do imóvel;  
IV. Os imóveis sobre os quais incidirá a obrigação;  
V. As condições para a aplicação do IPTU progressivo no tempo e para a 

desapropriação com títulos da dívida pública; 
VI. Outras medidas necessárias à aplicação dos instrumentos de que trata esta 

subseção.  
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Art. 74. Os instrumentos previstos nesta Subseção não serão aplicados:  

I. Aos imóveis objetos de pendências jurídicas, desde que estas independam do 
proprietário; 

II. Aos terrenos em áreas de valor ambiental, nas quais haja restrições à ocupação;  
III. Aos terrenos, aprovados pelo poder público municipal, que abriguem usos que 

exijam grandes áreas livres;  
IV. Aos imóveis tombados;  
V. Aos imóveis cujo proprietário não possua nenhum outro bem imóvel no município, 

atestado pelos órgãos competentes, exceto para os casos de parcelamento 
compulsório.  

§ 1º. Os imóveis nas condições a que se refere o caput deste artigo serão identificados 
e seus proprietários notificados.  

§ 2º. Fica facultado aos proprietários dos imóveis e que trata este artigo propor ao 
Poder Executivo municipal o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de 
viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.  

Art. 75. Em caso de descumprimento das obrigações, etapas e prazos estabelecidos 
na lei municipal específica, o Município aplicará alíquotas progressivas do IPTU 
majoradas anualmente, pelo prazo de cinco anos consecutivos, e manterá a cobrança 
pela alíquota máxima até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, 
edificar ou utilizar o respectivo imóvel. 

§ 1°. O valor da alíquota a ser aplicado não excederá a duas vezes o valor referente ao 
ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 

§ 2°. É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva 
de que trata este artigo.  

Art. 76. Decorridos cinco anos de aplicação do IPTU progressivo no tempo sem que o 
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município procederá à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida 
pública.  

§ 1°. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 
resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% (seis por cento) ao 
ano.  

§ 2°. O valor real da indenização: 

I. Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado 
em função de obras realizadas pelo Poder Público na área;  

II. Não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 
compensatórios.  

§ 3°. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de 
tributos.  
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§ 4°. Os imóveis desapropriados com o pagamento de títulos da dívida pública serão 
utilizados para implantação de Habitação de Interesse Social e equipamentos urbanos, 
sociais e comunitários.  

§ 5°. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo 
de 05 (cinco) anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público, 
podendo ser efetivado diretamente pelo Poder Público, ou por meio de alienação ou 
concessão a terceiros, mediante processo licitatório.  

§ 6°. Ficam mantidas para o adquirente do imóvel nos termos do § 5° deste artigo as 
mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta Lei.  

§ 7°. O valor anual das alíquotas e os prazos para aplicação do IPTU progressivo no 
tempo serão introduzidos no Código Tributário do Município. 

Art. 77. Os proprietários dos imóveis sujeitos a aplicação das penalidades previstas 
nesta Lei poderão como alternativa: 

I. Propor ao Poder Executivo municipal a composição de um consórcio imobiliário, 
conforme lei específica;  

II. Utilizar o direito de superfície.  

Art. 78. Os instrumentos desta subseção serão aplicados de acordo com os objetivos e 
as diretrizes do ordenamento territorial, consideradas as prioridades para sua 
implantação.  

Subseção II  
Do direito de preempção 

Art. 79. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 
aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme 
disposto nos Arts. 25, 26 e 27 do Estatuto da Cidade.  

§ 1°. As áreas de incidência do direito de preempção são as localizadas no Mapa 13 do 
Anexo IV integrante desta Lei, nas quais os imóveis colocados à venda deverão ser, 
necessariamente, oferecidos ao Município, que terá a preferência de compra pelo 
prazo de cinco anos, renovável por igual período a partir de um ano do fim do primeiro 
período.  

§ 2°. O exercício, pelo Município, do direito de preempção atenderá às seguintes 
finalidades e critérios: 

I. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, aplicável a: 
a) Áreas indicadas nesta Lei, ou em plano ou programa específico para 

implantação de ZEIS II;  
b) Para regularização fundiária de ZEIS I, quando não for possível aplicar a 

usucapião coletiva;  
c) Quando for necessária a incorporação de novas áreas para regularização 

urbanística de ZEIS I.  
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II. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários e de infra-estrutura, bem 
como para implantação de projetos estratégicos, aplicável a:  

a) Áreas e lotes vazios, ou prédios localizados em espaços onde haja carência 
destes equipamentos e estejam indicadas para o atendimento à demanda atual 
e futura nesta Lei, em planos urbanísticos e setoriais ou em planos e projetos 
das ZEIS;  

b) Áreas destinadas à implantação ou melhoria de sistema viário, atendendo às 
indicações desta Lei ou de plano específico de circulação:  

III. Constituição de reserva fundiária, aplicável à:  
a) Vazios localizados nas áreas onde o processo de estruturação ainda não está 

consolidado e cujo adensamento é preferencial; 
b) Espaços em processo de consolidação da ocupação, localizados em áreas cujo 

adensamento populacional deverá ocorrer pelo preenchimento dos vazios 
urbanos. 

IV. Criação de espaços públicos e de lazer, aplicável em: 
a) Áreas de ocupação consolidada, de grande densidade habitacional e de 

edificações, onde a carência destes espaços contribui para a redução da 
qualidade ambiental urbana, especialmente naquelas ocupadas por população 
de baixa renda;  

b) Áreas em processo de ocupação, cujo adensamento é preferencial, onde há 
carência destes espaços e nas quais se pretenda melhorar os padrões da 
qualidade ambiental urbana;  

c) Áreas indicadas como áreas de interesse ambiental urbano e para uso de lazer.  
V. Recuperação e proteção ambiental: 

a) De áreas ocupadas cuja ausência ou insuficiência de infra-estrutura e cujo 
padrão de uso e ocupação do solo venham resultando na degradação de 
recursos ambientais; 

b) Proteção de áreas de interesse ambiental. 
VI. Proteção de imóveis de interesse histórico-cultural, aplicável a terrenos ou 

edificações considerados como de interesse histórico-cultural e arqueológico.  
 

Subseção III  
Da outorga onerosa do direito de construir 

Art. 80. A outorga onerosa do direito de construir autoriza o exercício do direito de 
construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico – CAB até o limite do 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo – CAM estabelecido para a área ou Zona 
definida no Mapa 14, Anexo IV,  e Quadro II, Anexo II desta Lei, mediante contrapartida 
a ser prestada pelo beneficiário.  

§ 1º. A autorização a que se refere o caput deste artigo fica condicionada ao parecer do 
órgão competente quanto às condições da infra-estrutura, especialmente da circulação 
urbana.  

§ 2°. A outorga onerosa do direito de construir será concedida de acordo com o CAM 
fixado nas seguintes situações: 
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I. Em programas de reurbanização de áreas nas quais se queira estimular ou 
direcionar a localização de atividades comerciais e de serviços; 

II. Em qualquer local da área consolidada, exclusive na ZCS-1, desde que não 
ultrapasse o limite do CAM;  

III. Em terrenos localizados em ZEIS, até o limite de 1,2 do CAB.  

§ 3°. Não será admitida a transferência de potencial construtivo: 

I. Para usos não residenciais em zonas predominantemente residenciais;  
II. Para áreas de proteção cultural e ambiental. 

§ 4°. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a 
outorga onerosa do direito de construir, determinando: 

I. A fórmula de cálculo para cobrança da contrapartida; 
II. Os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;  
III. A contrapartida do beneficiário, podendo ser feita: 

a) Em dinheiro;  
b) Em obras ou melhorias na infra-estrutura urbana.  

§ 5°. O Poder Executivo municipal encaminhará projeto de lei de que trata o parágrafo 
anterior à Câmara Municipal no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a 
publicação desta Lei.  

§ 6°. Os recursos resultantes da contrapartida de que trata este artigo serão revertidos 
para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por esta Lei, podendo ser 
aplicados nos termos do § 2° do Art. 79 desta Lei. 
 

Subseção IV  
Da transferência do direito de construir 

Art. 81. O proprietário de imóvel urbano localizado na área delimitada no Mapa 15 do 
Anexo IV desta Lei, e de acordo com o Art. 35 do Estatuto da Cidade, poderá exercer 
em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir, quando 
houver transferência de propriedade para o Município e quando o referido imóvel for 
considerado necessário para: 

I. A implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  
II. A criação de espaços abertos de uso público;  
III. A proteção de áreas de interesse ambiental, indicadas nesta lei ou em lei 

específica;  
IV. A proteção do patrimônio histórico-cultural;  
V. A implementação de habitação de interesse social. 

§ 1º A transferência de propriedade ao Município com aquisição do direito de construir 
será utilizada para as situações referidas nos incisos I a V deste artigo, mediante 
análise e justificativa do órgão competente e aprovação pelo Conselho de 
Desenvolvimento Municipal.  

§ 2º A transferência do direito de construir será utilizada para aquisição de área para 
implementação de programas e projetos habitacionais de interesse social quando: 
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I. Tratar-se de plano ou programa para implantação de ZEIS II;  
II. Para regularização fundiária de ZEIS I, quando não for possível aplicar a 

usucapião coletiva;  
III. Quando for necessária a incorporação de novas áreas para regularização 

urbanística de ZEIS I.  

Art. 82. O potencial construtivo decorrente do imóvel transferido ao domínio do 
Município corresponderá ao produto da área do terreno pelo CAB da zona em que 
esteja situado, e deverá constar do Certificado de Potencial Construtivo emitido pelo 
Município ao beneficiário e especificado em medida de área. 

§ 1°. O Certificado de Potencial Construtivo obtido pela transferência do direito de 
construir poderá ser utilizado como pagamento da outorga onerosa do direito de 
construir.  

§ 2°. A utilização do potencial construtivo do imóvel transferido ao Município será 
baseada na proporcionalidade entre os valores dos metros quadrados, estabelecidos 
pela Planta Genérica de Valores do Município, dos terrenos de transferência e receptor 
do direito de construir.  

Art. 83. Lei municipal específica, com base no PDP, estabelecerá as formas de 
operacionalização da transferência do direito de construir, instituindo fórmula de cálculo 
para a cobrança de contrapartida do beneficiário. 

Parágrafo único. Os recursos resultantes da contrapartida de que trata o caput deste 
artigo serão revertidos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por 
esta Lei, podendo ser aplicados nos termos do § 2° do Art. 79 desta Lei. 
 

Subseção V  
Das operações urbanas consorciadas 

Art. 84. Lei municipal específica, baseada no Plano Diretor Participativo, poderá 
aprovar operações urbanas consorciadas, desde que atendam às diretrizes de 
ocupação e expansão urbanas estabelecidas para as áreas ou zonas definidas nesta 
Lei. 

§ 1°. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar 
em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 
ambiental.  

§ 2°. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 
medidas:  

I. A modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o 
impacto ambiental delas decorrente;  
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II. A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 
desacordo com a legislação vigente. 

Art. 85. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano 
de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 

I. Definição da área a ser atingida;  
II. Programa básico de ocupação da área;  
III. Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 

afetada pela operação;  
IV. Finalidades da operação;  
V. Estudo prévio de impacto de vizinhança; 
VI. Contrapartida exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 

privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 
2o do art. 80 desta Lei;  

VII.  Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 
representação da sociedade civil. 

§ 1°. Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inc. VI deste artigo 
serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.  

§ 2°. A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput deste artigo, são nulas 
as licenças e autorizações expedidas em desacordo com o plano de operação urbana 
consorciada. 

Art. 86. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a 
emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial 
adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no 
pagamento das obras necessárias à própria operação.  

§ 1°. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, 
mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação.  

§ 2°. Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional 
será utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões 
estabelecidos pela legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo, até o limite 
fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada.  

Subseção VI  
Do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 

Art. 87. Os empreendimentos e atividades privados ou públicos que dependerão de 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento serão definidos na legislação de ordenamento 
do uso e ocupação do solo, bem como os critérios e procedimentos para a análise 
pelos órgãos municipais competentes, e em conformidade com os Arts. 36 a 38 do 
Estatuto da Cidade.  
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§ 1°. O EIV será elaborado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na 
área e suas proximidades, considerando as diretrizes do PDP, planos urbanísticos 
locais e planos setoriais e da legislação urbanística, compreendendo no mínimo os 
seguintes aspectos: 

I. Adensamento populacional;  
II. Demanda de equipamentos urbanos e comunitários;  
III. Alterações no uso e ocupação do solo;  
IV. Valorização imobiliária;  
V. Geração de tráfego e demanda de transporte público;  
VI. Interferências na ventilação e iluminação natural;  
VII.  Alterações na paisagem e obstrução de marcos visuais significativos da imagem 

da cidade;  
VIII.  Geração de ruídos e emissão de resíduos sólidos e de efluentes líquidos e 

gasosos;  
IX. Conservação dos valores ambientais e culturais;  
X. Impactos sociais e econômicos, inclusive segurança;  
XI. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e potencializadoras 

dos impactos positivos. 

§ 2°. Para facilitar o entendimento dos interessados nos aspectos analisados, o 
empreendedor deverá elaborar, juntamente com o EIV, um Relatório do Estudo Prévio 
de Impacto de Vizinhança, apresentado de forma resumida, em linguagem acessível, 
devendo ser ilustrado por recursos visuais que auxiliem na demonstração das 
vantagens e desvantagens da implementação do empreendimento ou atividade.  

§ 3°. Será obrigatória a publicidade dos documentos integrantes do EIV, que ficarão 
disponíveis na Prefeitura, para consulta, por qualquer interessado.  

§ 4°. A elaboração de EIV não substitui a elaboração e aplicação do Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental – EIA, requerido nos termos da legislação ambiental.  

Art. 88. Caberá ao empreendedor a execução, às suas expensas, das medidas 
mitigadoras relativas aos impactos negativos identificados no EIV.  

Subseção VII  
Do direito de superfície  

Art. 89. O Município poderá exercer em concessão, diretamente ou por meio de seus 
órgãos, empresas ou autarquias, o direito de superfície, nos termos da legislação em 
vigor, para viabilizar a implementação de diretrizes do PDP, inclusive mediante a 
utilização do espaço aéreo e subterrâneo, em conformidade com os Arts. 21 a 24 do 
Estatuto da Cidade.  

Parágrafo único. Este instrumento poderá ser utilizado onerosamente pelo Município 
também em imóveis integrantes dos bens dominiais do patrimônio público, destinados 
à implementação das diretrizes desta Lei. 
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Subseção VIII 
Dos instrumentos de regularização fundiária 

Art. 90. São considerados instrumentos para a regularização fundiária de 
assentamentos de baixa renda: 

I. Criação de Zonas de Especial Interesse Social;  
II. A concessão de uso especial, nos termos da Subseção X desta Seção;  
III. A usucapião especial de imóvel urbano, nos termos dos Arts. 9° ao 13 do 

Estatuto da Cidade. 

Subseção IX  
Da concessão de uso especial 

Art. 91. Será concedido uso especial, individual ou coletivamente, aos ocupantes de 
assentamentos de baixa renda em terrenos públicos de propriedade do Município, 
anteriores a 30 de julho de 2001, e que atendam às disposições da Medida Provisória 
nº 2.220, de 04 de setembro de 2001, desde que não situados: 

I. Em áreas de uso comum do povo;  
II. Em áreas destinadas a projeto de urbanização;  
III. Em áreas de interesse ambiental em desconformidade com os critérios 

específicos da área;  
IV. Em vias existentes ou em áreas previstas para implantação;  
V. De risco à vida humana ou ambiental, de acordo com parecer do órgão municipal 

competente.  

§ 1°. O direito de uso especial para fins de moradia, para assentamentos situados nas 
condições especificadas no caput deste artigo, será concedido em outro local, de 
preferência situado na mesma localidade.  

§ 2°. Deverão ser cadastradas as famílias ocupantes de terrenos públicos até 30 de 
julho de 2001, que poderão usufruir deste direito.  

§ 3°. O remanejamento de comunidades atenderá aos critérios aplicáveis à relocação 
de assentamentos.  

§ 4°. Será facultado ao Município, na forma da legislação federal pertinente, autorizar a 
posse para fins comerciais ou de serviços, de imóvel, desde que a atividade seja 
permitida pela legislação de ordenamento do uso e ocupação do solo para o local.  

Subseção X  
Dos instrumentos tributários 

Art. 92. Os instrumentos tributários serão empregados com função fiscal e extra fiscal, 
devendo a legislação tributária adequar-se para o atendimento às diretrizes desta Lei.  
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Art. 93. Lei municipal específica estabelecerá os critérios para a aplicação da 
Contribuição de Melhoria e para a cobrança de Preços Públicos pela implantação de 
redes de infra-estrutura.  

Subseção XI 
Do consórcio imobiliário 

Art. 94. O consórcio imobiliário é a forma de viabilização de planos de urbanização ou 
de edificação por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal o 
seu imóvel e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades 
imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. 

§ 1°. O Poder Público municipal poderá aplicar o instrumento do consórcio imobiliário 
nas seguintes situações, mediante requerimento ou anuência prévia do proprietário: 

I. Para o cumprimento das obrigações de parcelamento, edificação ou utilização 
compulsória;  

II. Em áreas não abrangidas pela exigência de parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios, mas necessárias à realização de intervenções urbanísticas 
previstas nesta lei;  

III. Para viabilização de habitação de interesse social em zonas especiais de 
interesse social. 

§ 2°. O consórcio imobiliário requer a constituição de um organismo de controle social, 
garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil, 
conforme disposto no § 3° do Art. 4° da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
o Estatuto da Cidade. 

 

Capítulo V  
DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Seção I  
Das disposições gerais 

Art. 95. A Política Municipal de Habitação de Interesse Social fundamenta-se nas 
normas do Estatuto da Cidade, Lei n˚ 10.257/01, na Lei n˚ 11.124/05 que dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), nas Medidas 
Provisórias n˚ 2.220/01 e n˚ 2/12/01, na Lei Orgânica Municipal, e nas Resoluções do 
FNHIS, em especial a Resolução n˚ 04 de 10 de novembro de 2006. 
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Seção II 
 Dos objetivos 

Art. 96. A Política Municipal de Habitação de Interesse Social (PHIS) objetiva fomentar 
a produção e melhoria habitacional, ampliar o acesso à terra urbanizada e promover a 
regularização fundiária e urbanística, em consonância com as políticas nacional e 
estadual de habitação, e em atendimento aos seguintes objetivos específicos: 

I. Promover o adequado planejamento para a implementação de uma política de 
moradia digna como direito e vetor de inclusão social;  

II. Reduzir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo como fator de inclusão 
sócio espacial;  

III. Ampliar o acesso a terra urbanizada para a população de menor renda; 
IV. Articular a melhoria das condições de habitação com políticas de inclusão social 

e projetos complementares que visem ao desenvolvimento humano, e a 
sustentabilidade socioeconômica das intervenções físicas implementadas; 

V. Democratizar os procedimentos decisórios com a criação de mecanismos 
específicos de acompanhamento e controle social do planejamento e gestão do 
setor habitacional; 

VI. Ampliar a capacidade administrativa e institucional do Governo Municipal de 
modo a assegurar as condições gerenciais necessárias ao financiamento e 
implementação de ações no âmbito da produção e melhoria habitacional; 

VII. Criar um sistema integrado de fiscalização nas áreas de preservação e proteção 
ambiental, de forma a impedir o surgimento de ocupações irregulares.  

VIII. Viabilizar a adesão do município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS).  

 

Seção III 
 Das diretrizes e ações 

Art. 97.  A Política Municipal de Habitação de Interesse Social compreende um 
conjunto de diretrizes de orientação para o atendimento das necessidades de moradia 
para a população com renda familiar de até 3 SM (três salários mínimos) e, em casos 
excepcionais, às faixas de renda de até 6 SM (seis salários mínimos). 

Parágrafo Único. A PHIS abrange diretrizes para os seguintes campos: 

I. Planejamento do Setor Habitacional; 
II. Atendimento às Necessidades Habitacionais; 
III. Gestão Participativa. 
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Subseção I 
Do Planejamento do Setor Habitacional 

Art. 98. O instrumento básico para o planejamento do setor habitacional é o Plano 
Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), a ser elaborado e implementado 
em articulação com as políticas públicas no âmbito federal e estadual, com base nas 
seguintes diretrizes: 

I. Criação e regulamentação do Fundo Municipal de Habitação, e do Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de Habitação, requisitos para a adesão do município 
ao SNHIS; 

II. Criação de mecanismos institucionais e financeiros para a captação de recursos 
estaduais e federais visando à implementação das ações necessárias ao 
atendimento das necessidades habitacionais. 

 
Art. 99. O PMHIS será elaborado em consonância com as diretrizes de estrutura 
urbana e uso do solo, e os instrumentos urbanísticos instituídos por esta Lei, 
observando: 

I. A reversão de situações inadequadas de ocupação derivadas de adensamentos 
excessivos ou de assentamentos em áreas que ofereçam risco à vida humana ou 
aos ecossistemas; 

II. Ocupação de vazios urbanos, de modo a otimizar a infra-estrutura existente e 
promover a função social da propriedade urbana; 

III. A formação de estoque de terras em áreas de expansão urbana prioritárias; 
IV. A regularização fundiária e urbanística de áreas ocupadas; 
V. A criação de Zonas Especiais de Interesse Social. 

Art. 100. A elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse social (PMHIS) 
será norteada pela Resolução n˚ 04 de 10 de novembro de 2006 do FNHIS, devendo 
conter, no mínimo: 

I. A Proposta Metodológica; 
II. O Diagnóstico do Setor Habitacional, identificando as atuais e futuras 

necessidades habitacionais quantitativa e qualitativamente; 
III. As Ações Estratégicas para equacionar os problemas identificados e cumprir os 

objetivos e as diretrizes desta Lei. 

Art. 101. O Executivo Municipal deverá implantar sistema de informações abrangendo 
os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, de modo a retroalimentar o 
processo de planejamento e gestão da Política Municipal de Habitação, contendo, no 
mínimo, os seguintes componentes: 

I. Déficit domiciliar por nível de renda e demanda demográfica domiciliar anual, por 
faixa de Renda, com base em dados do IBGE;  

II. Cadastro das ocupações, considerando as condições de precariedade e de risco;  
III. Quantificação do déficit, mapeamento, cadastramento e levantamento da 

situação fundiária das áreas de ocupação precária e das ocupações, loteamentos  
IV. Clandestinos e irregulares;  
V. Programas de financiamento;  
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VI. Cadastro de terras públicas e privadas desocupadas;  

Subseção II 
Do Atendimento às Necessidades Habitacionais 

Art. 102. O atendimento das necessidades habitacionais envolve as seguintes ações 
estratégicas: 

I. Produção de unidades habitacionais; 
II. Urbanização de áreas ocupadas de forma inadequada e caracterizada como 

precária; 
III. Regularização fundiária e urbanística de áreas irregularmente ocupadas; 
IV. Requalificação de edificações precárias; 
V. Melhoria das condições de habitabilidade dos assentamentos precários; 
VI. Transferência de ocupações em áreas de risco e em áreas de proteção 

ambiental, em faixas de domínio de rodovias e faixas de servidão, 
compreendendo a relocação da população residente para áreas adequadas à 
moradia. 

Parágrafo Único. Para a priorização do atendimento das necessidades de moradia, a 
PHIS observará os seguintes critérios: 

I. Predominância de população com renda familiar mensal de até três salários 
mínimos em situação de risco social; 

II. Incidência de problemas ambientais graves que afetam ou possam afetar a 
qualidade da moradia; 

III. Alto risco para a segurança da população; 
IV. Assentamentos localizados em áreas de preservação permanente, em faixas de 

domínio ou de servidão que coloquem em risco o direito à cidade sustentável 
para todos. 

Subseção III 
Da gestão participativa 

Art. 103. A participação da sociedade deverá permear todas as iniciativas públicas no 
âmbito da Habitação, em especial a elaboração do Plano Municipal de Habitação de 
Interesse Social em todas as suas etapas, observando-se: 

I. A institucionalização de canais de participação e controle social por meio de: 
II. Conferência Municipal de Habitação; 
III. Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação; 
IV. Comissão de Regularização de ZEIS; 
V. Audiências e consultas públicas. 
VI. Apoio à criação e consolidação de organizações comunitárias voltadas para o 

fomento de iniciativas no âmbito da habitação de interesse social. 
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Capítulo V  
DO SANEAMENTO AMBIENTAL 

Art. 107. A política municipal de saneamento ambiental, em articulação com as 
políticas de saúde, meio ambiente/recursos hídricos, e de ordenamento do uso e 
ocupação do solo, principalmente, contempla os princípios de universalidade, 
equidade, integralidade, sustentabilidade, qualidade dos serviços e gestão pública, 
assegurando a participação e o controle social na sua formulação, implementação e 
avaliação. 

Art. 108. A política municipal de saneamento fundamenta-se na Lei Federal n˚. 11.445, 
de 05/01/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e nas 
seguintes diretrizes para as seguintes ações prioritárias: 

I. Elaborar e implementar Plano de Saneamento Ambiental, contemplando: 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

II. Exigir da concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgoto, 
providências visando ao abastecimento contínuo e a regularização da distribuição 
de água, principalmente, nos bairros pobres, especialmente os assentamentos 
que ainda não dispõem de água encanada em seus domicílios; 

III. Garantir a implantação de sistemas de abastecimento de água nas comunidades 
rurais, onde as concentrações urbanas desfavorecem sistemas individuais de 
poços rasos ou fontes; 

IV. Elaborar projetos de ampliação do sistema produtor e distribuidor de água tratada 
definindo prioridades de obras e conseqüentes cronogramas de execução nas 
comunidades desprovidas de sistema de abastecimento de água; 

V. Ampliar os sistemas de abastecimento de água existentes na área rural e 
elaborar projetos de obras de ampliação, e fiscalização da perfuração de poços 
artesianos, sintonizadas com o crescimento populacional; 

VI. Implantar departamento municipal de saneamento, responsável pelo controle de 
obras de ampliação, negociações de contratos com a concessionária dos 
serviços (EMBASA), monitoramento da operacionalização dos sistemas de 
abastecimento de água rurais, entre outros; 

VII. Estruturar e implementar programa permanente de controle da qualidade da água 
para consumo humano, divulgando periodicamente os resultados para a 
população e encaminhando os mesmos para apreciação do Conselho Municipal 
de Saúde; 

VIII. Adotar providências visando universalizar o acesso aos serviços de 
esgotamento sanitário, atendendo a população excluída com soluções 
apropriadas à sua realidade sócio-ambiental; 

IX. Implantar rede coletora de esgoto sanitário, adotando como meta o atendimento 
a 85% da população urbana; 

X. Promover campanhas de orientação à população e fiscalização para garantir as 
ligações prediais na rede coletora; 

XI. Implantar e ampliar as estações de tratamento, eliminando o mau-cheiro; 
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XII. Prever a implantação de estações de tratamento compactas em áreas rurais 
onde existam concentrações populacionais de difícil interligação à rede coletora 
principal. 

XIII. Firmar parceria com a EMBASA visando: 
a. Elaborar e implementar Plano de fiscalização e controle de irregularidades, para 

permitir a fiscalização das ligações prediais; 
b. Elaborar pesquisas sobre tratamento eficiente e de baixo custo para pequenas 

comunidades (estações compactas). 
c. Implementar a execução da rede de esgoto no Município. 

XIV. Elaborar programa de utilização de resíduos do lodo sanitário e industrial de 
forma adequada, evitando o emprego em lavouras; 

XV. Estabelecer exigências e fiscalizar o tratamento de efluentes industriais. 
XVI. Implementar programa de estímulo à separação na fonte, e a coleta seletiva de 

resíduos sólidos na cidade, proporcionando a geração de trabalho, emprego e 
renda por meio de estímulo à criação de associações ou cooperativas de coleta e 
reciclagem de lixo; 

XVII.  Buscar articulação com os municípios vizinhos visando à implantação de 
Aterro Sanitário Consorciado; 

XVIII.  Considerar o conceito de manejo de águas pluviais e as ações não 
estruturantes e estruturantes de drenagem urbana quando da elaboração do 
Plano de Saneamento Ambiental, considerando: 

a) Priorização das medidas não estruturais, preventivas, que envolvam restrições 
de uso e ocupação do solo;  

b) Minimização do impacto gerado pelo escoamento pluvial;  
c) Integração do planejamento setorial de drenagem urbana, esgotamento 

sanitário e resíduo sólido;  
d) Valorização dos mecanismos naturais de escoamento na bacia hidrográfica, 

preservando, quando possível os canais naturais;  
e) Prevenção e mitigação dos impactos gerados pelo intercâmbio de água entre 

duas ou mais bacias hidrográficas;  
f) Contemplação do planejamento de áreas a serem desenvolvidas e o 

adensamento das áreas atualmente loteadas;  
g) Estabelecimento de regulamentos e construção de obras de proteção, com a 

participação da comunidade na execução e na contínua obediência das 
medidas de controle;  

h) Controle do escoamento urbano, no âmbito de cada bacia hidrográfica, 
realizado na fonte, de forma a distribuir as medidas para aqueles usuários que 
produzam aumento do escoamento e contaminação das águas pluviais;  

i) Desenvolver com o envolvimento e apoio dos diferentes segmentos da 
sociedade, o programa de recuperação de, lagoas, e riachos do município. 

VII. Definir normas para uso e incentivar a implantação de cisternas para reutilização 
da água da chuva em empreendimentos públicos e privados; 

VIII. Implantar o sistema de micro e macro drenagem do município e garantir a 
manutenção permanente dos sistemas de drenagem; 

IX. Estabelecer taxas de permeabilidade de no mínimo 20% (quinze por cento) para 
áreas residenciais urbanas e 50% para áreas industriais; 
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§1˚. Para a avaliação de impactos de usos não residenciais de que trata o caput deste 
artigo, devem-se considerar os atributos próprios das atividades e empreendimentos 
que os caracterizam, e proceder ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), quando for 
o caso, contemplando-se: 

I. Para usos comerciais e de serviços em zonas residenciais, e para o uso 
institucional em qualquer zona, os atributos das atividades e empreendimentos 
referem-se: 
a) À freqüência de uso dos empreendimentos; 
b) Ao fluxo gerado e atraído de pessoas e veículos; 
c) À emissão de poluentes; 
d) À segurança ambiental; 
e) Ao nível de exclusividade e especialização da atividade; 
f) Ao porte do empreendimento. 

II. Para os usos industriais situados em zona de predominância de uso não industrial, 
os atributos das atividades e empreendimentos industriais referem-se: 
a) Ao grau de poluição da atividade; 
b) Ao estado físico da emissão; 
c) À área de terreno ou lote, que será de no máximo 360,00 m2 (trezentos e 

sessenta metros quadrados). 

Art. 67. Nas zonas residenciais somente serão admitidos em vias locais usos 
complementares à atividade residencial em porte limitado, restringindo-se a aprovação 
de outras categorias de uso a terrenos ou lotes com acesso por Via Coletora ou 
Arterial, atendidos os procedimentos estabelecidos no § 1˚ do artigo 66 desta Lei. 

Art. 68. Os usos mistos poderão ocorrer em qualquer zona, observadas as restrições 
impostas pelos atributos de atividades e empreendimentos de que trata o § 1˚ do artigo 
66 desta Lei, e restringindo-se sua ocorrência em zona industrial aos empreendimentos 
e atividades de base não residencial. 

Art. 69. Para as atividades industriais em operação no Município, caso comprovado o 
potencial poluidor de sua operação, exigem-se providências de curto prazo para sanar 
os efeitos danosos podendo-se, inclusive, suspender a respectiva licença de 
funcionamento, caso não sejam atendidas as exigências requeridas, nos termos da 
legislação pertinente e prazos estabelecidos. 

Art. 70. As restrições de uso e ocupação aplicáveis às zonas são as constantes do 
Quadro II, do Anexo II, integrante desta Lei. 

Parágrafo Único. O Modelo de Estrutura Urbana orientado pelas diretrizes e 
proposições desta seção, corresponde à Visão da Comunidade, expressa no Mapa 11, 
Anexo IV, integrante desta Lei. 

Seção IV  
Das Unidades Espaciais de Planejamento 

Art. 104. As Unidades Espaciais de Planejamento (UEP’s) correspondem à divisão da 
área urbana em espaços de referência para fins de planejamento, pesquisas, 
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informações e gestão urbana conforme Mapa 10 constante do Anexo IV, integrante 
desta Lei.  

§ 1°. As UEP`s hidrográficas serão definidas segundo as bacias e sub-bacias 
hidrográficas para planejamento do saneamento e do meio ambiente, e 
regulamentadas em legislação específica.  

§ 2°. Os demais elementos serão tratados de acordo com a complexidade e 
características da área urbana.  

Art. 105. São objetivos das UEP`s: 

I. Viabilizar a produção e sistematização de informações sistematizadas, 
propiciando a análise urbana em série histórica;  

II. Possibilitar a alimentação intersetorial, o subsídio ao planejamento geral, setorial 
e urbanístico, bem como à gestão urbana, orientando as políticas de 
investimentos públicos e privados.  

Art. 106. Ficam definidas as seguintes Unidades Espaciais de Planejamento de 
conformidade com o Mapa 10 constante do Anexo II, integrante desta Lei: 

I. Na Cidade de Irecê: 
a) Unidade Espacial de Planejamento UEP-1: Bairro Centro 
b) Unidade Espacial de Planejamento UEP-2: Bairros Fiesta, Silva Pereira, Fórum, 

Alto do Moura; 
c) Unidade Espacial de Planejamento UEP-3: Bairros Lagoa do Tió, Baixão de 

Sinésia, São José; 
d) Unidade Espacial de Planejamento UEP-4: Vivendas, Recanto das Árvores; 
e) Unidade Espacial de Planejamento UEP-5: Arnóbio Batista, Coopirecê, 

Fundação Bradesco; 
f) Unidade Espacial de Planejamento UEP-6: Paraíso, Lagoa do Barro, Boa Vista; 
g) Unidade Espacial de Planejamento UEP-7: São Francisco, Severiano Moitinho; 
h) Unidade Espacial de Planejamento UEP-8: Bairro Novo. 

II. Na Zona Rural do Distrito de Irecê:  
a) UEP-9: Meia-Hora, Queimada, Achado, e Lagoa Nova, correspondendo aos 

Setores Censitários n˚ 39 e n˚ 40 do IBGE. 
III. No Distrito de Angical: 

a) UEP-1: Vila de Angical, correspondendo aos Setores Censitários n˚ 1 e n˚ 2 do 
IBGE; 

b) UEP-2: Queimada, correspondendo ao Setor Censitário do IBGE n˚ 4; 
c) UEP-3: Macozeiro, correspondendo ao Setor Censitário do IBGE n˚ 5; 
d) UEP-4: Barro Branco, correspondendo ao Setor Censitário do IBGE n˚ 3. 

 
a) UEP-2: correspondendo aos Setores Censitários n˚ 2 e n˚ 4 do IBGE; 
b) UEP-3: correspondendo ao Setor Censitário n˚ 3 do IBGE. 

V.No Distrito de Itapicuru: 
a) UEP-1: Vila de Itapicuru, correspondendo ao Setor Censitário n˚ 1 do IBGE; 
b) UEP-2: Umbuzeiro, correspondendo ao Setor Censitário n˚ 4 do IBGE; 
c) UEP-3: correspondendo aos Setores Censitários n˚ 2 e n˚ 3 do IBGE. 
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X. Criar programa de orientação técnica para manutenção e abertura de estradas 
rurais, de modo a evitar danos ambientais aos córregos e nascentes; 

XI. Implementar programa de micro e macrodrenagem na área urbana, 
contemplando obras de adequação e correção; 

XII. Elaborar programa de manutenção permanente dos sistemas de micro e 
macrodrenagem da área urbana do município, associado à educação ambiental; 

XIII. Desenvolver amplo programa de educação ambiental junto aos diferentes 
segmentos da sociedade visando contribuir para a mudança de paradigma na 
sua relação com a água, o ar, o solo e os materiais, dando prioridade a não 
geração e minimização da geração de resíduos, reuso/reutilização, reciclagem e 
tratamento dos mesmos. 

 

TÍTULO V  
DA MODERNIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 

Capítulo I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 109. As diretrizes para o planejamento e gestão visam à modernização da gestão 
e ao fortalecimento da cidadania, fatores indispensáveis à implementação do Plano 
Diretor Participativo, compreendendo: 

I. A continuidade do processo de planejamento como pressuposto à 
sustentabilidade da gestão pública municipal;  

II. A institucionalização de mecanismos e canais de gestão participativa e de 
controle social, bem como a oferta de condições para o seu funcionamento 
eficaz;  

III. A adoção de mecanismos de transparência mediante a institucionalização de um 
sistema de informações sobre a realidade municipal e as atividades da 
administração pública em geral;  

IV. A melhoria crescente da eficiência da gestão pública, contemplando: 
a) A modernização das práticas administrativas; 
b) A atualização tecnológica; 
c) Adequação das estruturas organizacionais; 
d) A valorização e capacitação de servidores públicos. 

V. A promoção da educação para a cidadania, que perpassa a relação Estado-
sociedade e sociedade-natureza, fomentando o capital social, oferecendo suporte 
para a defesa dos direitos dos cidadãos, com vistas às transformações 
necessárias à conformação de uma sociedade mais equitativa e democrática. 

Art. 110. As diretrizes para a Modernização da Gestão e Fortalecimento da Cidadania 
têm por suporte a implementação dos seguintes projetos e programas, detalhados no 
Anexo III desta Lei: 

I. Casa da Cidadania; 
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II. Implementação da Legislação Complementar ao Plano Diretor; 
III. Sistema de Informações; 
IV. Cursos sobre o  Plano Diretor e Processo de Planejamento Municipal; 

Formação sobre o Papel dos Conselhos Municipais; 
V. Assessoria Técnica, Urbanística e Jurídica às Populações Pobres. 

 

   VI - Formação para o uso dos recursos tecnológicos e do SL, visando não somente o 
consumo como a produção de informações, softwares e mídias digitais, como forma de 
inclusão sócio-digital; 

VI. Assessoria técnica para produção, instalação e manutenção de Programas com 
SL para programas e projetos comunitários 

Art. 111. Para implementação da modernização da gestão e o fortalecimento da 
cidadania, o Município se valerá dos seguintes instrumentos: 

I. Sistema Municipal de Planejamento e Gestão;  
II. Sistema Municipal de Informações;  

    III Educação para a cidadania;  
IV Fundo Municipal de Desenvolvimento do;  
V Procedimentos administrativos;  
VIOrientação para a legislação. 
VII Fundo municipal de Educação 

Capítulo II  
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

Seção I  
Das disposições gerais 

Art. 112. Fica criado o Sistema de Planejamento e Gestão do Município de Irecê 
(SPGMI), compreendendo o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos 
necessários à coordenação planejada e participativa da Administração Municipal.  

Art. 113. São objetivos do Sistema de Planejamento e Gestão do Município de Irecê: 

I. Garantir eficiência e eficácia à gestão municipal, visando à melhoria dos serviços 
prestados aos cidadãos e da qualidade de vida no Município;  

II. Unificar os sistemas de planejamento do desenvolvimento ambiental e urbano, o 
planejamento setorial e o planejamento orçamentário, vinculando as ações dos 
diversos órgãos da Administração Pública municipal a políticas e planos 
concebidos e implementados de forma integrada, consideradas suas 
repercussões mútuas, a provisão de recursos para a sua implementação e o 
impacto sobre a realidade municipal;  

III. Promover as medidas necessárias à cooperação e articulação do Município com 
os outros municípios de sua área de influência, exercendo o seu papel de Centro 
Regional;  
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IV. Assegurar amplo debate no âmbito da Administração Pública municipal, das 
políticas e diretrizes para planos, programas e projetos, e compatibilizar as 
iniciativas setoriais com o Plano Diretor Participativo;  

V. Instituir um processo permanente e sistemático de detalhamento, implementação, 
avaliação, aperfeiçoamento, revisão e atualização do Plano Diretor Participativo.  

Art. 114. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Irecê 
fundamenta-se nos seguintes princípios: 

I. Relativos ao planejamento:  
a) Da adequabilidade: adequar o planejamento à realidade concreta do Município;  
b) De exeqüibilidade: garantir que as ações e os programas sejam proporcionais à 

capacidade e aos recursos financeiros do Município;  
c) Do tecnicismo: recorrência aos recursos técnicos mais avançados na 

elaboração do planejamento;  
d) Da Publicidade: garantir que a população tenha acesso aos planos, programas 

e projetos, documentos e estudos de elaboração do planejamento municipal. 

II. Relativos à gestão:  
a) Da legalidade, como limite da atuação administrativa;  
b) Da impessoalidade, sendo vedado à administração pública municipal atuar com 

vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, bem como promover 
pessoalmente agentes ou autoridades;  

c) Da moralidade, mediante a atuação segundo padrões éticos de probidade e 
boa-fé, e da criação e consolidação de instrumentos de fiscalização da gestão 
pública;  

d) Da publicidade e transparência, mediante a ampla divulgação dos atos 
praticados pela administração pública municipal, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas em lei, e através da implementação do orçamento participativo 
articulado com o planejamento participativo;  

e) Da eficiência, mediante a desburocratização, a otimização e a celeridade do 
serviço público municipal;  

f) Da supremacia do interesse público, como finalidade primordial da atuação 
administrativa, sendo vedado ao agente ou autoridade renunciar ao exercício 
das competências que lhe são outorgadas por lei;  

g) Da independência das esferas governamentais e da sociedade civil, 
combatendo o clientelismo e o nepotismo; 

h) Da solidariedade, pelo respeito à diversidade de pensamentos, credos e 
manifestações na formulação da política municipal de desenvolvimento e 
expansão urbana; 

i) Da credibilidade, pela garantia da implementação das políticas públicas 
constituídas nos canais de participação e construção coletiva, e da presunção 
de fé-pública de que dispõem os agentes e autoridades administrativos;  

j) Da razoabilidade e proporcionalidade, pela prática de atos administrativos 
discricionários que atendam satisfatoriamente ao interesse público;  

k) Da Segurança jurídica, em respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada, sendo vedado à administração pública municipal modificar sua 
forma de atuação sem justa motivação.  
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Seção II 
 Das Unidades Integrantes do Sistema de Planejamento e Gestão do Município de 

Irecê 

Art. 115. Poderão participar das unidades integrantes do Sistema de Planejamento e 
Gestão do Município de Irecê (SPGMI) todas as unidades da Administração Pública 
federal e estadual com atuação no Município, os dispositivos de ação regional que o 
Município integre ou venha a integrar, e os poderes legislativo e judiciário, cabendo-
lhes: 

II. Fornecer informações sobre o planejamento e gestão de suas respectivas 
esferas governamentais para subsidiar o planejamento municipal; 

III. Implementar as ações de suas esferas de governo em consonância com o 
planejamento municipal. 

Art. 116. O SPGMI será integrado por todas as unidades da Administração Pública 
municipal, os conselhos, fóruns, conferências e comissões permanentes criadas por lei 
das quais conste representação da sociedade civil, competindo-lhe: 

I. Fornecer apoio técnico de caráter interdisciplinar, com a finalidade de realizar, ou 
orientar e acompanhar a realização de estudos, análises e pesquisas necessárias 
à implementação das atividades de planejamento e gestão; 

II. Fornecer informações para subsidiar o processo de discussão e deliberação 
sobre o plano diretor participativo e os demais planos, inclusive as leis 
orçamentárias; 

III. Implementar o processo de planejamento e gestão. 

Art. 117. Integram o Sistema de Planejamento e Gestão do Município de Irecê: 

I. Os órgãos de planejamento urbano e de planejamento orçamentário como 
unidades centrais, e os demais órgãos da administração municipal em caráter 
permanente;  

II. O conselho de desenvolvimento do município de Irecê e a conferência municipal 
com suas competências e demais características introduzidas por esta lei. 

§ 1°. Às unidades centrais do sistema compete: 

I. A produção, atualização e conservação dos dados, indicadores, bases 
documentais e cartográficas para o planejamento, incluídos os documentos 
técnicos e demais elementos de apoio à elaboração do Plano Diretor Participativo 
e dos planos complementares de detalhamento, os quais passarão a integrar o 
Sistema de Informações do Município de Irecê (SIM);  

II. A coordenação da realização do Plano Diretor Participativo e dos planos 
complementares e de detalhamento de suas diretrizes;  

III. A elaboração da legislação urbanística decorrente do Plano Diretor Participativo, 
em articulação com os órgãos de licenciamento urbanístico e ambiental;  

IV. A apreciação e o pronunciamento sobre os projetos de iniciativa popular;  
V. A organização na condução do processo de discussão pública e deliberação 

sobre os planos cuja coordenação seja de sua competência;  
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VI. A coordenação da elaboração das leis orçamentárias, em consonância com as 
diretrizes do Plano Diretor Participativo e deliberações do Orçamento 
Participativo;  

VII.  A articulação, com o Conselho de Desenvolvimento do Município e dos demais 
conselhos municipais, com vistas à apreciação de planos, inclusive os setoriais 
de suas áreas específicas de atuação;  

VIII.  A oferta de condições financeiras, físico-operacionais e de recursos humanos, 
aí incluída uma secretaria em caráter permanente, para o funcionamento 
contínuo e regular de todos os conselhos institucionalizados no Município;  

IX. A coordenação da estratégia de implementação do Plano Diretor Participativo, 
seu acompanhamento e avaliação de resultados.  

§ 2º. Cada unidade da Administração Pública municipal contará com um preposto em 
seu âmbito, que procederá à articulação com o órgão de planejamento competindo-lhe: 

I. Adequar seu planejamento e orçamento às diretrizes do Plano Diretor 
Participativo, de modo a assegurar que as leis orçamentárias municipais estejam 
em consonância com as suas diretrizes;  

II. Coordenar internamente a implementação das diretrizes setoriais conforme 
aprovadas.  

§ 3º. Ao Poder Legislativo municipal, no exercício de suas prerrogativas estabelecidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, compete: 

I. Analisar e aprovar a Lei do Plano Diretor Participativo e a legislação urbanística e 
ambiental dele decorrente;  

II. Acompanhar a elaboração e a fiscalização da implementação do Plano Diretor 
Participativo, assim como sua revisão;  

III. Convocar e acompanhar debates, audiências e consultas públicas, bem como 
plebiscitos e referendos tratando de matérias relacionadas à Política Municipal de 
Desenvolvimento e Expansão Urbana.  

§ 4º. Ao Ministério Público, no exercício das competências que lhe são atribuídas pela 
Constituição Federal, cabe acompanhar a elaboração, e a fiscalização da 
implementação do Plano Diretor Participativo, assim como a sua revisão e legislação 
dele decorrente.  

Seção III  
Da revisão e das modificações do Plano Diretor Participativo 

Art. 118. A revisão do Plano Diretor Participativo será iniciada após nove anos de 
aprovação desta Lei, podendo ser revisto ou modificado antecipadamente, com base 
em exposição de motivos encaminhada ao órgão de planejamento que formulará 
parecer técnico e jurídico, após deliberação favorável do Conselho de Desenvolvimento 
do Município e aprovação da Câmara Municipal.  
 
§1º. O capitulo do partido urbanístico, incluso seus receptivos mapas, principalmente o 
que define o perímetro urbano com atualização de geoprocessamento e parte macro do 
sistema viário, que serão revisados no prazo de 90 dias da publicação da presente lei.  
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§ 2º. Qualquer órgão ou entidade integrante do SPGMI, bem como qualquer 
associação representativa da população do Município poderá encaminhar ao órgão de 
planejamento sugestões, devidamente justificadas, visando à revisão ou modificação 
antecipada do Plano Diretor Participativo.  

§ 3°. Na revisão ou modificação do Plano Diretor Participativo, inclusive quando 
antecipadas, serão obedecidas todas as disposições quanto à iniciativa, processo de 
elaboração, discussão e aprovação exigidas no processo regular.  

§ 4º. Uma vez efetuada a revisão ou modificação do Plano Diretor Participativo, serão 
revistos e atualizados os planos e a legislação que tenham parte, ou todo o seu 
conteúdo afetado por novas disposições.  
 
 

Seção IV  
Dos Instrumentos de Participação da População no Planejamento e Gestão  

Subseção I  
Das disposições gerais 

Art. 119. A participação da população no planejamento e gestão será assegurada 
mediante os seguintes instrumentos, entre outros: 

I. Conselho de Desenvolvimento do Município;  
II. Conferência de Desenvolvimento Municipal;  
III. Fórum dos Conselhos de Irecê;  
IV. Debates, consultas e audiências públicas;  
V. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;  
VI. Referendo popular e plebiscito;  
VII. Ouvidoria. 

Subseção II  
Do Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê 

Art. 120. Fica criado o Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê (CODEMI), 
órgão consultivo e deliberativo composto por representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, tendo como competências: 

I. Apreciar e deliberar sobre a aplicação desta Lei, e da legislação complementar 
ao PDP, expedindo resoluções sobre assuntos controversos, conflitos e lacunas 
encontradas;  

II. Propor, apreciar e emitir parecer sobre as revisões e modificações do Plano 
Diretor Participativo antes do seu encaminhamento à Câmara Municipal, devendo 
o referido parecer ser apensado ao Anteprojeto de Lei;  
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III. Participar dos debates sobre o Orçamento Participativo e emitir parecer sobre a 
compatibilidade das leis orçamentárias com as diretrizes do Plano Diretor 
Participativo, o qual será encaminhado, pelo Poder Executivo municipal, à 
Câmara Municipal;  

IV. Apreciar e emitir parecer sobre os projetos sujeitos ao Estudo Prévio de Impacto 
de Vizinhança;  

V. Acompanhar a implementação do Plano Diretor Participativo e a execução de 
planos e projetos setoriais a ele relacionados;  

VI. Convocar audiências públicas sobre matérias relacionadas com a Política 
Municipal de Desenvolvimento e Expansão Urbana e participar dos debates e 
audiências que se realizem sobre o Plano Diretor Participativo;  

VII.  Apreciar e emitir parecer sobre as propostas de iniciativa popular de lei e de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;  

VIII.  Promover debates públicos com as organizações espontâneas da população, 
especialmente as representativas de bairros e das comunidades de vilas e 
povoados, para conhecer suas demandas e dar-lhes conhecimento sobre o 
processo de planejamento municipal;  

IX. Propor aos órgãos do SPGM a elaboração de estudos sobre questões relevantes 
e a sobre a capacitação dos conselheiros a eles vinculados;  

X. Acompanhar a movimentação e deliberar sobre a programação e aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Irecê;  

XI. Instituir câmaras técnicas e grupos de trabalho, permanentes ou extraordinários, 
sobre temas pertinentes à Política Municipal de Desenvolvimento e Expansão 
Urbana;  

XII.  Manter registro próprio do seu funcionamento em atas, dando-lhes publicidade;  
XIII.  Elaborar seu regimento interno.  

§ 1°. Ficam criadas as Câmaras Técnicas de Habitação e de Saneamento, com as 
atribuições, composição e forma de funcionamento que dispuser o regimento interno do 
Conselho.  

§ 2°. A atuação do Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê será auxiliada 
pelos relatórios da Ouvidoria.  

§ 3°. As deliberações e resoluções do Conselho de Desenvolvimento do Município de 
Irecê se articularão com as dos demais conselhos, buscando a integração entre as 
políticas afins, em especial as de saneamento ambiental, habitação, segurança 
alimentar e nutricional, mobilidade urbana, transporte e trânsito, e planejamento 
territorial, nos âmbitos municipal e regional.  

§ 4°. O Regimento do Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê será 
aprovado por ato do Poder Executivo municipal em até 120 (cento e vinte) dias após a 
sua instalação.  

Art. 121. O Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê será constituído por: 

I. O dirigente do órgão de planejamento, que o presidirá;  
II. 4 (quatro) representantes de órgãos municipais, de livre escolha do prefeito;  
III. 3 (três) representantes de órgãos federais e estaduais atuantes no município, 

indicados pelas entidades que representam;  
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IV. 1 (um) representante da câmara de vereadores;  
V. 5 (cinco) representantes de movimentos sociais e populares, sendo 3 (três) das 

vilas e povoados e 2 (dois) da sede municipal, dando-se prioridade àqueles que 
concomitantemente forem representantes da população no orçamento 
participativo;  

VI. 1 (um) representante de entidades empresariais;  
VII.  2 (dois) representantes de entidades profissionais e acadêmicas;  
VIII.  2 (dois) representantes de Organizações Não Governamentais (ONG`s);  
IX. 2 (dois) representantes de entidades sindicais de trabalhadores, sendo uma 

delas, de trabalhadores rurais. 

§ 1°. Na representação dos bairros da sede e dos povoados e vilas haverá rodízio, não 
podendo a mesma associação ser indicada duas vezes seguidas.  

§ 2°. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho de 
Desenvolvimento do Município de Irecê, com direito a voz, personalidades e 
representantes de órgãos e entidades públicos e privados, dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como técnicos de notório saber, sempre que da pauta 
constar tema de sua atuação, não excedendo o número de três convidados.  

§ 3°. Qualquer cidadão poderá participar como ouvinte, de todas as reuniões plenárias, 
das câmaras técnicas, ou de grupos de trabalho.  

§ 4°. As reuniões serão mensais e as pautas serão definidas pelos membros do 
Conselho. 

§ 5°. O apoio financeiro e a estrutura para o funcionamento, inclusive recursos 
humanos será fornecida pelo órgão de planejamento e urbanismo.  

§ 6°. O Conselho formulará o seu Regimento Interno, encaminhando-o em seguida ao 
Prefeito Municipal para aprovação.  

Subseção III  
Da Conferência de Desenvolvimento Municipal de Irecê 

Art. 122. A Conferência de Desenvolvimento Municipal de Irecê é a instância máxima 
de participação da sociedade no SPGM, competindo-lhe: 

I. Deliberar sobre a revisão e propor alterações no Plano Diretor Participativo;  
II. Deliberar sobre as alterações na natureza e atribuições do Conselho de 

Desenvolvimento do Município, opinar sobre sua estrutura e composição, indicar 
os membros titulares e suplentes, bem como sugerir a formação de câmaras 
técnicas e grupos de trabalho;  

III. Avaliar o desempenho do SPGM e a implementação do Plano Diretor 
Participativo;  

IV. Funcionar como etapa preparatória para a etapa estadual da Conferência 
Nacional das Cidades.  

§ 1°. A Conferência de Desenvolvimento Municipal de Irecê ocorrerá a cada dois anos 
e será presidida pelo dirigente do órgão de planejamento.  
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§ 2°. O regimento da conferência disporá, no mínimo sobre:  

I. O temário da Conferência;  
II. A organização e o funcionamento da Conferência;  
III. Os critérios e os procedimentos para a escolha dos delegados;  
IV. Os recursos financeiros para a realização da Conferência.  

§ 3°. A proposta de revisão do Plano Diretor Participativo a ser submetida à 
Conferência Municipal atenderá aos seguintes requisitos: 

I. Realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de representantes de 
diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais, incluindo a sede, 
vilas e povoados, nas quais serão realizadas audiências públicas;  

II. Divulgação nos meios de comunicação de massa disponíveis e distribuição da 
proposta de revisão do plano diretor participativo para os delegados eleitos, com 
antecedência de, no mínimo 15 (quinze) dias da votação da proposta;  

III. Registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;  
IV. Publicação e divulgação nos meios de comunicação de massa disponíveis, dos 

anais da conferência.  

Subseção IV  
Do Fórum dos Conselhos de Irecê 

Art. 123. O Prefeito Municipal convocará anualmente o Fórum dos Conselhos de Irecê, 
instância de articulação e integração das políticas setoriais, à qual compete: 

I. Avaliar o funcionamento e o desempenho dos conselhos, propondo medidas e 
providências para o seu aperfeiçoamento;  

II. Promover a integração das ações setoriais de governo com o planejamento geral;  
III. Manter atualizadas as informações setoriais e dar conhecimento delas aos 

diversos setores, contribuindo para o fluxo de informações do sim e da base de 
planejamento visando obter a sinergia das ações no município;  

IV. Acompanhar a implementação do plano diretor participativo seus planos 
específicos, programas e projetos;  

V. Avaliar a compatibilidade dos planos setoriais com as diretrizes do plano diretor 
participativo;  

VI. Apresentar sugestões para a adequação da estrutura organizacional visando a 
implementação do SIM;  

VII.  Promover com o apoio dos órgãos da administração municipal, a realização de 
cursos, palestras, seminários e outros eventos, destinados ao aprimoramento dos 
membros dos conselhos, tornando-os mais atuantes e propositivos;  

VIII.  Promover campanhas, editar manuais e divulgar os conselhos, conferindo-lhes 
visibilidade junto à população;  

IX. Realizar audiência pública com periodicidade anual, para dar conhecimento à 
população das políticas e ações de desenvolvimento urbano em curso, bem 
como da atuação dos conselhos.  

§ 1°. O Fórum de Conselhos de Irecê será composto pelos representantes de cada um 
dos conselhos institucionalizados e atuantes no Município.  
                                                                                                                         

 
ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

§ 2°. Cada conselho elegerá um membro titular e um suplente, que representarão a 
entidade no Fórum de Conselhos de Irecê.  

§ 3°. O Poder Executivo municipal garantirá suporte técnico e operacional necessário 
ao pleno e regular funcionamento do Fórum de Conselhos.  

§ 4°. A participação no Fórum de Conselhos não será remunerada, sendo considerada 
prestação de serviço de relevante interesse público, e a ausência ao trabalho dela 
decorrente será abonada e computada como jornada efetiva de trabalho, para todos os 
efeitos legais.  

§ 5°. O Regimento do Fórum de Conselhos será aprovado por ato do Executivo 
Municipal. 

Subseção V  
Dos debates, consultas e audiências públicas 

Art. 124. Para garantir a efetividade do processo participativo, os debates, consultas e 
audiências públicas atenderão aos seguintes requisitos quanto à publicidade:  

I. Ampla comunicação pública, em linguagem acessível e que atenda a todos os 
tipos de deficiência, mediante os meios de comunicação social disponíveis;  

II. Ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação de estudos e 
propostas com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias;  

III. Publicação e divulgação dos resultados dos debates e propostas adotados nas 
diversas etapas do processo.  

 
§ 1°. A organização do processo de debates, consultas e audiências públicas do Plano 
Diretor Participativo e da legislação dele decorrente deverá garantir a diversidade, nos 
seguintes termos: 

I. Realização de debates por segmentos sociais, por temas e por divisões 
territoriais, tais como bairros, distritos, setores, vilas e povoados, entre outros, 
dando-se preferência às divisões territoriais praticadas nos debates do orçamento 
participativo;  

II. Garantia de alternância entre os locais de discussão.  

§ 2°. A Ouvidoria será responsável pela organização dos debates, consultas e 
audiências públicas.  

Art. 125. As audiências públicas do Plano Diretor Participativo têm por finalidade 
informar, colher subsídios, debater, rever e analisar a metodologia e o seu conteúdo, 
devendo atender os seguintes requisitos:  
 

I. Ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local e outros meios de 
comunicação de massa ao alcance da população local; 

II. Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população, sobretudo a 
moradora de vilas e povoados distantes, quando realizada na sede municipal; 
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III. Serem dirigidas pelo poder público municipal, que, após a exposição de todo o 
conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

IV. Garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de 
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de 
presença; 

V. Serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 
conteúdos deverão ser apensados ao projeto de lei, compondo memorial do 
processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 

§ 1°. A audiência pública poderá ser requerida por iniciativa da sociedade civil quando 
solicitada por, no mínimo:  

I. 0,1% (um décimo por cento) dos eleitores do Município, quando se tratar do 
Plano Diretor Participativo, ou de planos, programas e projetos de impacto 
estrutural sobre o Município;  

II. 10% (dez por cento) dos eleitores:  
III. Da vizinhança, no caso de projetos de empreendimentos e atividades para os 

quais se requeira Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV);  
IV. Da área abrangida, no caso de povoados e vilas, de Zonas Especiais de 

Interesse Social, de bairros, subdivisões do zoneamento de uso e ocupação do 
solo, ou quaisquer outros recortes territoriais.  

§ 2°. No caso a que se refere o inciso II do § 1° deste artigo, deverá acompanhar o 
requerimento parecer técnico demonstrando a área e a população atingida pela 
proposta.  

§ 3°. O Poder Executivo municipal fica autorizado a regulamentar as formas como 
serão requeridas a audiência pública.  

Art. 126. Caberá ao órgão de planejamento a apreciação e emissão de parecer final 
sobre a aceitação, ou não, das propostas apresentadas nos debates, consultas e 
audiências públicas.  

Parágrafo único. A aceitação ou não das propostas a que se refere o caput deste 
artigo será motivada, técnica e juridicamente, quando for o caso, dando-se a ela 
publicidade nos meios de comunicação de massa disponíveis, e oferecendo cópias 
impressas ou em meio digital, no caso de associações da comunidade 
comprovadamente pobres.  
 

Subseção VI 
 

Da iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos 

Art. 127. A iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano requer, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos eleitores do 
Município, no caso de: 

I. Propostas de modificações parciais no Plano Diretor Participativo aprovado;  
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II. Propostas de leis específicas para aplicação dos instrumentos da Política 
Municipal de Desenvolvimento e Expansão Urbana. 

Art. 128. A iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano poderá ser tomada por, no mínimo, 2% (dois por cento) dos eleitores da área 
abrangida, sejam Zonas Especiais de Interesse Social, bairros, povoados e vilas, 
subdivisões do zoneamento do uso e ocupação do solo, ou quaisquer outros recortes 
territoriais nos quais se pretenda intervir.  

Parágrafo único. Acompanhará o requerimento, parecer técnico demonstrando a área 
e a população atingida pela iniciativa proposta.  

Art. 129. Qualquer proposta de iniciativa popular tratando da Política Municipal de 
Desenvolvimento e Expansão Urbana será apreciada pelo órgão responsável pelo 
planejamento urbano, cabendo-lhe encaminhá-la aos órgãos setoriais competentes.  

§ 1°. O Poder Executivo municipal emitirá parecer técnico circunstanciado sobre o 
alcance e conteúdo da proposta, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do 
protocolo da proposta, dando-se publicidade ao referido parecer. 

§ 2°. O prazo previsto no §1°. deste artigo poderá ser prorrogado por mais 60 
(sessenta) dias, desde que seja solicitado com a devida justificativa e mereça parecer 
favorável do Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê. 

§ 3°. Quando se tratar de modificações do Plano Diretor Participativo, ou de planos, 
programas e projetos de impacto estrutural sobre o Município, será encaminhado ao 
Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê, acompanhado de parecer técnico 
do Executivo Municipal, para apreciação e emissão de parecer.  

§ 4°. Será dada publicidade sobre o conteúdo integral dos pareceres emitidos pelo 
Poder Executivo municipal e pelo Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê.  

Subseção VII  
Do plebiscito e do referendo popular 

Art. 130. O plebiscito e o referendo serão decididos por meio de voto direto e igual para 
todos.  

§ 1°. Plebiscito é a consulta formulada à população para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, 
convocada com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo à população, 
aprovar ou recusar o que lhe tenha sido submetido. 

§ 2°. Referendo é a consulta formulada à população para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, 
convocada com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo à 
população a respectiva ratificação ou rejeição. 
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§ 3°. A convocação para o plebiscito ou o referendo será precedida por ampla 
campanha educativa, nos meios de comunicação de massa disponíveis, em linguagem 
acessível à população, tratando, no mínimo sobre o conceito do instrumento, as regras 
para a sua aplicação, a matéria objeto de convocação e o compromisso em relação aos 
resultados obtidos.  

§ 4°. A campanha educativa de que trata o § 3° deste artigo será realizada pelo 
Executivo Municipal durante, no mínimo, os 15 (quinze) dias que antecedem a 
convocação do plebiscito ou referendo popular, independentemente de quem tenha 
sido o autor da iniciativa de convocação.  

§ 5°. Os resultados do plebiscito e do referendo vinculam as ações governamentais 
posteriores a ele relacionadas.  

Art. 131. Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar a operacionalização 
dos plebiscitos e referendos populares, competindo à Ouvidoria a sua realização.  

Art. 132. A iniciativa de convocação de plebiscito ou referendo popular para aprovar ou 
recusar matérias relacionadas à Política Municipal de Desenvolvimento e Expansão 
Urbana caberá:  

I. Ao Executivo Municipal, mediante decreto;  
II. Ao Legislativo Municipal, por iniciativa, no mínimo, de 1/3 (um terço) dos 

membros da Câmara, mediante decreto legislativo;  
III. À população, por meio de petição encaminhada ao Poder Executivo municipal, 

firmada por pelo menos 2% (dois por cento) dos eleitores:  
a) Do Município, quando se tratar de propostas de modificações estruturais no 

Plano Diretor Participativo;  
b) Da vizinhança que venha a ser atingida pela proposta de implantação de 

empreendimento, ou realização de atividade consideradas de alto impacto de 
vizinhança, na forma em que a legislação dispuser;  

c) Da área abrangida, no caso de desafetação de Zonas Especiais de Interesse 
Social.  

§ 1°. O Poder Executivo municipal regulamentará como será elaborado o instrumento 
petitório referido no inciso III do caput deste artigo.  

§ 2°. O Executivo Municipal emitirá parecer e enviará ao Conselho de Desenvolvimento 
do Município de Irecê, para a apreciação do requerimento de convocação do plebiscito 
e referendo de iniciativa popular, devendo, no caso de aprovação, adotar as 
providências necessárias para a sua realização, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias.  

Subseção VIII  
Da ouvidoria 

Art. 133. A Ouvidoria constitui um canal destinado a tirar dúvidas, apresentar 
sugestões, críticas e denúncias, na defesa do cidadão contra ato do órgão municipal 
que o reclamante considerar prejudicial.                                                                                                                           
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§ 1º. A Ouvidoria deverá vincular-se diretamente ao Gabinete do Prefeito, devendo 
articular-se com ela quaisquer outras Ouvidorias implantadas no Município, e com 
prepostos que serão designados nas demais Secretarias, onde elas não estiverem 
disponíveis.  

§ 2º. Os prepostos da Ouvidoria Pública nas Secretarias Municipais se 
responsabilizarão pelo fluxo de informações e pela implementação das medidas 
corretivas determinadas pelo Ouvidor Público. 
 

Capítulo III  
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Seção I  
Das disposições gerais 

Art. 134. O Município procederá à avaliação dos sistemas de informação que mantém 
no presente, consolidando-os, aperfeiçoando-os e complementando-os, para que 
constituam um único sistema denominado Sistema de Informações do Município de 
Irecê (SIM), como instrumento de apoio e controle social, onde serão consolidadas as 
informações básicas para o planejamento e gestão urbana. 

Parágrafo único. O SIM se constitui de um conjunto de dados, informações, 
indicadores e índices capazes de informar a realidade do Município de Irecê, em suas 
dimensões sócio-demográficas, econômicas, culturais, geofísicas, espaciais, 
ambientais e político-institucionais. 

Art. 135. O Sistema de Informações do Município (SIM) tem por objetivos: 

I. Criar uma base georreferenciada de informações, padronizada, atualizada e 
confiável, orientando a atuação da Administração Pública municipal, estadual e 
federal, subsidiando a tomada de decisões pelos agentes econômicos e sociais, 
estimulando o desenvolvimento sustentável e contribuindo para a gestão 
democrática.  

II. Possibilitar o conhecimento da realidade municipal de forma contínua e 
sistemática capaz de subsidiar o processo de planejamento e gestão 
democráticos, em especial a elaboração, revisão e avaliação dos resultados da 
implementação do Plano Diretor Participativo;  

III. Fundamentar a proposição, implementação e avaliação das políticas públicas no 
âmbito municipal e de outros níveis de governo. 

Art. 136. A concepção e implementação do Sistema de Informações do Município de 
Irecê (SIM) atenderão às seguintes diretrizes: 

I. Pactuação com os órgãos federais e estaduais atuantes no Município, com as 
empresas concessionárias de serviços públicos, bem como com organizações 
não governamentais e a sociedade em geral, sobre a metodologia e técnicas 
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utilizadas na coleta e tratamento dos dados, bem como das unidades espaciais 
de referência;  

II. Utilização das informações já disponíveis e ampliação gradual do repertório de 
informações;  

III. Definição precisa dos conceitos de classificação e regularidade na produção de 
dados;  

IV. Utilização de metodologias que assegurem a comparabilidade no tempo, 
produzindo séries históricas, e a comparabilidade entre regiões do município, e 
com outros municípios ou realidades distintas, sem prejuízo do emprego de 
técnicas de baixo custo e fácil operacionalização e alimentação;  

V. Manutenção de um sistema aberto, assegurando a transparência dos 
procedimentos e o acesso pelos cidadãos e cidadãs às informações;  

VI. Disseminação das informações visando público-alvo diversificado, do técnico 
especializado ao cidadão comum e, progressivamente, em linguagens voltadas 
para pessoas com deficiências.  

Seção II  
Da composição do Sistema Municipal de Informações 

Art. 137. Para possibilitar o acompanhamento e controle do Plano Diretor Participativo, 
integrarão o Sistema de Informações do Município (SIM), informações e indicadores 
necessários para: 

I. A avaliação da implementação das diretrizes, projetos e ações propostos pelo 
Plano Diretor Participativo e do seu impacto sobre a estrutura urbana;  

II. O monitoramento da aplicação dos instrumentos da Política Municipal de 
Desenvolvimento e Expansão Urbana;  

III. A avaliação da eficácia das ações implementadas pela Administração Pública 
municipal nos diferentes campos de sua atuação;  

IV. O acompanhamento e a avaliação do funcionamento e eficácia dos conselhos e 
outros canais de participação da sociedade no planejamento e gestão, bem como 
dos fundos para o funcionamento das políticas públicas;  

V. Indicadores e índices sociais existentes, ou que venham a ser formulados pelo 
próprio Município, ou outros órgãos nacionais ou internacionais. 

Parágrafo único. O SIM será iniciado com o seguinte conteúdo mínimo:  

I. Informações geoambientais do território municipal, subsolo, relevo, hidrografia e 
cobertura vegetal; 

II. Cadastro imobiliário; 
III. Legislação urbana: lei do plano diretor participativo, lei de ordenamento do uso e 

ocupação do solo; código de obras; código ambiental, código tributário e de 
rendas, leis orçamentárias, lei da estrutura organizacional, leis de criação e 
regimentos internos dos conselhos e de fundos, dentre outras de interesse ao 
desenvolvimento municipal;  

IV. Relatórios de gestão; 
V. Informações socioeconômicas sobre o município, em especial demografia, 

emprego e renda e zoneamento fiscal imobiliário; 
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VI. Informações sobre operações de serviços públicos, em especial transporte 
público de passageiros, saúde, educação, assistência social, segurança, cultura, 
esportes e lazer; 

VII.  Informações sobre o uso e a ocupação do solo; 
VIII. Informações sobre áreas protegidas por seus atributos naturais, ou histórico-

culturais, e fontes de poluição e degradação ambiental; 
IX. Cadastro das áreas ocupadas pelas atividades agrícolas e respectivas empresas 

produtoras; 
X. Indicadores e índices disponíveis sobre a realidade municipal; 
XI. Atas de reuniões dos conselhos institucionalizados; 
XII.  Mapoteca e registro fotográfico do município. 

Art. 138. Integram o Sistema de Informações do Município de Irecê (SIM): 

I. O Prefeito e os gestores públicos;  
II. Os órgãos e entidades da Administração Pública municipal e instituições públicas 

das demais esferas governamentais; 
III. Agentes públicos e privados, em especial as concessionárias de serviços 

públicos que desenvolvem atividades no Município; 
IV. Entidades da sociedade civil; 
V. Instituições públicas e privadas de pesquisa; 
VI. A população do Município. 

§ 1°. Funcionará como órgão central do SIM o órgão da Administração Pública 
municipal responsável pela coordenação e sistematização da produção e divulgação de 
informações setoriais. 

§ 2°. Caberá ao órgão central do SIM a guarda dos dados, indicadores, cartografia, 
dados georreferenciados, elementos gráficos e outras informações que compõem o 
acervo do Plano Diretor Participativo, os quais constituirão os elementos iniciais do 
sistema, servindo de referencial para o planejamento e gestão do desenvolvimento 
municipal.  

§ 3°. O SIM deverá fundamentar-se em informações georreferenciadas, produzidas e 
permanentemente atualizadas a partir de cadastros das redes estruturantes dos 
sistemas urbanos do Município; 

§ 4°. Os dados e indicadores produzidos deverão ser agregados, sempre que 
pertinente, por categorias de gênero e raça/etnia.  

Art. 139. Será assegurada ampla e periódica divulgação dos dados do SIM, por meio 
de publicações, cuja periodicidade, conteúdos, e meios de disseminação das 
informações serão disciplinados por decreto do Executivo municipal.  

Art. 140. Constituem unidades espaciais de referência do SIM: 

I. As Unidades Espaciais de Planejamento UEPs, instituídas por esta Lei; 
II. As bacias e sub-bacias hidrográficas, os setores censitários definidos pelo IBGE 

e outros recortes territoriais que venham a ser definidos no planejamento 
municipal. 
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Art. 141. Fica instituído o Sistema Cartográfico e Cadastral do Município de Irecê, 
integrante do SIM, com a finalidade de gerir o banco de dados geográficos e a 
cartografia oficial do Município, referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro.  

Capítulo IV  
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE IRECÊ 

Art. 142. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Irecê (FMDI), 
destinado a dar suporte financeiro à implementação das diretrizes dos planos, 
programas e projetos integrantes ou decorrentes do Plano Diretor Participativo, 
constituído pelos seguintes recursos: 

I. Dotações orçamentárias; 
II. Créditos suplementares a ele destinados; 
III. Recursos decorrentes da contribuição de melhoria e da aplicação de outros 

instrumentos da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana; 
IV. Produtos de taxas e preços públicos relativos à aprovação de projetos de 

construção e de licenças para a realização de atividades; 
V. Produto das multas impostas por infrações administrativas e condenações 

judiciais; 
VI. Rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração 

decorrente de aplicações do seu patrimônio; 
VII. Doações em dinheiro ou bens móveis ou imóveis que venha a receber de 

pessoas naturais ou jurídicas; 
VIII. Acordos, convênios, contratos e consórcios; 
IX. Contribuições, subvenções e auxílios, nacionais ou internacionais; 
X. Operações de crédito destinadas ao desenvolvimento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 
XI. Outras receitas eventuais. 

Art. 143. O FMDI será administrado por um conselho gestor, composto por membros 
indicados pelo Executivo municipal, garantida a participação da sociedade. 

§ 1°. Os recursos do FMDI serão depositados em conta a ser aberta e mantida em 
instituição financeira, especialmente com essa finalidade.  

§ 2°. A movimentação da conta especial somente poderá ser feita mediante cheques 
nominais ou ordens de pagamento.  

§ 3°. O plano de aplicação de recursos do FMDI será debatido e aprovado pelo 
Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê e encaminhado, anualmente, 
anexo à Lei Orçamentária Anual (LOA), para aprovação pelo Legislativo Municipal. 

 § 4°. Os recursos financeiros do FMDI serão aplicados em:  

I. Regularização fundiária e urbanística de ZEIS;  
II. Remoção e relocação de habitações situadas em áreas de risco ambiental ou à 

vida humana; 
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III. Aquisição de imóveis para constituição de novas ZEIS e implantação de 
Habitação de Interesse Social; 

IV. Implantação e melhoramentos na infra-estrutura, drenagem e saneamento 
básico; 

V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. Criação e melhoramentos de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII. Criação de áreas de proteção ao meio ambiente natural; 
VIII. Proteção de áreas ou exemplares de interesse histórico, cultural e paisagístico. 

 

Capítulo V 
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Seção I  
Da articulação interinstitucional e intergovernamental 

Art. 144. A Administração Municipal promoverá a articulação interinstitucional e 
intergovernamental atendendo às seguintes diretrizes: 
 

I. Promoção de mecanismos de comunicação e informação inter-órgãos e 
entidades da Administração Municipal e com as demais instâncias 
governamentais procurando conferir maior visibilidade a suas ações e das 
potencialidades do Município, com vistas a integrar programas e projetos, trocar 
experiências angariar apoios e recursos;  

II. Cooperação com outros Municípios, especialmente os da mesma região, para a 
solução de questões comuns, tais como as relacionadas com a prestação de 
serviços, a gestão sustentável do meio ambiente e do desenvolvimento regional, 
de forma integrada, exercendo a sua posição de liderança como Centro Regional;  

III. Assunção do papel de agente do desenvolvimento local, articulador e negociador, 
junto aos agentes políticos e sociais, envidando esforços e instituindo 
mecanismos de colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, visando à 
implementação das diretrizes, programas, projetos e ações do Plano Diretor 
Participativo. 

 
Parágrafo único. O Município poderá firmar cooperação na forma de parcerias, 
consórcios e associações com organismos privados e órgãos e entidades públicas, na 
forma da legislação vigente, para a implementação do Plano Diretor Participativo. 

Seção II  
Da descentralização administrativa 

Art. 145. A Administração Municipal procurará descentralizar o processo de tomada de 
decisões sobre o planejamento e gestão municipal, e indicará prepostos para as vilas e 
povoados ou grupos de povoados, com as seguintes atribuições:  
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I. Coordenar e supervisionar a execução das atividades, planos, programas e 
projetos locais; 

II. Recolher as demandas da comunidade local e encaminhá-las aos órgãos 
competentes, cientificando a ouvidoria; 

III. Coordenar os debates do orçamento participativo e dos planos, programas e 
projetos para o local, em especial, a revisão e atualização do plano diretor 
participativo, registrando os referidos debates e sugestões apresentadas em ata, 
e encaminhando-a ao órgão de planejamento e ao conselho de desenvolvimento 
do município.  

Seção III  
Das Práticas Administrativas e dos Formatos Organizacionais 

Art. 146. O Município introduzirá uma nova cultura nas práticas administrativas, e 
novos formatos organizacionais na Administração Municipal baseados em: 

I. Foco no cidadão;  
II. Gestão por resultados, baseada no estabelecimento de indicadores 

correlacionados a metas, possibilitando o acompanhamento e avaliação de 
planos, programas e projetos, bem como do desempenho dos servidores;  

III. Visão sistêmica e concepção da estrutura organizacional como um instrumento 
flexível para a implementação do plano de governo, cujas diretrizes e ações 
devem estar respaldadas nas diretrizes do plano diretor participativo;  

IV. Difusão de informações, utilizando-se a informatização, quando couber, dos atos 
administrativos do poder público municipal, tais como:  

a) A legislação municipal;  
b) O fluxo de processos, comunicações externas e internas e demais tipos de 

documentos, entre os órgãos da administração municipal;  
c) A disponibilização dos documentos produzidos, de preferência on-line, 

ressalvadas as hipóteses de impossibilidade ou sigilo previstas na lei;  
V. Descentralização progressiva dos serviços oferecidos aos cidadãos, oferecendo-

se meios confortáveis, rápidos e distribuídos racionalmente pelo território, para 
efetuar pagamentos, inclusive de tributos e taxas em atraso, solicitar 
informações, certidões, licenças e outros serviços, formular denúncias e obter 
respostas e providências;  

VI. Desburocratização dos serviços prestados aos cidadãos reduzindo-se a 
exigência de documentos ao estritamente indispensável, sobretudo para a 
população pobre, adotando-se procedimentos capazes de reduzir os prazos na 
prestação de serviços e informações, sem prejuízo da segurança e qualidade;  

VII.  Garantia do devido processo administrativo e dos direitos e deveres previstos na 
lei federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
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Seção IV  
Do Planejamento e da Gestão Orçamentária 

Art. 147. O planejamento e execução orçamentária buscarão o aumento da 
arrecadação tributária, de modo a reduzir a elevada dependência do Município em 
relação às outras esferas governamentais, atendendo às seguintes diretrizes:  

I. Implementação de meios para dotar de transparência e controle social a gestão 
fiscal, que permita a avaliação e acompanhamento, pela sociedade, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

II. Gestão participativa, mediante a implementação do orçamento participativo.  
 

Seção V 
Da Política e Gestão de Pessoas 

Art. 148. O Município estabelecerá uma política de gestão de pessoas que assegure a 
profissionalização e a valorização do servidor municipal, voltada à melhoria contínua 
das ações dos quadros técnicos, administrativos e operacionais na implementação do 
processo de planejamento e gestão participativos, atendendo às seguintes diretrizes: 

I. Ajuste às exigências constitucionais relativas à prática de concurso público; 
II. Instituição de regime estatutário para os servidores e adoção de uma política 

remuneratória justa e compatível com a natureza e atribuições do cargo, 
vinculando o progresso na carreira à qualificação do servidor; 

III. Implementação de programa de formação continuada mediante a formalização de 
parcerias com instituições de ensino para participação em cursos de capacitação 
com instituições públicas de ensino para ampliação de escolaridade, e com 
universidades públicas para participação em programas de extensão, graduação 
e pós-graduação; permitindo-se a oferta desses cursos por Universidades 
privadas, comprovadamente reconhecidos por órgão superior, quando não forem 
oferecidos por universidades públicas. 

IV. Implementação de programas de valorização do servidor, assegurando a atuação 
nas linhas financeira, social, educacional e corporativa. 

 
Capítulo VI  

DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
 

Seção I  
Das Disposições Gerais 

 
Art. 149. O Poder Executivo municipal promoverá os meios para que a população 
participe ativamente da instituição da Política Municipal de Desenvolvimento e 
Expansão Urbana, compreendendo: 

I. A prestação de assistência técnica e jurídica gratuita para os grupos sociais 
menos favorecidos; 
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II. A implementação de programas de capacitação dos membros dos órgãos 
colegiados e lideranças comunitárias; 

III. A implementação de programas de educação que contribuam para obter 
transformações culturais, mediante a formação e consolidação de novos valores 
e práticas, tais como: 

a) Consciência ecológica, expressa na preservação dos recursos naturais, 
redução do consumo de água, uso de tecnologias, materiais e soluções 
construtivas poupadoras de energia e de pagamento de Royalties, como, por 
exemplo, aos Softwares Proprietários, controle biológico de pragas, coleta 
seletiva, reciclagem de papel, e quaisquer outros temas considerados 
pertinentes, sobretudo articulados à implementação de planos, programas e 
projetos;  

b) Respeito aos direitos de mulheres, idosos, deficientes, comunidades afro-
descendentes e indígenas, crianças e adolescentes em situação de risco social 
ou pessoal;  

c) Hábitos alimentares saudáveis, respeitadas as especificidades ambientais, 
culturais, econômicas e sociais locais, com vistas a assegurar a segurança 
alimentar e nutricional especialmente das populações pobres;  

d) Hábito de leitura em populações de baixa renda, como forma de inclusão social;  
e) Desenvolvimento da cultura digital, como forma de inclusão sócio-digital; 
f) Integração do licenciamento urbanístico e ambiental e comprometimento da 

comunidade na fiscalização das áreas, edificações e instalações de uso 
coletivo, assim como na fiscalização do uso e ocupação do solo;  

g) Participação democrática como condição para o exercício pleno da cidadania, 
em especial, no planejamento e gestão do desenvolvimento municipal.  

 

Seção II  
Da Assistência Técnica e Jurídica Gratuita 

Art. 150. A assistência técnica e jurídica gratuita será prestada às pessoas e entidades 
comprovadamente pobres, diretamente ou mediante convênio com instituições de 
ensino, organizações não governamentais ou com associações profissionais. 

§ 1°. A assistência técnica e jurídica precederá a: 

I. Programas e projetos de regularização urbanística e fundiária de Zonas de 
Especial Interesse Social I e II;  

II. Operações urbanas consorciadas;  
III. Desapropriações e relocações de populações em áreas de risco à vida humana 

ou de interesse ambiental.  

§ 2°. Lei específica estabelecerá as condições em que se dará a assistência técnica e 
jurídica gratuita, devendo abranger, no mínimo: 

I. Orientação jurídica e defesa dos interesses coletivos e individuais, aí incluídos o 
requerimento da concessão especial do direito à moradia ou a posse para fins 
comerciais ou de serviços, permitidos pela legislação de ordenamento do uso e 
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ocupação do solo para o local, e a usucapião individual ou coletiva, em qualquer 
esfera de jurisdição;  

II. Orientação técnica para a elaboração e implantação de projetos para a 
construção, ampliação e reforma de edificações, abrangendo os aspectos de: 

a) Conforto, higiene e segurança das unidades; 
b) Implantação da edificação, evitando: 

1. Acidentes em encostas; 
2. Ocupações em áreas alagadiças;  
3. Destruição da cobertura vegetal; 
4. Soluções inadequadas de esgotamento sanitário; 
5. Danificação de redes de infra-estrutura e outras situações de ocupações 

inadequadas.  
III. Assessoramento técnico e jurídico para preparação e acompanhamento dos 

debates, consultas, audiências públicas, plebiscito e referendo popular sobre:  
a) O Plano Diretor Participativo e instrumentos da Política Municipal de 

Desenvolvimento e Expansão Urbana, em especial a criação e a regularização 
fundiária e urbanística de ZEIS, e implantação de usos na vizinhança que 
requeira Estudo Prévio de impacto de Vizinhança;  

b) Orçamento Participativo; 
c) Formulação de projetos de lei e de planos, e programas de iniciativa popular. 

Seção III  
Da Formação e capacitação de Membros de Órgãos Colegiados e Lideranças 

Comunitárias 

Art. 151. O Município promoverá programas de formação e capacitação dos membros 
de órgãos colegiados e lideranças comunitárias, diretamente, ou mediante convênios 
com universidades e organizações não governamentais, visando a sua qualificação 
para o mundo do trabalho e para os novos desafios da cidadania, atendendo às 
seguintes diretrizes: 

I. Formulação e busca de financiamentos públicos e privados para projetos e 
planos populares, de preferência com a adoção de práticas de auto-gestão;  

II. Ampliação da capacidade de proposição e negociação dos membros de 
colegiados, fornecendo-lhes informações sobre seu papel, atribuições e 
fundamentação na legislação específica, e ferramentas para o controle dos 
fundos financeiros sob sua responsabilidade;  

III. Captação de recursos, assistência técnica e gestão empresarial, para agentes 
econômicos interessados na implementação dos projetos estratégicos propostos 
pelo PDP, ou aprovados pelo conselho de desenvolvimento do município.  
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Capítulo VII 
DAS ORIENTAÇÕES PARA A LEGISLAÇÃO 

Seção I  
Das Disposições Gerais 

Art. 152. Na formulação da legislação urbanística o município atenderá às seguintes 
diretrizes: 

I. A dimensão técnica e política do processo de elaboração da legislação que 
implica em negociação entre os diversos agentes sociais, visando o consenso 
entre interesses divergentes, e à formulação de um pacto territorial;  

II. Visão sistêmica da legislação, conferindo-se coerência interna (entre as normas 
de um mesmo instrumento), o estabelecimento de vínculos entre os diversos 
instrumentos urbanísticos, e articulação externa, estabelecendo-se vínculos com 
os dispositivos de outros sistemas normativos correlatos;  

III. Simplificação da linguagem para facilitar a compreensão da população e a 
operacionalização das leis, como forma de reduzir os custos públicos e privados 
na sua aplicação;  

IV. Incorporação dos princípios, objetivos e diretrizes do Plano Diretor Participativo, 
especialmente na elaboração e/ou atualização dos seguintes diplomas:  

a) Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo;  
b) Código de Obras e Edificações;  
c) Código Ambiental, incluindo a matéria disciplinada no Código de Polícia 

Administrativa, ou Código de Posturas. 

Seção II  
Da Adequação da Legislação Vigente 

Art. 153. Será ajustada a legislação da Estrutura Organizacional da Administração 
Municipal, incluindo ou adequando organismos para, em atendimento às diretrizes do 
Plano Diretor Participativo: 

I. Dar prosseguimento ao processo de planejamento, exercendo a função de 
unidade central do SPGMI; 

II. Implementar o Sistema de Informações do Município de Irecê, incluindo o Serviço 
de Atendimento ao Cidadão (SAC); 

III. Integrar e compatibilizar o licenciamento urbanístico e ambiental. 
 
Art. 154. O Município ajustará o Código Tributário visando à criação de novos tributos 
ou a adequação dos existentes, para possibilitar a aplicação dos instrumentos da 
Política Municipal de Desenvolvimento e Expansão Urbana. 
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Capítulo VII 

DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Seção I 
Das disposições Gerais 

 

Art. 155. Fica criado o Fundo Municipal de Educação que tem por finalidade captar e 
aplicar recursos na implementação de políticas educacionais públicas, em cumprimento 
ao Plano de Ações Articuladas (PAR), às diretrizes traçadas pelo Conselho Municipal 
de Educação e por este Plano Diretor, bem como aos demais planejamentos deles 
decorrentes. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos do Fundo deverão priorizar à ampliação do 
espaço político educacional público, elevando a qualidade dos serviços da educação e 
suas implicações para a sociedade, e a participação desta nas decisões para a 
educação. 

 

Seção II 

Da administração e da criação de Leis 

 

Art. 156. O Fundo será administrado pela Secretaria Municipal de Educação e pelo 
Conselho Municipal de Educação, para tanto deverão ser criadas em seis meses, a 
contar da data da criação do PD: 

I - legislação específica para definir os critérios da gestão do Fundo; 

II - Plano Municipal de Educação em consonância com os documentos citados 
nesse Capítulo e com outras Leis Municipais, Estaduais e Federal; 

        III - demais Leis necessárias para a sua implantação. 

        IV – legislação específica para criação de Fundo a ser destinado ao Conselho 
Municipal de  Educação, visando a sua gestão com autonomia e isenção. 

 

Seção III 

Da constituição das receitas e despesas 

 

Art. 157. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação: 

            I – recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB); 

           II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei 
estabelecer no transcorrer de cada exercício; 

           III – produtos de convênios firmados com outras entidades; 
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           IV – Recursos provenientes dos demais convênios, parcerias e financiamentos 
públicos destinados à educação. 

Parágrafo único. Os recursos destinados ao Fundo para Gestão do Conselho Municipal 
de Educação também integrarão o Fundo Municipal de Educação. 

Art. 158. As despesas do Fundo constituir-se-ão: 

           I – financiamento total ou parcial de programas e projetos constantes do plano 
Municipal de Educação; 

           II – aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 
necessários ao desenvolvimento desses programas e projetos; 

           III – construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis 
necessários à implantação do Plano Municipal de Educação; 

           IV -  apoio e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações do Plano Municipal de Educação; 

           V – apoio e desenvolvimento de programas de estudos, pesquisas e formação 
de professores e demais recursos humanos para a execução do Plano Municipal de 
Educação;  

            VI – atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, 
necessárias à execução das ações para o atendimento mencionado no artigo 155 
desta Lei. 

Art. 159. A execução orçamentária das receitas processar-se-á através da obtenção 
dos recursos nas fontes determinadas nesta lei. 

 

LIVRO III 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 160. São ações imediatas a serem adotadas para implementação do Plano Diretor 
Participativo: 

I. Dentro do prazo de seis meses da vigência desta Lei:  
a) Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê e 

formação dos seus membros;  
b) Adequação dos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal às disposições desta Lei;  
c) Elaboração das leis específicas para aplicação dos instrumentos da Política 

Municipal de Desenvolvimento e Expansão Urbana; 
d) Institucionalização e regulamentação do Conselho e do Fundo Gestor da 

Habitação de Interesse Social. 
II. No primeiro ano de vigência desta Lei, formação dos membros do Conselho de 

Desenvolvimento do Município de Irecê e dos servidores públicos municipais. 
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Art. 161. Toda e qualquer intervenção no território do Município, ou na sua área de 
influência, pelo Governo Federal ou Estadual, deverá observar as normas e diretrizes 
propostas nesta Lei. 

Art. 162. Sujeitam-se às normas e diretrizes do Plano Diretor Participativo os 
programas de governo, os Planos Plurianuais, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as 
Leis Orçamentárias Anuais, aprovadas no período de vigência desta Lei. 

Art. 163. Os expedientes administrativos protocolados anteriormente à data de entrada 
em vigor desta Lei, referentes às solicitações de alvarás de construção para 
empreendimentos e licenciamento de atividades, serão analisados segundo as leis 
vigentes à época do seu protocolamento. 

Parágrafo único. Os expedientes referidos no caput deste artigo poderão, a pedido do 
interessado, ser analisados conforme as disposições desta Lei. 

Art. 164. Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias da data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
  

Irecê/Ba, 31 de Dezembro de 2008 
 
 
 

Joacy Nunes Dourado 
Prefeito Municipal 
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1. PARTE ESPECIAL – ANEXOS 
 

ANEXO I – CONCEITOS E SIGLAS EMPREGADAS NO TEXTO 
 

a. I. CONCEITOS 

b. A 
AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS:  
Ações e projetos que  se caracterizam pelo alcance de seus efeitos sociais, 
econômicos e/ou ambientais, no conjunto de propostas do plano.  
AGRICULTURA FAMILIAR:  
Sistema de produção agrícola cujas relações sociais de produção são centradas na 
organização familiar.  
APA: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
Compreende uma das Unidades de Conservação (UC) do SNUC.  
 
AUTORIZAÇÃO DE USO PARA FINS COMERCIAIS:  
Autorização facultada ao Poder Público, de conceder àquele que até 30 de junho de 
2001, possuía como seu, por cinco anos consecutivos, ininterruptamente e sem 
oposição, área com até duzentos e cinqüenta metros quadrados situada em área 
urbana, utilizando-a para fins comerciais.  
ÁREA DE ENCOSTAS:  
Área compreendida por terrenos em cujo perímetro se observam declividades iguais ou 
superiores a 31% (trinta e um por cento). 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DE ENCOSTAS:  
Faixa de 30m (trinta metros) de largura que circunda os terrenos de encosta. 
ÁREAS DE PROTEÇÃO CULTURAL E PAISAGÍSTICA (APCP):  
Vinculadas à imagem da cidade, seja por caracterizar monumentos históricos 
significativos da vida e construção urbanas, seja por se constituírem em meios de 
expressão simbólica de lugares importantes no sistema espacial urbano. Subdividem-
se em: 

VII. Áreas de Proteção Rigorosa (APR), cujos arranjos espaciais dos elementos da 
paisagem construída refletem ambiências significativas para o desenho e imagem 
da cidade, tanto pelo valor simbólico, associado à história da cidade, como por 
sua integração ao sítio urbano em terrenos de visuais e paisagem resultante. 

VIII. Áreas de Proteção Contíguas às Áreas de Proteção Rigorosa (ACPR), 
adjacentes e contíguas às APR , cujas condições topográficas do sítio, gabaritos 
de altura, volumetria ou disposição de edificações podem vir a afetar marcos 
visuais históricos e a silhueta das zonas centrais ou tamponar visuais importantes. 

 
ÁREA VERDE: 
Área livre de caráter permanente, com vegetação natural ou resultante de plantio, 
destinada a recreação, lazer e/ou proteção ambiental. 
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ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS: 
Atividades econômicas que têm como função específica a troca de bens e a prestação 
de serviços de qualquer natureza. 
 
ATIVIDADES INDUSTRIAIS:  
Atividades voltadas para a extração, ou transformação de substâncias ou produtos, em 
novos bens ou produtos. 
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS:  
Atividades de variada natureza, cujo objetivo maior é a prestação de serviços públicos 
e privados de interesse social. 
 
ATIVIDADES RESIDENCIAIS:  
Correspondentes às formas de morar, em caráter permanente, de pessoas ou grupo de 
pessoas. 
ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES/EMPREENDIMENTOS:  
Características próprias das atividades ou dos empreendimentos que permitem a 
avaliação do seu impacto na estrutura urbana.  
 
AZIMUTE:  
Direção definida em graus, variando de 0º a 360º. 

c. C 
CANTEIRO CENTRAL:  
Espaço compreendido entre os bordos internos das pistas de rolamento, com tráfego 
em sentidos opostos, objetivando separá-las física, operacional, psicológica e 
esteticamente. Em Vias Arteriais e Expressas a dimensão do Canteiro Central deverá 
permitir a implantação de sistema de Via Exclusiva, destinado ao transporte público de 
passageiros ou à ampliação futura. 
 
CANTEIRO LATERAL:  
Espaço compreendido entre os bordos externos das VTR e VA e o bordo interno da 
VM, objetivando separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente. 
 

CENTRAL DE ABASTECIMENTO:  
Complexo de edificações e estabelecimentos destinado à armazenagem e 
comercialização atacadista de gêneros alimentícios. 
 
CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL:  
Estabelecimento destinado a prover o aprendizado de informática às comunidades de 
baixa renda estruturado para possibilitar a obtenção dos conhecimentos necessários, e 
o acesso físico regular aos recursos de tecnologia de informação e de comunicação 
existentes, visando à inclusão digital.  
 
CIDADE DIGITAL LIVRE:  
Uma cidade que esteja a ser transformada ou reordenada com recurso à tecnologia e 
ao digital, utilizando-se, como política pública, os Softwares Livres. Quando transitamos 
pela cidade percebemos que esta é recortada por vias, locais para encontros, áreas 
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verdes e de lazer, zonas comerciais e residenciais, zonas mistas, setores industriais, 
prédios públicos, equipamentos de serviços para o cidadão, hierarquias, burocracias, 
planejamento e gestão. Existe uma estrutura social embasada pela formação e 
administração de redes de serviços, bens, conhecimentos e informações diversas que 
precisam estar disponíveis para acesso e compartilhamento. Esta dinâmica social de 
uma rede coletiva permite ao cidadão circular e viver na cidade. As novas tecnologias 
de informação e comunicações – TIC’s, favorecem a formação de uma rede de 
cidadania digital, disponibilizando serviços e ações de interesse público na cidade, com 
o uso de Softwares com código aberto passíveis de alterações e mudanças – os 
Softwares Livres. 
A consolidação progressiva dessa cidadania digital livre se sobrepondo à rede física da 
cidade e, aos poucos, criando um sistema com múltiplas entradas e saídas – uma 
infovia compartilhada, permite o usufruto das oportunidades e benefícios da Sociedade 
da Informação local ou o que denominamos Cidade Digital LIVRE.  
 
CIDADE QUE EDUCA: 
Conjunto de ações integradas que caracterizem a zona urbana e,  em instância mais 
ampla todo o território do município, como uma “Cidade que Educa”, pelas 
possibilidades de vivenciar situações educativas através das artes, da cultura, do 
esporte, do lazer, da ciência, da tecnologia, etc e da ambiência saudável e propícia ao 
desenvolvimento das potencialidades humanas.  
 
CÓDIGO AMBIENTAL:  
Lei Municipal que institui e disciplina a Política Municipal do Meio Ambiente.  
 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO (CAB):  
Índice urbanístico que expressa a relação entre a área total construída, incluindo todos 
os pavimentos da edificação (Sc), e a área do lote ou terreno, adotado como referência 
básica para cada zona (St). 

Sc CAM =  
St 

 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO (CAM):  
Índice urbanístico que define o limite máximo acima do CAB, que poderá ser autorizado 
pelo Poder Público, por meio da aplicação dos instrumentos de Política Urbana 
definidos no Plano Diretor.  
 
CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA (INDIVIDUAL):  
Direito conferido ao homem ou à mulher (ou a ambos), que até 30 de junho de 2001, 
possuíam área de até 250,00m2 situada em imóvel público, por cinco anos, 
ininterruptamente, e sem oposição, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, 
desde que não seja(m) proprietário(s) ou concessionário(s), a qualquer título, de outro 
imóvel.  
 
 
 
 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA (COLETIVA):  
Direito conferido de forma coletiva e gratuita àqueles que, até 30 de junho de 2001, 
possuíam como sua área de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, situada em 
imóvel público, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-o para 
sua(s) moradia(s) ou de sua(s) família(s), desde que não seja(m) proprietário(s) ou 
concessionário(s), a qualquer título, de outro imóvel rural ou urbano.  
 
CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO:  
Forma de viabilizar empreendimentos de urbanização ou edificação por meio do qual o 
proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, após a realização das 
obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou  
edificadas (EC, Art. 46). 
 
CORREDORES DE USOS DIVERSIFICADOS:  
Áreas lindeiras a vias de grande fluxo de veículos e que se caracterizam por oferecer 
maior grau de permissividade às categorias de uso e que atendam ainda as seguintes 
disposições: 

e) Quando sua definição ocorrer através de poligonal, enquadram-se todos os lotes 
nela inseridos e são permitidos os acessos através dos trechos de vias 
integrantes dessa poligonal desde que sejam articuladas à via marginal 
implantada; 

f) Quando não houver definição de poligonal, somente os lotes lindeiros aos trechos 
de vias que indicam a concentração linear serão assim enquadrados, e os 
acessos estarão restritos a essas vias, desde que servida por faixa de 
acomodação ou via marginal. 

d. D  
DÉFICIT (HABITACIONAL) DEMOGRÁFICO:  
Quantidade de habitações que deveria estar disponível para atender à demanda 
anualmente renovada, resultante do crescimento demográfico.  
 
DÉFICIT HABITACIONAL:  
Déficit (habitacional) demográfico somado à quantidade de habitações inadequadas 
existentes. 
 
DELIMITAÇÃO:  
Processo através do qual o Executivo Municipal estabelece o perímetro de áreas do 
território (para fins de tributação, planejamento ou imposição de normas).  
 

DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA: 
Desapropriação com o caráter de sanção aplicável ao imóvel que descumpre sua 
função social como derradeira conseqüência imposta ao proprietário renitente, que 
mesmo após a imposição do IPTU progressivo pelo prazo de cinco anos consecutivos 
se omita a tomar as providências para a adequação do solo urbano às exigências 
fundamentais do ordenamento da cidade expressas no plano diretor. 
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DESMATAMENTO: 
Devastação total ou parcial da vegetação existente numa área.  
 

DENSIDADE BRUTA MÉDIA: 
Média da Relação que há entre a quantidade de pessoas que moram ou trabalham, 
considerando toda a superfície de uma zona (terrenos, praças e ruas). 
 

DENSIDADE LÍQUIDA MÁXIMA: 
Relação entre a quantidade de pessoas que moram ou trabalham na área relacionada 
apenas com a superfície dos terrenos. 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 
A compatibilização do crescimento econômico com a conservação da qualidade do 
ambiente e a melhoria das condições de vida da população.  
 

DIREITO DE PREEMPÇÃO: 
Direito assegurado por lei ao Município, nas mesmas condições de preço e pagamento, 
de ser preferido quando o proprietário de imóvel urbano situado em área delimitada por 
lei municipal baseada no plano diretor e sujeita ao regime de preempção se dispuser 
por vontade própria a aliená-lo a terceiro em razão de recebimento formal de proposta 
de compra e venda.  
 

DIREITO DE SUPERFÍCIE: 
Direito real imobiliário, autônomo, complexo, temporário e transmissível, que confere ao 
seu titular, denominado superficiário, o uso e o gozo de terreno de propriedade de 
outrem, para nele construir ou plantar, conferindo-lhe, outrossim, a propriedade 
resolúvel da construção ou da plantação, separada da propriedade do solo, durante o 
prazo em que for constituída.  
 
DIRETRIZES:  
Orientações, componentes de políticas, planos e programas direcionadas à 
consecução de determinados objetivos. 
 
e. E  
ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO: 
São todas as áreas de domínio público cujo acesso esteja franqueado a qualquer 
cidadão. 
 
ESTACIONAMENTO:  
Espaço público ou particular destinado ao parqueamento de veículos. 
 
ESTRATÉGIA:  
Corresponde à alternativa mais viável de alcançar–se determinado objetivo.  
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) / RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
(RIMA):  
Estudos específicos exigidos como requisito para o licenciamento de atividades 
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do 
meio ambiente.  
 
ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV):  
Estudo que contempla os efeitos positivos e negativos de empreendimentos ou 
atividades, quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 
proximidades, considerando: adensamento populacional; equipamentos urbanos e 
comunitários; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e 
demanda por transporte público; ventilação e iluminação; paisagem urbana e 
patrimônio natural e cultural. 
 
f. F 
FAIXA DE DOMÍNIO DE VIAS: 
Área compreendendo a via e suas instalações, como Vias Marginais, canteiros, 
passeios, acostamentos, estacionamentos, baias, etc., legalmente delimitada, de 
propriedade ou sob domínio do poder Municipal, Estadual ou Federal. 
 
FAIXA LATERAL DE DOMÍNIO DE VIAS:  
Área compreendida entre o bordo externo da via e a linha de gradil, destinada à futura 
ampliação do sistema viário, implantação de passeios, urbanização, construção de Vias 
Marginais, acostamentos, estacionamentos, baias para ônibus, estando inclusa na faixa 
de domínio da via.  
FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE:  
Garantia do direito a sustentabilidade ambiental, econômica, social e política, expressa 
no direito: à terra urbana; à moradia; ao saneamento ambiental; a infra-estrutura 
urbana; ao transporte e aos serviços públicos; ao trabalho e ao lazer; à gestão urbana 
responsável e compartilhada com os diversos agentes que constroem a cidade (Lei nº 
10.257/01).  
 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE:  
Quando a propriedade urbana é utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (Lei nº 10.257 /01). 
 
g. G 
GABARITO:  
Medida que limita ou determina a largura de logradouros ou a altura das edificações, 
sendo que, neste caso, são computados os pavimentos a partir do pavimento térreo, 
inclusive.  
 
GESTÃO PARTICIPATIVA:  
Refere-se à participação da sociedade nas decisões que afetam, de algum modo, suas 
condições de vida e trabalho, bem como seu bem estar como cidadão, implicando a 
existência de canais democráticos de manifestação e controle social dos negócios de 
interesse da cidade, como a elaboração e implementação do Plano Diretor Participativo 
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e das demais políticas públicas para o atendimento às demandas sociais, ecológicas e 
econômicas. 
 
GLEBA:  
Terreno que ainda não foi objeto de arruamento ou parcelamento, sob qualquer forma. 
 
h. H 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS):  
Aquela voltada para o atendimento da população com renda familiar de até 3 (três) 
salários mínimos e, em determinadas situações, estende-se para até 6 (seis) salários 
mínimos, ou de moradores em assentamentos precários. 
 
i. I  
ÍNDICE OU TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA (IO):  
Relação máxima permitida entre a área ocupada (So) e a área total do terreno (St). 

So Io = 
St 

  
ÍNDICE OU TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA (IP):  
Relação mínima permitida entre a área onde não é permitido edificar ou revestir o solo 
com material que impeça ou dificulte a absorção das águas de chuvas (Sp) e a área 
total do terreno (St). 

Sp Ip = 
St 

  
ÍNDICE URBANÍSTICO:  
Expressão matemática da relação estabelecida entre o espaço e as grandezas 
representativas das realidades sócio-econômicas e territoriais das cidades. 
 
IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO:  
Instrumento de sanção pelo não cumprimento do parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, que consiste na majoração do IPTU, de forma progressiva, ao longo de 
cinco anos, com alíquotas que aumentam conforme critérios legalmente estabelecidos, 
de modo que determinados contribuintes paguem o imposto por uma alíquota mais alta, 
resultando um pagamento de valor maior, não apenas em termos absolutos, mas 
também em termos relativos. 
 
j. L 
LOGRADOURO PÚBLICO:  
Espaço livre, reconhecido pela municipalidade, destinado ao trânsito, tráfego, 
comunicação ou lazer públicos. 
 
LOTE:  
Parcela de terreno contida em uma quadra, resultante de loteamento ou de 
desmembramento, com pelo menos uma das divisas lindeira a logradouro público.  
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LOTEAMENTO:  
Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação dos 
já existentes. 
 
k. M  
MAPOTECA:  
Sistema de busca e acesso de acervos cartográficos e de informações geo-
referenciadas existentes  
 
MICROBACIAS: 
Unidade geográfica delimitada por uma rede de drenagem (córregos) que deságua em 
um rio principal. 
 
MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: 
É o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam 
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização 
dos modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente 
inclusiva e ecologicamente sustentável. 
 
MODIFICAÇÕES DE VIAS E/OU DE ARRUAMENTO:  
Alteração de eixos, faixas de domínio e traçado em planta e/ou perfil, envolvendo a 
modificação física das áreas delimitadas ou demarcadas pelos traçados originais. 
 
l. O  
OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS:  
Conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a 
participação dos proprietários, moradores, usuários privados, com o objetivo de 
alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental. Caracteriza-se como um plano urbanístico.  
 
ORDENAMENTO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO:  
Processo de intervenção do Poder Público, visando a orientar e disciplinar a 
implantação de atividades e empreendimentos no território do município, com vistas a 
objetivos de natureza sócio-econômica, cultural, ambiental, administrativa e outras. 
 
OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO: 
Aquisição do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico 
estabelecido pelo plano diretor, ou da permissão para alteração do uso, mediante 
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 
 
m. P  
PARCELAMENTO:  
Qualquer divisão do solo, com ou sem abertura de logradouros públicos, de que 
resultem novas unidades imobiliárias. 
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PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA:  
Instrumentos urbanísticos utilizados pelo poder público, como forma de obrigar os 
proprietários de imóveis urbanos a utilizar socialmente esses imóveis de acordo com o 
que está disciplinado no plano diretor. 
 
PASSEIO OU CALÇADA:  
Parte do logradouro público reservado ao trânsito de pedestres. 
 
PLANO FUNCIONAL:  
Define as características físicas e operacionais de uma via, envolvendo estudos de 
tráfego e compreendendo a concepção gráfica e operacional de interseções, ramos, 
canalização de fluxos de tráfego e de pedestres, obras de arte (viadutos, pontes e 
passarelas); apresentando o funcionamento completo do sistema de circulação viária, 
indicando o número de faixas, sentidos de tráfego e informações básicas sobre 
estacionamentos e transportes coletivos. 
 
PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD):  
Documento que indica um conjunto de atividades destinadas à reabilitação de uma 
área degradada com vista a permitir sua reutilização futura em consonância com as 
antigas ou novas características locais. 
 
PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO:  
Equipamento ou conjunto de equipamentos urbanos que produzem ou atraem um 
grande número de viagens  
 
PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO:  
Representação gráfica de uma localidade na escala conveniente, onde estão indicados 
os códigos de logradouros correspondentes aos valores em metro quadrado de terreno 
em moeda vigente, determinados em uma mesma data e segundo um padrão de 
comparação.  
 
POLÍTICA:  
Orientação maior que direciona as ações públicas em determinadas áreas ou setores, 
compreendendo planos, programas, projetos, diretrizes e ações.  
 
POTENCIAL CONSTRUTIVO:  
É o produto resultante da multiplicação da área do lote pelo Coeficiente de 
Aproveitamento.  
 
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS/MINISTÉRIO DA FAZENDA:  
Programa que tem por objetivo principal apoiar o governo brasileiro na busca de 
estabilidade macroeconômica por meio de um equilíbrio fiscal auto-sustentável, 
fundamentado em uma política transparente e eficiente na gestão da receita e do gasto 
público municipal.  
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PROJETO DE CIDADE:  
É o projeto construído a partir da concepção que os cidadãos têm de sua cidade e da 
visão de futuro para se alcançar a “cidade desejada”. 
 
n. R  
REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE:  
Unidade de conservação de proteção integral que tem como objetivo proteger 
ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de 
espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória  
 
REMEMBRAMENTO DE LOTES:  
Junção de dois ou mais lotes para formar uma única unidade fundiária. 
 
RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO:  
Limitações qualitativas ou quantitativas impostas à realização dos empreendimentos ou 
ao exercício das atividades, que configuram o uso e a ocupação do solo. 
 
REURBANIZAÇÃO:  
Processo pelo qual uma área urbanizada sofre modificações que substituem, total ou 
parcialmente, suas primitivas estruturas físicas e urbanísticas. 
 
o. S 
SANEAMENTO AMBIENTAL:  
Procedimentos que abrangem uma série de medidas visando à garantir a adequada 
ocupação do solo urbano desde o abastecimento de água, o cuidado com a destinação 
de resíduos sólidos e esgotamento sanitário, a drenagem urbana, o controle de vetores 
e focos de doenças transmissíveis, na perspectiva de um ambiente saudável. 
 
SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:  
É constituído pelo conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais.  
 
SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC):  
É constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e 
municipais, de acordo com o disposto na lei federal 9.985/2000. 
 
SOFTWARE LIVRE: segundo a definição criada pela Free Software Foundation é 
qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado 
e redistribuído sem nenhuma restrição. A liberdade de tais diretrizes é central ao 
conceito, o qual se opõe ao conceito de  software proprietário mas não ao software que 
é vendido almejando lucro (software comercial)  A maneira usual de distribuição de 
software livre é anexar a este uma licença de software livre, e tornar o código fonte do 
programa disponível. 
 
SOLO CRIADO:  
Toda área edificável além do coeficiente único de aproveitamento do lote, legalmente 
fixado para o local. 
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p. T  
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO:  
Chamam-se de (Novas)Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) as 
tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução 
Informacional, "Revolução Telemática" ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidas 
gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos 
anos 1990. A imensa maioria delas se caracteriza por agilizar, horizontalizar e tornar 
menos palpável (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por meio da 
digitalização e da  comunicação em redes(mediada ou não por computadores) para a 
captação, transmissão e distribuição das informações (texto,  imagem estática, vídeo e 
som). Considera-se que o advento destas novas tecnologias (e a forma como foram 
utilizadas por governos, empresas, indivíduos e setores sociais) possibilitou o 
surgimento da "sociedade da informação". Alguns estudiosos já falam de sociedade do 
conhecimento para destacar o valor do capital humano na sociedade estruturada em 
redes telemáticas. 
 
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR:  
Autorização por lei, baseada no plano diretor, ao proprietário de imóvel urbano, público 
ou privado, para exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito 
de construir previsto no plano diretor ou em legislação dele decorrente, quando o 
imóvel for considerado necessário ao interesse público nas condições determinadas 
em lei. 
 
q. U 
UNIDADES ESPACIAIS DE PLANEJAMENTO (UEP’S):  
São porções em que se divide o território municipal constituindo espaços de referência 
para fins de planejamento, pesquisas, informação e gestão municipal. 
 
USO DO SOLO:  
Resultado de toda ação humana, que implique em dominação ou apropriação de um 
espaço ou terreno. 
 
USO MISTO:  
Aquele que se configura pelo exercício concomitante de duas ou mais atividades de 
naturezas distintas em um mesmo empreendimento. 
 
USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA:  
Aquisição de domínio de áreas urbanas, ocupadas por população de baixa renda para 
sua moradia, por aqueles que possuírem como sua, por cinco anos ininterruptamente e 
sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada 
possuidor, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano 
ou rural. 
 
r. V 
VIA ARTERIAL (VA):  
Aquela destinada a atender, basicamente, às grandes demandas de viagem 
intraurbanas, assegurando melhor fluidez no tráfego, adequadas condições de acesso 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

e circulação dos transportes coletivos, bem como, segurança na travessia de 
pedestres, conciliando os tráfegos de passagem e local. Podem ocorrer em 02 (duas) 
subcategorias: 
 
VIA ARTERIAL I (VA - I):  
Com alta capacidade de desempenho em pistas separadas por canteiro central, onde 
deve ser reservada área para implantação de canaletas exclusivas para transporte 
público de passageiros, bem como edificações, equipamentos e dispositivos para uso 
dos passageiros dos sistemas de transportes e circulação de pedestres. Seus acessos 
às propriedades lindeiras e/ou a outras vias de hierarquia inferior deverão ser 
efetuadas através de Via Marginal (VM), cujos pontos de interligação estão sujeitos a 
controles específicos. 
 
VIA ARTERIAL II (VA - II):  
Com menor capacidade de desempenho do que a VA-I, em pistas separadas por 
canteiro central, quando as condições topográficas do sítio forem favoráveis. Quando 
na malha viária se configurar um corredor viário, o canteiro central poderá se 
caracterizar pelo quarteirão intermediário às vias. 
 
VIA COLETORA (VC):  
Aquela que coleta e distribui, basicamente, o tráfego de todas as nucleações 
residenciais, comerciais, de serviços e outros, efetuando a alimentação das Vias 
Arteriais (VA) e/ou corredores de transportes próximos, proporcionando acesso direto 
às propriedades lindeiras, apresentando alta acessibilidade e baixa fluidez de tráfego. 
 
VIA COLETORA I (VC-I):  
Aquela com função de coletar e distribuir os volumes de tráfego local e de passagem, 
através de percursos interbairros, dispondo de uma única pista com o mínimo de uma 
faixa de rolamento e uma outra para estacionamento e/ou parada de coletivos por 
sentido de tráfego 
 
VIA COLETORA II (VC-II):  
Aquela com função de coletar e distribuir os volumes de tráfego local dos núcleos de 
bairros, em uma única pista, com um mínimo de uma faixa de rolamento e uma outra 
para estacionamento e/ou parada de coletivos por sentido de tráfego. 
 
VIA LOCAL (VL):  
Aquela cuja função básica é permitir o acesso às moradias, às atividades comerciais, 
de serviços, industriais, institucionais, especiais, etc.  
 
VIA MARGINAL (VM):  
Aquela auxiliar ao sistema de Vias de Trânsito Rápido (VTR e Arteriais (VA) que, ao se 
desenvolver paralela a estas, possibilita o seu completo desempenho, assim como o 
acesso às propriedades lindeiras, e às vias hierarquicamente inferiores. 
 
 
 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

VIA DE PEDESTRE (VP): 
Via especial, destinada exclusivamente à circulação de pedestres e cujos padrões 
geométricos de desenho são variáveis de acordo com as exigências específicas do 
sítio, clientela ou usuário e, ocasionalmente, podem se caracterizar, inclusive, como 
espaços públicos de lazer. 
 
s. Z  
ZONAS DE PREDOMINÂNCIA DE USO E DE OCUPAÇÃO DO SOLO:  
Porções em que se divide o território da cidade, estabelecidas e delimitadas por Lei, 
para as quais são atribuídas, diferencialmente, permissões e restrições de uso e de 
ocupação do solo, visando ao ordenamento geral do assentamento. 
 
ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL:  
Aquelas, potencial ou efetivamente ocupadas por população de baixa renda, que 
requerem o aproveitamento para a provisão de habitações sociais, ou a regularização 
urbanística e fundiária para incluí-las na cidade, mediante a promoção de ações 
destinadas, entre outras, à: ampliação do acesso ao solo, infra-estruturas e 
equipamentos comunitários e urbanos; qualificação e/ou provisão de habitações 
sociais; o estabelecimento de normas para o uso e ocupação do solo, compatíveis com 
o padrão socioeconômico da população; geração de emprego e renda, bem como 
normas para manutenção das melhorias efetuadas na área.  
 
ZONEAMENTO AMBIENTAL:  
Delimitação geográfica de áreas territoriais com o objetivo de estabelecer regimes 
especiais de uso, gozo e fruição da propriedade visando o respeito aos interesses 
coletivos, como a função social e a conservação do meio ambiente. 
 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECNÔMICO: 
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) compreende uma base organizada de 
informações que apóia a gestão territorial, segundo critérios de sustentabilidade 
econômica, social, ecológica e ambiental. Fornece subsídios técnicos à definição de 
áreas prioritárias para o desenvolvimento sustentável, orientando os investimentos do 
Governo e da sociedade civil segundo as peculiaridades de cada região, sendo, 
portanto, uma importante ferramenta sem caráter limitador, impositivo ou arbitrário, no 
planejamento e orientação das políticas públicas e das ações em meio ambiente. O 
Decreto Federal 4.297 de 10/07/2002 estabelece os critérios para o Zoneamento 
Ecológico-Econômico no Brasil. 
 
t. II. SIGLAS DE ÓRGÃOS:  
ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia  
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
CAR – Coordenação de Ação Regional  
CERB – Companhia de Engenharia Rural da Bahia  
CREA – Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia  
DERBA – Departamento de infra-estrutura de transportes da Bahia  
DEREF – Delegacia Regional Fazendária  
DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito  
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CIRETRAN – Circunscrição Regional de trânsito  
DIRES – Diretoria Regional de Saúde DIREC – Diretoria Regional de Educação  
EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A  
EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento  
EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo  
FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia  
FUNARTE – Fundação Nacional de Arte  
FUNCEB – Fundação Cultural do Estado da Bahia  
IAB Brasil e Bahia – Institutos de Arquitetos do Brasil e da Bahia  
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
IBGE – Fundação Brasileira de Geografia e Estatística  
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
IPAC - Instituto Artístico e Cultural do Estado da Bahia  
MEC – Ministério da Educação 
MINC – Ministério da Cultura 
SRF – Secretaria Estadual da Receita Federal  
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
TCM – Tribunal de Constas do Município  
UFBA – Universidade Federal da Bahia 
UAB – Universidade Aberta do Brasil  
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
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ANEXO III 
QUADRO III – PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 
1. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA 
 

FORTALECIMENTO DA CIDADANIA - CASA DA CIDADANIA 
 

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê/Cidade de Irecê 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Compreende a implantação de equipamento que congregue a oferta de 
variados serviços à população, de fácil acesso com espaços adequados e equipados, 
bem como pessoal qualificado, voltado para: a) a produção e disseminação de 
informações; b) o fornecimento de documentos, efetuação do pagamento de tributos e 
documentos diversos e diligenciamento de processos; c) a realização de cursos de 
capacitação para servidores públicos, membros de órgãos colegiados e lideranças 
comunitárias e agentes sociais diversos; d) a reunião e integração de órgãos 
colegiados, aí incluídos o Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê, e o 
Fórum dos Conselhos do Município de Irecê, a realização de seminários, congressos, 
conferências e outros eventos similares; e) o assessoramento técnico e jurídico à 
população pobre e; f) a prestação de serviços diversificados para o acompanhamento 
e impulsão de projetos estratégicos. 
 
OBJETIVOS: a) Propiciar acesso aos cidadãos ao Sistema de Informações do 
Município de Irecê, SIM; b) Reunir, em um mesmo espaço físico, vários órgãos e 
entidades das esferas federal, estadual e municipal proporcionando aos cidadãos 
economia de tempo e de custos, além de conforto no atendimento, com áreas 
apropriadas para espera e serviços de apoio: fotocópias, posto bancário; foto e 
marcação de horário; c) Favorecer o acesso aos cidadãos à Ouvidoria do Município; 
d) Centralizar a oferta de salas de aula para a realização de cursos, dotadas de 
equipamentos de informática e outros recursos didáticos e audiovisuais, 
racionalizando a aplicação dos recursos municipais e assegurando condições de 
conforto aos usuários; e) Oferecer espaço físico em local de fácil acesso ao público, 
em condições de conferir maior visibilidade, pela população, aos conselhos 
institucionalizados, para a troca de experiências entre eles, e para o seu 
funcionamento de forma integrada e eficaz; f) Assegurar os direitos dos cidadãos 
oferecendo-lhes acesso ao serviço de assessoramento técnico e jurídico gratuito para 
as populações pobres; g) Assegurar o acesso dos agentes econômicos aos cursos de 
capacitação e serviços de assessoramento e consultoria técnica para a 
implementação de projetos estratégicos, em todas as suas etapas. 
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JUSTIFICATIVA: A participação ativa dos cidadãos e de suas representações 
coletivas na gestão municipal requer que as organizações sociais alcancem um 
patamar de conhecimento necessário ao exercício da cidadania ativa, que se 
expressa mediante: a formulação de propostas, do acompanhamento e controle das 
ações governamentais, do comprometimento e compartilhamento com a 
Administração quanto ao desenvolvimento municipal, e pela adoção de práticas de 
autogestão. Este modelo pressupõe a criação de condições logísticas, financeiras e 
de qualificação, para que as representações da sociedade ampliem sua capacidade 
propositiva, exercendo o papel que lhes cabe, bem como na oferta de condições para 
a implementação de projetos estratégicos de desenvolvimento, conjuntamente com os 
agentes econômicos locais. Caracteriza-se, pois, pela busca de auto-suficiência em 
relação aos recursos financeiros, tecnológicos e humanos, envolvendo, 
necessariamente um programa de capacitação dos agentes públicos e privados para a 
implementação da Política de Desenvolvimento Municipal, pactuada entre a sociedade 
local e a Administração Pública. Para alcançar este novo patamar é imprescindível, 
também, que as informações sobre a realidade municipal sejam disseminadas de 
forma a propiciar o maior e mais ágil acesso possível aos servidores públicos, aos 
membros de órgãos colegiados, aos agentes envolvidos na implementação de 
projetos estratégicos e aos cidadãos em geral. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Organizações Não 
Governamentais; Instituições financeiras; Instituições Sociais; SEBRAE; Governo do 
Estado da Bahia/CONDER; Faculdades e Universidades. 
  
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; BNDES; 
Caixa Econômica Federal; FAT. 
 

ATUALIZAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO:  
Município de Irecê 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: A elaboração e adequação da legislação municipal decorrem da 
aprovação do Plano Diretor, referindo-se aos seguintes diplomas: a) a Lei Orgânica 
Municipal; b) as leis específicas para aplicação dos instrumentos de política urbana; c) 
a Legislação Tributária; d) os decretos para instalação imediata e funcionamento do 
Conselho de Desenvolvimento do Município de Irecê e do Fórum de Conselhos do 
Município; e, e) ajustes na legislação da Estrutura Organizacional. 
 
OBJETIVOS: a) Compatibilizar a legislação do Município, conferindo a articulação 
entre os diversos instrumentos; b) Introduzir e difundir os instrumentos legais, 
conceituais, técnicos e participativos junto aos técnicos de órgãos públicos, agentes 
promotores, órgãos operadores e atores sociais afetos à Política de Desenvolvimento 
compactuada entre a Administração e a sociedade; c) Propiciar as condições legais 
necessárias à  implementação do Plano Diretor; d) Contribuir para o desenvolvimento 
institucional local, visando tornar mais eficaz a estrutura administrativa. 
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JUSTIFICATIVA: A Lei Orgânica Municipal foi aprovada em data anterior a um 
conjunto de normas ditadas pelo Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES), 
tais como os Regulamentos n°. 13/2004, n°. 25/2005 e n°. 34/2005 que orientam a 
elaboração do Plano Diretor. Grande parte dos instrumentos da política urbana de que 
trata a Lei do Plano Diretor requerem legislação específica prevista pelo Estatuto da 
Cidade. Acresce que a legislação tributária dos municípios não costuma ser concebida 
para exercer sua função extrafiscal e, assim como ocorre com a Lei Orgânica, não se 
procede aos necessários ajustes requeridos pelo Estatuto da Cidade. Finalmente, 
chama-se a atenção sobre a necessidade de adequar a estrutura organizacional do 
Município às diretrizes do Plano Diretor, compreendendo-a como um instrumento de 
gestão, de concretização do Plano de Governo, o qual, por sua vez deve pautar-se 
nas diretrizes do Plano Diretor, pactuado pela Administração com a sociedade 
municipal. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: a) Elaboração de Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica, de forma a adequar-se ao Estatuto da Cidade e evitar conflitos com o Plano 
Diretor, em especial nos aspectos relacionados com os instrumentos de planejamento 
e gestão participativos; b) Elaboração de legislação específica sobre os instrumentos 
da política urbana, estabelecidos na Lei n°. 10.257/01: i) parcelamento, utilização e 
edificação compulsórios (art. 5°.); −IPTU progressivo no tempo (art. 7°., §1°.); ii) 
Direito de preempção (art. 25, §1°., e Parágrafo Único do art. 26); iii) Outorga Onerosa 
do Direito de Construir (art.30); iv) Operações Urbanas Consorciadas (arts. 32, 33, e 
34) e; v) Transferência do Direito de Construir (art. 35); c) Elaboração de decretos 
disciplinando o funcionamento de órgãos colegiados: i) Decreto designando os 
membros do Conselho de Desenvolvimento do Município; ii) Decreto de aprovação do 
Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento do Município; iii) Decreto de 
convocação do Fórum de Conselhos do Município do Município; iv) Decreto de 
aprovação do Regimento Interno do Fórum de Conselhos do Município; d) Elaboração 
de instrumentos legais alterando a Estrutura Organizacional da Administração, 
mediante a criação ou atribuição de novas competências aos órgãos integrantes da 
referida estrutura, assim como estabelecendo as regras para o seu funcionamento: i) 
para dar prosseguimento ao processo de planejamento, acompanhamento e avaliação 
do Plano Diretor e da legislação dele decorrente; ii) para coordenar a realização do 
Orçamento Participativo; iv) para implementar a política ambiental ; v) para 
impulsionar os projetos estratégicos; vi) para coordenar o programa de capacitação de 
servidores, de lideranças e de agentes econômicos envolvidos com a implementação 
de projetos estratégicos; vii) para exercer a função de Ouvidoria Publica. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Universidades e Faculdades; 
Organizações Não Governamentais; Programa Nacional de Capacitação das Cidades 
(PNCC) do Ministério das Cidades. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Caixa Econômica Federal; BNDES 
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
PROJETO PILOTO 

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO:  
Cidade de Irecê/Casa da Cidadania 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: o Projeto Piloto deverá dispor de informações sistematizadas sobre 
aspectos diversificados da realidade municipal e da atuação dos órgãos municipais, 
das demais esferas governamentais, de prestadores de serviços públicos no território 
municipal, a começar pelos processos em funcionamento, tais como os praticados 
pela Secretaria da Saúde, que é conectado com o DATASUS do Ministério da Saúde; 
as informações coletadas pela Secretaria da Educação e Cultura, a exemplo do Censo 
Escolar e quaisquer outras disponíveis. Constituem informações básicas as que foram 
sistematizadas pelo Plano Diretor, e cuja atualização possibilita o acompanhamento e 
avaliação da implementação do plano. 
 
OBJETIVOS: Possibilitar o conhecimento da realidade local em diversos campos; 
Possibilitar avaliações objetivas da gestão e da qualidade de vida no Município, 
contribuindo para o estabelecimento de prioridades dos investimentos; Ampliar a 
eficiência e eficácia da Administração municipal, fornecendo as ferramentas 
indispensáveis para o seu controle e avaliação pela sociedade; Fornecer informações 
sobre as potencialidades de investimentos que alavanquem o desenvolvimento 
municipal; Fornecer suporte para a implantação do Sistema de Acompanhamento e 
Controle do Plano Diretor, de que trata o art. 42, inciso III, da Lei n°. 10.257, de 
10.07.2001 – Estatuto da Cidade; Disponibilizar o acesso às informações pela 
sociedade em local de fácil acessibilidade. 
 
JUSTIFICATIVA: A informação é fator decisivo para a tomada de decisões. A gestão 
pública, hoje, em especial a gestão das informações não é mais compreendida como 
ação restrita ao Estado, dado que não há somente um centro de decisão e de 
deliberação política, mas uma multiplicidade de centros e ambiências de debates, 
problematização, informações e decisões. A democratização da informação configura-
se, assim, um novo paradigma da arte de governar, onde se destaca a participação 
dos cidadãos e de suas representações coletivas na gestão, mas a eficácia deste 
novo modelo de abertura de espaços de cidadania requer o acesso permanente a 
informações atualizadas. O novo cenário de transparência na gestão exige das 
administrações municipais um elevado grau de organização para manter as 
informações continuamente atualizadas e democraticamente acessíveis aos cidadãos, 
que permitam retratar a realidade em seus múltiplos aspectos e abordagens, e aferir o 
impacto causado pelas intervenções efetuadas. Emerge uma cultura de indicadores, 
de permanentes avaliações, sistemáticas e consistentes, que extrapolam as bases 
quantitativas para alcançar conclusões qualitativas. A consolidação desta nova 
cultura, porém, tropeça na precariedade ou inexistência de sistemas de informação 
que atuem contínua e sistematicamente, integrando subsistemas constituídos a partir 
de temáticas diversificadas e que sejam confiáveis. Por outro lado, funciona como um 
elemento dificultador, na implementação de sistemas de informações, sobretudo em 
pequenos e médios municípios, a proposição de iniciar-se o processo a partir de 
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metas ambiciosas, em lugar de adotar-se uma concepção processual do sistema. A 
proposta do Projeto Piloto do Sistema de Informações, parte das práticas existentes, 
em um processo paulatino e gradual com vistas à sua ampliação e consolidação.  

AÇÕES COMPLEMENTARES: Elaboração de proposta específica versando sobre: a) 
inserção na estrutura organizacional da Administração municipal; b) competências e 
atribuições dos componentes; c) estrutura, constando, no mínimo de: Biblioteca; 
Laboratório de Informática e Geoprocessamento; Banco de Imagens e; Mapoteca; d) 
composição e quadro técnico mínimo, constando de técnicos com experiência e 
conhecimento em Biblioteconomia e Informática; metodologia de coleta, tratamento, 
catalogação e disponibilização de informações; procedimentos, rotinas, periodicidade, 
tipologia e fluxo de informações para o seu funcionamento imediato e ampliação em 
médio prazo; e) dimensionamento mínimo do espaço físico; f) equipamentos de 
arquivamento e informática, com hardwares e softwares cuja capacidade e 
configuração sejam compatíveis com as informações do Plano Diretor; g) Implantação 
de Centro de Informações na Casa da Cidadania. 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Órgãos Federais e Estaduais 
atuantes no Município; Organizações Não Governamentais; Associações da 
comunidade legalmente instituídas; Câmara Municipal de Irecê; Consultores 
Especializados; Programa Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC) do 
Ministério das Cidades. 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Caixa Econômica Federal; BNDES. 
 
 

CAPACITAÇÃO: CURSO SOBRE O PLANO DIRETOR E PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO 

MUNICIPAL 
Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê/Casa da Cidadania 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: O Curso sobre o Plano Diretor e o Processo de Planejamento Municipal 
compreende a introdução de novos conceitos e conteúdos aportados pelo Estatuto da 
Cidade, que devem ser apreendidos pela Administração Municipal e os agentes 
sociais.  O curso contempla, em seu escopo, o enfoque técnico, político e jurídico das 
normas estabelecidas, bem como seus fundamentos e princípios, visando preparar os 
participantes para uma visão crítica e ampla sobre o planejamento e a gestão 
municipal. 
 
OBJETIVOS: Oferecer condições para que a Administração Municipal constitua 
núcleos de servidores qualificados para o exercício das atividades de planejamento, 
de modo a garantir a continuidade do processo de planejamento desencadeado com a 
elaboração do Plano Diretor; Propiciar um conhecimento mais aprofundado do Plano 
Diretor e da legislação dele decorrente, capaz de capacitar os servidores do Executivo 
municipal, do Legislativo, os membros dos órgãos colegiados e as representações da 
comunidade, para uma atuação mais efetiva na elaboração da legislação correlata, e, 
sobretudo, no acompanhamento e avaliação da implementação do plano, assim como 
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na sua futura revisão; Preparar agentes de mudança, contribuindo para o 
fortalecimento institucional do Município, a partir da qualificação dos agentes públicos 
e sociais, que atuam na formulação das políticas públicas setoriais, a partir de uma 
visão interdisciplinar e abrangente do planejamento do desenvolvimento municipal; 
Criar condições para a consolidação de um processo de planejamento participativo e 
negociado com os diversos agentes envolvidos com o planejamento, a produção e a 
gestão do espaço municipal. 
 
JUSTIFICATIVA: A ampliação e dinâmica do universo do conhecimento e as novas 
tecnologias iniciadas no século passado, determinaram mudanças nos paradigmas, 
entre os quais merece destacar a maior importância dada às metodologias, ao 
“ensinar a aprender”, em lugar da transmissão estanque de um conjunto de 
conhecimentos rapidamente tornados obsoletos. As questões urbanas na atualidade 
impõem, cada vez mais, a necessidade de adotar uma abordagem inter e 
multidisciplinar e a incorporação contínua de novos conhecimentos para a busca de 
soluções. Reconhece-se, também, que não há um único, mas múltiplos saberes sobre 
a cidade, que se complementam, e que, quando abordados de forma interativa, 
tornam mais abrangente o conhecimento sobre a cidade, e mais eficaz as propostas 
de enfrentamento das questões urbanas. Colocam-se, assim, novos desafios à 
Administração municipal, entre os quais a adoção de uma nova cultura político-
administrativa, que se consubstancia na contínua capacitação de servidores públicos 
municipais. A aprovação do Plano Diretor do Município, embora constitua um passo 
importante, coloca outros desafios na ordem do dia, qual seja o de implementá-lo, o 
que impõe a qualificação do pessoal voltado para o planejamento e a gestão urbano-
ambiental, associado à capacitação dos agentes sociais que são co-responsáveis pela 
produção e gestão do espaço municipal. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Identificação do público-alvo, compreendendo, no 
mínimo: a) Técnicos da Procuradoria municipal e servidores das diversas secretarias 
municipais, em especial: Finanças; Ação Social; Obras, Serviços e Urbanismo; 
Turismo e Meio Ambiente; b) Representantes dos órgãos colegiados municipais 
legalmente constituídos; c) Representantes da Câmara de Vereadores do Município; 
d) Lideranças comunitárias e representantes de associações legalmente constituídas. 
Formulação do Programa de Capacitação considerando as necessidades e 
especificidades do Município; Implementação do Programa de Capacitação e 
avaliação do desempenho dos treinandos e professores, para o aperfeiçoamento dos 
próximos cursos. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Consultores especializados; Universidades e Faculdades; 
Ministério das Cidades/ Programa de Capacitação das Cidades – PNCC. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Caixa 
Econômica Federal. 
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CAPACITAÇÃO: CURSO “O PAPEL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS” 

Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê/Casa da Cidadania 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: O curso “Papel dos Conselhos Municipais” fornece um breve panorama 
histórico sobre a relação Estado-sociedade na gestão de políticas públicas e 
conquistas sociais, acentuando o papel e função dos conselheiros como 
representantes da população, e as dificuldades encontradas no exercício dos seus 
mandatos; Apresenta os fundamentos legais dos Conselhos, a legislação municipal 
básica e específica sobre os Conselhos compreendendo: a) A legislação federal e 
estadual geral sobre a matéria; b)A Lei Orgânica do Município; c) A Legislação do 
Plano Diretor nos aspectos relacionados com o planejamento e gestão participativos; 
d) A legislação específica de cada conselho, a inserção dos Conselhos na 
organização administrativa municipal, chamando a atenção para o papel e a função 
dos conselheiros; e) Noções básicas sobre Orçamento; f) Noções básicas sobre o 
sistema de planejamento e o sistema de informações, destacando a sua importância 
para a gestão democrática. 
 
OBJETIVOS: Fornecer o instrumental básico para a compreensão do papel e função 
dos conselheiros, oferecendo-lhes o suporte mínimo para o exercício eficaz de seus 
mandatos; Fornecer aos servidores da Administração municipal, do Legislativo 
Municipal e das associações representativas da comunidade, as informações básicas 
sobre o papel e função dos organismos colegiados, favorecendo o processo de 
negociação no processo de planejamento e gestão participativos. 
 
JUSTIFICATIVA: Como na maior parte das cidades brasileiras, não há informações 
precisas sobre a instalação, funcionamento e eficácia dos conselhos em Irecê, 
sobretudo no que tange à aplicação dos recursos dos fundos repassados pelo 
governo federal. Também não existe um Fórum que agregue os conselhos, permitindo 
a troca de experiências, favoreça a transversalidade e a percepção da problemática 
geral do Município. Os estudos efetuados revelam que são muitas e polêmicas as 
questões que envolvem a busca de explicações sobre a efemeridade, a fragilidade e o 
precário desempenho da maior parte dos conselhos no Brasil, merecendo ressaltar: 
sua baixa capacidade propositiva, que os torna meros homologadores das decisões 
do Executivo; a falta de conhecimento dos seus membros sobre a legislação municipal 
e, especialmente, a do conselho que integram; o desconhecimento da função desses 
canais e do papel que neles devem desempenhar os conselheiros; a falta de 
conhecimentos específicos, pelos conselheiros, para o desempenho de suas funções, 
com destaque para aqueles necessários ao acompanhamento dos fundos financeiros; 
a falta de preparo da máquina burocrática para a tomada de decisões de forma 
compartilhada; a arraigada prática do clientelismo; a falta ou defasagem do repasse 
de informações aos conselheiros, o que os coloca em desvantagem frente aos 
representantes governamentais, mais familiarizados com a forma de apresentação e 
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conteúdo das informações, e ao trato com as questões em pauta; e a permanente 
tensão entre os conselhos, como instâncias de representação semi-direta e os 
Vereadores, legítimos representantes da democracia direta. Tais dificuldades, 
contudo, não contra-indicam a utilização desses mecanismos de gestão democrática, 
até porque a criação da maior parte deles, pelos municípios, é obrigatória. O desafio 
da gestão democrática é fazê-los funcionar como verdadeiros canais de expressão da 
vontade popular, pois, sem eles, dificilmente os planos diretores conseguirão sair do 
papel. Por estes motivos é de importância estratégica para a consolidação de um 
processo de planejamento e gestão participativos, a capacitação dos conselheiros. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Identificação do público-alvo, compreendendo, no 
mínimo: a) os conselheiros legalmente designados dos diversos órgãos colegiados; b) 
os Técnicos da Procuradoria municipal e servidores de todas as secretarias às quais 
se vinculem Conselhos e outros órgãos colegiados; c) Representantes da Câmara de 
Vereadores do Município; d) Lideranças comunitárias e representantes de 
associações legalmente constituídas. Formulação do Programa de Capacitação 
considerando as necessidades e especificidades do Município de Irecê; 
Implementação do Programa de Capacitação e avaliação do desempenho dos 
participantes e professores, para o aperfeiçoamento dos próximos cursos. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Consultores especializados; Universidades e Faculdades; 
Ministério das Cidades /Programa Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC). 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Caixa 
Econômica Federal. 
 
ASSESSORIA TÉCNICA - URBANÍSTICA E JURÍDICA ÀS POPULAÇÕES POBRES 

Prazo de Execução: 
Curto: () Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê/Casa da Cidadania 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Este programa compreende assistência técnica no acompanhamento 
da construção, ampliação e reforma de edificações, compreendendo o seguinte 
conjunto de ações: a aquisição do terreno, a realização de projetos arquitetônicos e de 
instalações em rede (abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia 
elétrica), especificação de materiais, realização de obras, assim como o 
assessoramento jurídico para a regularização da posse dos imóveis. 
 
OBJETIVOS: a) Apoiar com o “saber técnico” a construção, ampliação e reforma de 
moradias nos processos de 
autoconstrução ou programas oficiais de melhorias habitacionais e construção de 
unidades, adotando-se normas urbanísticas e edilícias especiais; b)Implementar 
sistema de licenciamento e fiscalização compartilhado com a população; c) 
Assessorar juridicamente a população no processo de regularização individual ou 
coletiva da posse de seus imóveis; d)Assessorar do ponto de vista técnico urbanístico 
e jurídico a população pobre, no processo de planejamento e gestão democráticos. 
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JUSTIFICATIVA: A expansão urbana tem-se caracterizado pela informalidade, e pela 
utilização de áreas inadequadas à ocupação, ou ocupações inadequadas de áreas, 
gerando situações que oferecem risco à vida humana ou provocam danos ambientais. 
A irregularidade urbanística manifesta-se na desobediência às normas de uso e 
ocupação do solo e de segurança, conforto e higiene das edificações. À irregularidade 
urbanística soma-se a irregularidade fundiária, devido à exclusão do mercado formal 
de habitação e à exclusão do acesso aos bens e serviços, de grande parte da 
população brasileira. A irregularidade urbanística, além de promover deseconomias ao 
ambiente urbano, segrega esse contingente de população, gerando dois tipos de 
cidade: a cidade legal e a cidade ilegal. Tais sistemas têm por base uma concepção 
equivocada e ultrapassada de Estado, visto como entidade onipotente e onipresente, 
que pode prescindir do compartilhamento e comprometimento da população na gestão 
urbana. Por outro lado, os sistemas de fiscalização fazem vista grossa à 
irregularidade, apesar da predominância dos padrões de ocupação precários e dos 
efeitos socioeconômicos e ambientais negativos daí decorrentes. Com o advento do 
Estatuto da Cidade os municípios passam a dispor de instrumentos para mudar essa 
realidade e fazer valer a função social da propriedade urbana, garantida pela 
Constituição Federal. Porém, para tanto, será necessário mudar a cultura da 
Administração Pública, segundo o entendimento de que os serviços de engenharia, 
arquitetura e agronomia são serviços públicos essenciais, assim como a educação e a 
saúde. Da mesma forma, deve ser compreendido como serviço público essencial, o 
assessoramento jurídico para garantir a segurança da posse, elemento central do 
direito à moradia, contra a ameaça permanente de despejo ou deslocamento forçado 
dos moradores. As dificuldades que atravessa o Município de Irecê, como a maioria 
dos municípios brasileiros, principalmente em termos de qualificação de pessoal 
técnico, não permitem a implementação do serviço de engenharia e arquitetura 
públicas no curto prazo, mas é estratégico para o atendimento às diretrizes do Plano 
Diretor, que ele se concretize no médio prazo, e se consolide como prática corrente. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: a) Formalização de convênios para o assessoramento 
nas áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia e direito, e técnicas de edificação; b) 
Promoção de campanha para o assessoramento por meio de voluntariado; c) 
Treinamento e capacitação continuados de servidores municipais para o 
assessoramento. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Consultores especializados; Universidades e Faculdades; 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/Ba; Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB; Ministério das Cidades /Programa Nacional de Capacitação das 
Cidades (PNCC). 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Caixa 
Econômica Federal. 
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2. ESTRUTURAÇÃO AMBIENTAL E URBANA 
 
 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM SETOR RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê 

Longo: ( X) Mais de 05 
anos  

DESCRIÇÃO: Institucionalização de setor responsável pelos serviços de saneamento 
na estrutura da Administração Municipal, responsável pelo controle de obras de 
ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
negociações de contratos com a EMBASA, monitoramento da operacionalização dos 
sistemas, definição de prioridades dos investimentos, elaborar estudos e projetos para 
situações emergenciais na área rural, desenvolvendo no curto prazo as seguintes 
ações: 
a) Elaborar projetos de ampliação do sistema produtor e distribuidor de água tratada, 

planejando obras com cronogramas de execução sintonizado com o crescimento 
populacional. 

b) Elaborar estudos e projetos definindo prioridades de obras e conseqüentes 
cronogramas de execução nas comunidades desprovidas de sistema de 
abastecimento de água. 

c) Identificar áreas remotas de difícil integração ao sistema principal e estruturá-las 
como pequenos sistemas, elaborando projetos adequados. 

d) Definir com a EMBASA o programa de execução da implantação da rede de esgoto 
no Município, bem como o de ampliação do sistema de abastecimento d’água, a 
serem implantados com recursos do PAC. 

e) Definir normas para uso de cisternas para uso de água da chuva e reutilização da 
água. 

f) Integração do Setor Saneamento nos Conselhos Municipais de Saúde, Educação e 
de Meio Ambiente e/ou 

g) Articulação direta com esses setores para subsidiar a formação das decisões 
relacionadas às áreas. 

h) Estruturação dos Serviços com definição de receita, tarifa e atribuições. 
 
OBJETIVOS: Garantir a gestão adequada dos serviços de saneamento. 

JUSTIFICATIVA: As ações de saneamento em sua natureza sistêmica necessitam de 
integração para que se alcancem os resultados positivos esperados para a qualidade 
de vida da população e do meio ambiente. Assim sendo, cabe ao município o papel 
constitucional de controle sobre esses serviços, seja direcionando os investimentos 
conforme as prioridades estabelecidas, ou monitorando a qualidade dos mesmos. 
Para isso, é também necessária à alocação de receita própria que pode vir de fundos 
institucionais como também por meio de tarifas cobradas aos usuários, cujo objetivo 
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não é apenas a arrecadação monetária, mas também a tomada de consciência pela 
população de suas responsabilidades, deveres e controle de desperdício dos recursos 
econômicos e dos recursos naturais. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: 
a) Articulação com os Conselhos de Saúde; Educação e Meio Ambiente; 
b) Garantir a incorporação dos conceitos de necessidade da gestão sistêmica e 
participativa dos serviços de 
saneamento nas Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental; 
c) Garantir a incorporação dos conceitos de necessidade de cobrança dos serviços de 
saneamento nas 
Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental; 
d) Garantir a manutenção dos sistemas drenantes; 
e) Adequação tecnológica das equipes (formação e atualização); 
f) Incorporar nas Leis de Diretrizes Orçamentária recursos financeiros 
complementares aos arrecadados pelo 
sistema de tarifação, destinados à gestão dos serviços de saneamento. 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Órgãos Estaduais: EMBASA, 
CERB; Organizações Não Governamentais; Associações da comunidade legalmente 
instituídas. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ministério 
das Cidades. 
 
 
 
 

GESTÃO DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 
 

Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê 

Longo: ( X) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Implantação de um Plano Geral de Drenagem urbana vinculado ao 
controle do parcelamento, uso e ocupação do solo, incorporando as seguintes ações: 
Racionalização interna da estrutura administrativa municipal e melhoria do fluxo 
interno de informações, objetivando eliminar a fragmentação e duplicação das ações; 
Elaboração do Diagrama de Fluxos (definição das Linhas Básicas de Drenagem e 
Sentido de Escoamento) para permitir a gestão da implantação dos sistemas de 
drenagem pelo poder público e/ou pelos empreendimentos de parcelamento do solo; 
Cadastro e avaliação da infra-estrutura de drenagem existente; Implantação de micro 
drenagem em áreas críticas, as pavimentadas que apresentem processos erosivos 
decorrentes das altas velocidades atingidas pelo escoamento pluvial; Planejamento e 
gestão do uso e ocupação do solo com o objetivo de garantir a implantação adequada 
dos sistemas de macro e micro drenagem, bem como a preservação da 
permeabilidade do solo urbano, permitindo o controle do aumento da freqüência e 
magnitude das vazões críticas; Disponibilização de recursos financeiros para a 
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adequação tecnológica das equipes técnicas (formação e atualização), cadastro do 
patrimônio e monitoramento hidrológico e ambiental; 
Regulamentação de medidas não estruturais, específicas para novos parcelamentos 
ou loteamentos e para o processo de adensamento cujo controle passa a ser sobre a 
ocupação dos lotes, tais como: estabelecimento de taxas de ocupação dos lotes, 
definição de uma faixa de domínio das áreas urbanas visando à proteção a macro 
drenagem. 
 
OBJETIVOS: Dotar o município de segmento institucionalmente responsável pela 
elaboração (Contratação) e posterior gestão do Plano de Drenagem Urbana; Controlar 
os processos erosivos em áreas críticas (vias com altas declividades); Minimizar os 
efeitos do uso e ocupação do solo, maximizando a preservação da permeabilidade 
dos solos urbanos; Controlar o aumento da freqüência e magnitude das vazões 
críticas (vazões máximas, consideradas nos projetos de sistemas drenantes); 
Disponibilizar para o município o cadastro e avaliação da infra-estrutura de drenagem 
existente; Reduzir, ao longo do tempo, o aporte de recursos necessários à 
implantação de infra-estrutura adequada de drenagem. 
 
JUSTIFICATIVA: A gestão do escoamento das águas pluviais permite o controle dos 
impactos decorrentes do processo de urbanização, tais como: o aumento das vazões 
máximas, através de condutos e canais e impermeabilização das superfícies; o 
aumento da produção de sedimentos; a degradação da qualidade da água superficial 
e subterrânea devido à lavagem das ruas, ao transporte de material sólido, às ligações 
clandestinas de esgoto e a contaminação de aqüíferos. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Articulação com os outros segmentos do saneamento, 
principalmente o de resíduos sólidos; Disseminação da necessidade de separação 
das águas pluviais dos esgotos domésticos nos domicílios; Adequação tecnológica 
das equipes (formação e atualização). 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Governo do Estado da Bahia: 
CONDER, SRH/Comitê de Bacia Hidrográfica; Faculdades e Universidades. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ministério 
das Cidades; Ministério da Integração; Caixa Econômica Federal. 
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REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
 

Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê 

Longo: ( X) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: O reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos compreende as 
seguintes ações: 
Implementação de Plano Municipal Gestão de Limpeza Urbana; Implantação na sede 
municipal de Unidade de Triagem dos resíduos recicláveis; Campanha de Educação e 
de Conscientização da População com relação à embalagem e disposição adequada 
dos resíduos sólidos e a redução do descarte de lixo nas vias e em locais 
inadequados; Campanhas que estimulem a Reciclagem e Compostagem dos resíduos 
sólidos nas vilas e povoados; Campanha de Educação e de Conscientização da 
População com relação à segregação domiciliar dos resíduos recicláveis; 
Implementação de Coleta Seletiva com geração de emprego e renda para a 
população local; Criação de Cooperativa Municipal de Catadores; Remediação do 
atual Lixão com previsão para captação e tratamento do chorume; Implantação de 
aterro controlado. 
 
OBJETIVOS: Melhoria dos índices de saúde pública pelo controle da proliferação de 
roedores nocivos à saúde humana; Minimizar as obstruções dos sistemas drenantes e 
o assoreamento de rios; Gerar emprego e renda a partir da reciclagem e 
compostagem dos resíduos sólidos. 
 
JUSTIFICATIVA: Os benefícios deste projeto se estendem desde à melhoria da 
limpeza pública urbana, à melhoria da saúde e à geração de emprego e renda para a 
população local, ao tempo em que proporciona a redução do volume de resíduos a 
serem dispostos no solo. Com relação à disposição final, importante salientar a 
demanda de recursos para a implantação e operação de um aterro sanitário. Na 
diretriz do emprego de tecnologia apropriada e do gradualismo do saneamento, 
cabem as opções de inicialmente se transformar o atual lixão em um aterro 
remediado, o que reduz significativamente os impactos ambientais. Posteriormente, 
pode-se evoluir a situação para a implantação de um aterro controlado no mesmo 
local ou em um outro adequado, porém ressalta-se que em se mudando de local, o 
sítio anterior necessitará de ações de recuperação da área degradada. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Articulação com os demais segmentos do 
saneamento, principalmente o de drenagem urbana; Garantir a incorporação dos 
conceitos de priorização dos três Rs (Reduzir, Reusar e Reciclar) nas Campanhas de 
Educação Sanitária e Ambiental; Adequação tecnológica das equipes (formação e 
atualização). 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Governo do Estado da Bahia: 
CONDER; Faculdades e Universidades; Organizações Não Governamentais. 
 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ministério 
das Cidades; Caixa Econômica Federal. 
 
 
 

MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NA ZONA RURAL 

 
Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê/Zona Rural 

Longo: ( X) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Implementação de projetos de sistemas de abastecimento com rede e 
micro medição domiciliar e de solução individual para captação de telhado, implúvios, 
etc., para o meio rural disperso, compreendendo as seguintes ações: 
a) Melhoria e reforço do sistema de captação, tratamento e reservação para a cidade; 
b) Campanha de conscientização da importância e vantagens para a população do 
sistema de abastecimento de água com micro medição e tarifa; 
c) Implantação de micro medição e sistema de cobrança pelo uso da água dos 
povoados da zona rural; 
d) Recomposição da mata ciliar para preservação dos mananciais de abastecimento 
de água; 
e) Implantação de sistemas de captação de água de chuva e cisternas de reservação 
nas residências do município, priorizando o meio disperso e povoados que não 
possuem ainda sistema de abastecimento de água; 
f) Campanhas Educativas de Economia da Água e Redução de Desperdício domiciliar. 
 
OBJETIVOS: Oferecer água potável a 100% da população do município; Melhoria dos 
índices de saúde pública pela redução da ocorrência de doenças de veiculação 
hídrica; Redução do consumo e desperdício de água tratada. 
 
JUSTIFICATIVA: O saneamento tem como principio o gradualismo, assim, tem-se que 
o simples fato de se oferecer água em um chafariz causa efeitos de melhoria na saúde 
e na qualidade de vida da população. Porém trata-se de estágios intermediários, 
devendo-se sempre buscar a melhoria do serviço, tanto pelos benefícios que se pode 
alcançar, quanto pela pressão da população que passa a requisitar um patamar 
superior de conforto. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Articulação com os demais segmentos do 
saneamento, saúde e educação; Garantir a incorporação dos conceitos de 
necessidade de redução do consumo e dos desperdícios de água tratada nas 
Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental; Adequação tecnológica das equipes 
(formação e atualização). 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Órgãos Estaduais: EMBASA, 
CERB; FUNASA; Organizações Não Governamentais; Associações da comunidade 
legalmente instituídas. 
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POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ministério 
das Cidades; Caixa Econômica Federal. 
 
 

INSTITUCIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PARQUES URBANOS 
 
 

Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê/Cidade de Irecê 

Longo: ( X) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Criação dos Parques Urbanos definidos por esta Lei, compreendendo 
as seguintes ações: 
a) Definição institucional da área com a delimitação física estabelecida por 
coordenadas e por meio de equipamentos urbanos, implantados por etapas, 
consideradas as diretrizes e dimensões constantes do Mapa 8 integrante desta Lei; 
b) Implantação de dispositivos de retenção de sólidos sedimentáveis, e de parte da 
matéria orgânica nos atuais pontos de lançamento de drenagem para o os corpos 
d’água da cidade, diminuindo assim o aporte de carga poluidora, até que sejam feitas 
soluções de esgotamento sanitário; 
c) Recomposição de trechos desmatados dentro das poligonais pré-estabelecidas por 
esta Lei; 
c) Implantação de equipamentos de lazer de uso coletivo, consideradas as diretrizes 
de ocupação estabelecidas por esta Lei. 
 
OBJETIVOS: Ampliar os espaços de lazer na sede municipal; Melhorar a capacidade 
de autodepuração dos rios e riachos; favorecer a formação de micro-climas amenos, 
reduzindo os efeitos decorrentes da urbanização sobre o conforto térmico; Proteger os 
recursos naturais remanescentes, assegurando, ao mesmo tempo, maior 
biodiversidade ao ambiente urbano. 
 
JUSTIFICATIVA: Trata-se aqui de um projeto de qualificação do espaço urbano e 
melhoria da imagem ambiental da cidade, mas também de consubstanciação de uma 
concepção de cidade baseada numa relação mais harmônica e interativa entre 
sociedade e natureza.  A criação e efetiva implantação dos parques urbanos de Irecê 
promovem a função social da cidade, ao tempo em que a torna mais atrativa para os 
moradores e os investimentos privados. Ademais, a preservação das áreas indicadas 
se torna fundamental para assegurar o direito à cidade pelos atuais moradores e as 
gerações futuras. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Articulação com os outros segmentos do saneamento, 
saúde e educação; Garantir a incorporação dos conceitos de necessidade da 
conservação dos recursos hídricos nas Campanhas de Educação Sanitária e 
Ambiental; Garantir a manutenção dos sistemas drenantes e a ampliação da 
biodiversidade no ambiente urbano; Adequação tecnológica das equipes (formação e 
atualização). 
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AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Órgãos Estaduais: 
SRH/Comitê de Bacia; Organizações Não Governamentais; Associações da 
comunidade legalmente instituídas. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ministério 
das Cidades; Caixa Econômica Federal. 
 
 
 
 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE 
 
 

Prazo de Execução: 
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê 

Longo: ( X) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Este Programa compreende uma série de ações a serem 
desenvolvidas no curto, médio e longo prazo, envolvendo: a hierarquização do 
sistema viário; a adequação de vias principais existentes às características técnicas 
do Quadro I do Anexo II desta lei; a complementação de segmentos viários existentes; 
um programa de pavimentação de vias na Área de Expansão Urbana Prioritária; a 
implementação de novas vias coletoras; a implantação das vias perimetrais propostas; 
um programa de requalificação de calçadas, a implantação de uma rede de ciclovias 
e/ou ciclofaixas; a arborização de vias; a implantação de projeto de sinalização viária; 
a implantação de projeto de comunicação (placas de ruas, sinalização turística, etc.), a 
Implantação das vias marginais às rodovias que entrecortam o município, dentre 
outros propostos nesta Lei. 
 
OBJETIVOS: Proporcionar maior segurança ao pedestre e a maior fluidez ao tráfego 
motorizado; disciplinar a circulação do transporte de carga; favorecer os modos a pé e 
não motorizados de transporte; favorecer a acessibilidade ao centro e às atividades 
econômicas; fortalecer o papel de Irecê como Centro Regional, dotando a cidade de 
uma circulação planejada, sem conflitos de tráfego, engarrafamentos e outros 
fenômenos correntes nas cidades em geral. 
 
JUSTIFICATIVA: A circulação urbana é fator primordial à promoção das funções 
sociais da cidade quando possibilita a ampliação e universalização do acesso à 
cidade, democratizando os espaços públicos e o controle da expansão urbana, 
inclusive a promoção da economia geral do sistema, especialmente o de transporte. 
Com esse entendimento, o Governo Federal, através do Ministério das Cidades vem 
implementando uma política de Mobilidade Urbana Sustentável, através do qual os 
municípios são estimulados a planejar os sistemas viário, de circulação e transporte 
com foco nas necessidades do cidadão. A cidade de Irecê apresenta uma rede viária 
segmentada, muitas vezes sem alinhamento viário, prejudicando, sobremaneira, a 
circulação. Ao lado disso, a atual configuração não favorece os modos a pé e não 
motorizados, especialmente na área central da cidade, em que se observam conflitos 
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entre esses modais e os modos motorizados, bem como ausência de disciplinamento 
de estacionamento, inclusive os pontos de parada de táxis, motos e de carga e 
descarga. Desse modo, o agenciamento viário na área urbana prioritária coloca-se 
fundamental ao ordenamento do uso do solo e da circulação, e fator preponderante ao 
desenvolvimento das atividades econômicas. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Estruturar núcleo de captação de recursos visando 
especificamente a viabilização dos planos, programas e projetos propostos; priorizar 
os investimentos na área central da cidade e entorno dos equipamentos estratégicos; 
priorizar o sistema viário principal, estabelecendo cronograma de investimentos no 
curto, médio e longo prazo; estabelecer prioridades na resolução dos pontos críticos 
de tráfego; gestões junto ao DERBA para implementação da via marginal à BA-052. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Órgãos Estaduais: DERBA/SEDUR/SEINFRA; Ministério 
das Cidades. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ministério 
das Cidades; Caixa Econômica Federal. 
 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
 

EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 
FOMENTO AO PLANTIO DE MAMONA 

Prazo de Execução: 
Curto: () Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Município de Irecê/Zona Rural 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: A emancipação econômica da agricultura familiar pressupõe a 
implementação de uma série de projetos de desenvolvimento de cultivos articulados a 
cadeias produtivas, e que permitam maior agregação de valor, visando à expansão da 
renda e do emprego, dentre os quais se destaca para o município de Irecê, a 
produção de mamona. A proposta apóia-se nos estímulos do PNPB, nas condições 
édafo-climáticas, e na demanda regional de mamona, propiciada pela instalação em 
2007 de uma unidade da Brasil Ecodiesel, no município de Iraquara, região da 
Chapada, com capacidade de processamento de 108 milhões de litros de biodiesel 
anuais. Ao lado disso, encontra-se em implantação uma usina de biodiesel no 
município, de modo que as famílias que produzem a matéria-prima certamente terão 
mercado assegurado. 
 
OBJETIVOS: Estabelecer as metas de produção/ano de acordo com os potenciais 
locais e proceder à planificação das ações necessárias à maximização das 
oportunidades, em consonância com as famílias agricultoras. 
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JUSTIFICATIVA: Favorecendo a viabilidade de novas alternativas à agricultura 
familiar, foi instituído pelo governo federal, em 2004, o Programa Nacional de 
Produção de Biodiesel (PNPB), com o objetivo de estimular a produção de um 
substituto para o diesel obtido de fonte renovável, visando a redução da emissão 
atmosférica de poluentes, o estímulo à formação de uma cadeia produtiva 
agroindustrial com a participação da agricultura familiar, e a redução de importações 
de diesel. Conforme as metas do PNPB, a partir de 2008, passou a ser obrigatório a 
adição de 2% de biodiesel ao diesel, o que implica em uma demanda anual de 
aproximadamente um bilhão de litros desse combustível oriundo de fonte renovável. 
Dentre as várias oleaginosas viáveis para a produção de biodiesel no Nordeste 
destacam-se o algodão, a mamona e a soja. A mamona aparece como a mais viável 
economicamente no Nordeste, considerando-se a adoção do modelo de integração 
entre as unidades de esmagamento e produção de biodiesel, e o produtor rural, em 
vista de seu elevado rendimento por hectare, do teor de óleo na semente, que 
apresenta um índice de 47%, assim como a possibilidade de consorciamento, 
principalmente com o feijão. Em levantamento realizado pela EMBRAPA Algodão, 
Irecê figura entre os 181 municípios baianos aptos ao desenvolvimento dessa lavoura, 
devido às condições édafo-climáticas presentes na região. Outro fator relevante é a 
ênfase do PNPB à aquisição da matéria-prima pelas unidades de processamento, 
junto à agricultura familiar o que requer dessas a obtenção do Selo Combustível 
Social. O credenciamento das fornecedoras de biodiesel junto às distribuidoras de 
combustível requer a obtenção desse selo junto ao MDA, o que implicará no 
compromisso de compra de um percentual da matéria-prima junto à agricultura 
familiar, contando, para tanto, com incentivos fiscais. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Articulação entre a Prefeitura Municipal, Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e EBDA; Constituição 
da Associação dos Produtores de Mamona de Irecê; Melhoria das estradas 
municipais; Promoção de consórcios intermunicipais visando desenvolver meios para 
a incorporação da agricultura familiar ao projeto de produção de biodiesel. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Ong’s; Secretaria de 
Agricultura do Estado; EBDA; Sindicato dos trabalhadores Rurais. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: Prefeitura Municipal de Irecê; BNB; Banco 
do Brasil. 
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CENTRO DE COMÉRCIO ATACADISTA 

IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS, 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 
 

Prazo de Execução: 
Curto: () Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê/Corredor de Uso Múltiplo (C1) 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Desenvolvimento de estratégias de atração de empresas atacadistas 
para o município e criação de uma zona, no perímetro urbano, dotada de infra-
estrutura para a instalação dessas atividades, de modo a fortalecer a posição de 
Centro Regional desempenhada por Irecê, valendo-se das condições de logística 
oferecidas pelo município. 
 
OBJETIVOS: Criação de oportunidades de emprego; Maior movimentação do 
comércio local; Aumento da receita municipal; Maior movimentação da rede hoteleira. 
 
JUSTIFICATIVA: A competição que caracteriza o mercado de vários bens de 
consumo, sobretudo de não duráveis, impõe a presença permanente do fabricante 
junto ao consumidor, como forma de mantê-lo fiel às marcas do fabricante. Para tanto 
assume papel importante uma eficiente rede de distribuição o que envolve a presença 
do comércio atacadista e varejista. As condições de competitividade contemporâneas 
estão exigindo das empresas o permanente foco no negócio, razão da atual ênfase na 
estratégia de desverticalização. A distribuição tem sido uma das atividades da 
indústria que tem sido submetida a desverticalização, com a terceirização das vendas 
ao varejo, através da parceria com empresas atacadistas. Essa estratégia representa 
para a indústria a possibilidade de reduzir custos, dentre os quais os de venda e de 
transporte, neste caso pela possibilidade de consolidar cargas na entrega. Alguns 
segmentos como os de alimentos industrializados, produtos de higiene e limpeza são 
mais sensíveis aos custos de distribuição, devido às vendas fragmentadas, 
caracterizadas por um varejo de pequeno porte e disperso espacialmente. É nesses 
casos, principalmente, que o comércio atacadista assume papeis destacados, 
assegurando ao pequeno varejo pronta entrega em pequenos lotes, e assistência de 
vendas adaptadas ao porte e à cultura local do varejo e do consumidor. Muitos desses 
aspectos podem favorecer cidades bem posicionadas regionalmente para serem 
sedes de centros de distribuição de grandes empresas atacadistas, como é o caso de 
Irecê. Os centros de distribuição constituem empreendimentos estrategicamente 
localizados em diversas regiões geográficas, de forma que o estoque seja posicionado 
a fim de permitir um rápido atendimento aos clientes estabelecidos distantes do 
produtor. Em relação à logística, Irecê apresenta vantagens em vista da rede de 
rodovias pavimentadas que articulam o município, BA-433, BA-432 e BA-052, de sua 
infra-estrutura de comunicação, com seu núcleo urbano dotado de vários serviços, o 
que lhe assegura potencial para ser o centro de distribuição atacadista da região. 
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AÇÕES COMPLEMENTARES: Negociação com a Secretária de Indústria Comércio e 
Mineração da Bahia e o SEBRAE para a realização de estudo de viabilidade; 
Realização de contatos com empresas do setor atacadista para apresentação do 
estudo; Negociação de mecanismos de estímulo estaduais e municipais. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Secretaria de Indústria, 
Comércio e Mineração; SEBRAE; ACISE. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: BNDES; BNB; DESENBAHIA. 
 
 
 
 

FORTALECIMENTO DO PÓLO DE SAÚDE DE IRECÊ 
 

Prazo de Execução: 
Curto: () Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Implementação de um conjunto de políticas que estimulem a 
implantação de unidades de serviços médico-hospitalares no município, visando ao 
atendimento das funções de Centro Microrregional de Saúde, com base na oferta já 
existente, nas indicações do Plano Diretor de Regionalização da Saúde, e na 
esperada pactuação, entre o governo estadual e os municipais circunvizinhos, visando 
assegurar as condições de oferta. 
 
OBJETIVOS: a) Ampliar, na medida dos indicadores fornecidos pelo Plano Municipal 
de Saúde: O número de procedimentos especializados profissionais médicos, 
oferecidos no Município; Ampliar a capacidade de produção de diagnósticos das 
unidades existentes; Dobrar o número atual de leitos hospitalares; Ampliação da 
comunidade médica e paramédica do Município; Implantação de novos 
empreendimentos de atendimento médico-hospitalar. b) Geração de emprego e renda; 
c) Indução de comércio e serviços relacionados à área; d) Ampliação do movimento 
comercial de Irecê devido a maior presença de residentes de outros municípios. 
 
JUSTIFICATIVA: Irecê conta, atualmente, com serviços de atendimento à saúde 
envolvendo a atenção básica, especializada e assistência de média e alta 
complexidade. No rol da alta complexidade têm-se procedimentos de hemodinâmica, 
radioterapia, quimioterapia, tomografia computadorizada, etc. Tal amplitude tornou-se 
possível em razão do tamanho de sua população e do papel de centro regional que o 
município desempenha o que permitiu uma escala de demanda, capaz de remunerar 
os investimentos privados, realizados por profissionais da área médica. Outro fator de 
atração de residentes de municípios vizinhos é a acessibilidade à cidade de Irecê. A 
viabilidade do sistema médico privado é assegurada pelo Sistema Único de Saúde, já 
que os níveis salariais da população empregada não permitem seu acesso à saúde 
suplementar, financiada pelos sistemas de seguros, ou o pagamento individual por 
serviço utilizado. Fato recente que aumentou o potencial de Irecê foi a instituição, pelo 
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Ministério da Saúde, da Norma Operacional 2001 – NOAS 2001, que tem como 
principal objetivo consolidar a descentralização da saúde no país, através da formação 
de cidades pólos de microrregiões, capazes de sediar um conjunto de serviços de 
média complexidade. A medida visa a ampliar o acesso da população a uma gama de 
serviços ambulatórias e hospitalares, reconhecendo, entretanto, o imperativo da 
escala de oferta, em razão dos elevados investimentos que são cada vez mais 
necessários. Por essa Norma as secretarias estaduais de saúde são responsáveis 
pela elaboração do Plano Diretor de Regionalização da Saúde que deve definir, com 
base em critérios, pólos macrorregionais e microrregionais, estratégias de 
consolidação e investimentos necessários. A SESAB definiu para a Bahia 31 
microrregiões com seus respectivos pólos que devem se habilitar para oferecer um 
módulo assistencial composto da atenção básica e do mínimo da média 
complexidade, para todos os municípios da microrregião, através de pactos 
formalizados entre governo estadual e respectivos municípios. O município de Irecê 
com base nos critérios utilizados foi classificado como pólo microrregional. Outro fator 
a justificar o Programa é o potencial de geração de ocupações assalariadas por 
empreendimento implantado. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Estímulo municipal à fixação de médicos na cidade; 
Estímulo municipal à abertura de novas clínicas ou ampliação das já existentes, assim 
como a ampliação do número de leitos hospitalares; Articulação com o Governo do 
Estado visando ações de estímulo aos novos investimentos; Gestões junto à SESAB 
para agilizar o processo de pactuação com os municípios vizinhos; Gestões visando à 
implantação de serviço regular de transporte, ligando Irecê aos municípios envolvidos 
na pactuação; Envolvimento da comunidade médica e paramédica na implementação 
do programa; Promover consórcio intermunicipal voltado para a realização de 
investimentos a serem compartilhados pela população de diversos municípios. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; SESAB; SEBRAE; CREMEB. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: BNDES; BNB; DESENBAHIA. 
 
 
 

FORTALECIMENTO DO PÓLO DE ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO DE 
IRECÊ 

 
Prazo de Execução: 
Curto: ( ) Até 03 anos 
Médio: (X ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO: 
Cidade de Irecê 

Longo: (  ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO: Implementação de ações articuladas em conjunto com outras esferas 
de governo e setor privado, visando ampliar o número de vagas em diversos cursos 
superiores e de ensino técnico de segundo grau, para sua população e a de 
municípios circunvizinhos; Atrair Instituições de Ensino Superior (IES) para o 
Município de modo a ampliar a oferta anual de vagas no vestibular em um maior 
número de cursos. 
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OBJETIVOS: Elevar, em cinco anos, o número de vagas oferecidas anualmente no 
vestibular de acordo com as estimativas do Plano Municipal de Educação, e em 
consonância com as demandas dos municípios vizinhos, de modo a fortalecer o papel 
de Irecê como Centro Regional; Elevação da proporção de jovens na faixa de 18 a 24 
anos, no ensino superior da região; Oferta de cursos técnicos de segundo grau nas 
áreas biomédica e agro-industrial; Criação de oportunidades de emprego para a 
população local; Criação de uma comunidade de docentes do ensino superior, capaz 
de contribuir para melhoria da qualificação dos ocupados, nas diversas atividades 
socioeconômicas do município. 
 
JUSTIFICATIVA: O ensino superior de Irecê conta, atualmente, com o campus da 
UNEB e o campus Milton Santos da UFBA que oferecem 2.311 vagas, de acordo com 
o INEP (2006). O ensino técnico oferece 47 vagas. O fato de o município contar com 
um número considerável de vagas no ensino superior, uma população considerável na 
faixa de 18 a 24 anos, gerando uma demanda potencial, e ser a área urbana melhor 
consolidada na região, o credencia a sediar o pólo de ensino técnico e superior. Outro 
ponto forte é a proximidade de muitos municípios, servidos por rodovias pavimentas, 
favorecendo o deslocamento diário da população dessas localidades que demanda 
serviços educacionais. Esses fatores e mais a política do governo federal de ampliar o 
acesso ao ensino superior, através do aumento do número de vagas nas 
Universidades Federais, com a criação de novas instituições e de novos campi nas já 
existentes, assim com a instituição do ProUni, em 2004, representam um grande 
estímulo para à implantação de novas faculdades. Em relação aos cursos técnicos de 
segundo grau, justifica-se seu desenvolvimento em razão da necessidade de 
qualificação da população de 15 a 20 anos, sobretudo, criando alternativas ao ensino 
superior. É necessário também melhorar a qualificação do trabalhador local 
compatível com as demandas esperadas pelos eixos de desenvolvimento do 
município. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Criação de estímulos à atração de IES públicas e 
privadas para o Município; Negociação com o governo estadual e a UNEB, para 
ampliação dos cursos e vagas; Definição de área no perímetro urbano para 
intervenção pública visando dotá-la da infra-estrutura necessária; Negociação com 
instituições com experiência na área de formação técnica de segundo grau. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Secretaria de educação; 
UNEB; UFBA; IES privadas. 
 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: BNB; DESENBAHIA 
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PROJETO ESCOLA ABERTA 

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( ) 03 a 05 anos 

LOCALIZAÇÃO:  
Município de Irecê 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  
DESCRIÇÃO:  transformar as escolas públicas em centros de cultura nos finais de 
semana, feriados, recessos e férias escolares, usando os seus espaços físicos, 
oferecendo atividades desportivas, artísticas, profissionalizantes, educativas e sócio-
culturais para toda a comunidade do seu entorno. Muito mais que ocupar estes 
espaços educativos ociosos nos finais de semana, o projeto representa abertura de 
espaço para a cidadania de crianças, jovens e todo a comunidade do seu entorno. 
Praticamente, todo o município de Irecê estaria mapeado e atendendo às 
comunidades menos assistidas de oportunidades sócio-artístico-profissionais-
culturais-educativas-esportivas, se todas as escolas ou, pelo menos, as mais 
estratégicas fossem transformadas em “Escolas Abertas”. 
 
OBJETIVOS: a) contribuir para que ocorram mudanças profundas na compreensão 
que os poderes públicos e a sociedade possuem da questão da responsabilidade 
social, em cada uma das múltiplas dimensões que poderão ser envolvidas nesse 
programa de educação e lazer: trabalho, educação, saúde, cultura, lazer, esportes, 
vida artística, tecnologia, sexualidade, direitos, participação, segurança, enfim, 
em todas as ilimitadas perspectivas com que pode sonhar a pessoa humana; 
b) prevê políticas públicas de educação e entretenimento para a juventude, para 
adolescentes, crianças e pessoas de outras faixas etárias, não como apenas 
estratégia para tirá-los da ociosidade e da criminalidade. O que se pretende é dar 
alternativas para a inclusão sócio-digital, artística, profissional, esportiva e 
cultural, através da utilização dos espaços públicos com atividades que respeitem as 
diferenças e favoreçam a construção de laços identitários e afetivos. 
 
 
JUSTIFICATIVA: Diante da constatação de que, principalmente nas comunidades 
mais pobres, grande parte dos casos de violência envolvendo crianças e jovens 
ocorrem aos finais de semana, quando eles acabam ficando quase sem opções de 
lazer na comunidade em que vivem, faz-se necessário medidas urgentes que 
procurem garantir às comunidades possibilidade de acesso às mais variadas 
atividades de arte, esporte, cultura e lazer. Grande parte da diversão dessas pessoas 
hoje está atrelada, especialmente à bebida alcoólica. Os bares acabam sendo quase 
que a única alternativa para a socialização, tão importante e necessária nessa fase da 
vida. 
Por isso, faz-se urgente uma alternativa que abra outras portas para estes sujeitos, 
especialmente nos finais de semana. E, que além de abrir portas, desvele horizontes e 
barre o caminho da violência especialmente entre os nossos jovens, principais vítimas 
da violência. Uma iniciativa viável para intervir e modificar o quadro que demonstra o 
crescimento do número de jovens envolvidos direta ou indiretamente em casos de 
violência, expostos às mais variadas situações de risco, é a abertura das escolas nos 
finais de semana, com programas de educação, esporte, arte, cultura, lazer e 
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tecnologia. Atualmente, o município de Irecê possui 32 escolas públicas municipais, 
distribuídos em bairros da zona urbana (17 escolas) e 15 nas comunidades rurais.  
Dessa forma, e considerando as populações mais necessitadas, praticamente 
cobriríamos todo o município com o Programa que têm como meta principal a inclusão 
social dos seus moradores, especialmente crianças e jovens. O que não impede de 
também realizarmos atividades para pessoas de outras faixas etárias e grupos sociais, 
a exemplo das pessoas de terceira idade e os portadores de necessidades especiais, 
e de cursos profissionalizantes para quem quiser se qualificar para o mercado de 
trabalho; além de fomentar as discussões acerca das questões de gênero e etnia. 
Para enfrentar os desafios impostos pela falta de perspectiva de futuro e de condições 
reais e atuais de falta de ocupação saudável para a população, especialmente de 
crianças, adolescentes e jovens, o programa a ser instituído pela Prefeitura de Irecê, 
através da sua Secretaria Municipal de Educação e em parceria com Faculdade de 
Educação da Universidade Federal da Bahia e o Departamento de Ciências Humanas 
e Tecnologias da Universidade do Estado da Bahia, traz pela primeira vez na história 
do município uma alternativa viável e que atinja a maior parte da população dessas 
idades, alvo de toda forma de violência, especialmente nos finais de semana, como 
apontam os indicadores de todo o país. Passando a contar a partir desse programa 
com políticas públicas municipais e com a ação das universidades públicas presentes 
no estado e demais instituições que queiram firmar parceria, visando integrar as ações 
dos vários setores que desenvolvem ou desejam participar e/ou financiar esta 
iniciativa. Contudo, é importante ressaltar que a responsabilidade social aqui 
defendida não pode ser confundida com filantropia, pois esta é estanque, enquanto 
que a responsabilidade social é gerenciamento. As ações a serem desenvolvidas em 
parceria, devem ser constantes e envolver todos os setores e atores sociais, sem, no 
entanto, tirar do poder público a responsabilidade de gerir e apoiar as atividades a 
serem realizadas.  
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: a) Elaboração de Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica, de forma a adequar-se ao Estatuto da Cidade e evitar conflitos com o Plano 
Diretor, em especial nos aspectos relacionados com os instrumentos de planejamento 
e gestão participativos; b) Elaboração de legislação específica; c) Elaboração de 
instrumentos legais alterando a Estrutura Organizacional da Administração, mediante 
a criação de um Conselho e ou Órgão Gestor desse projeto, envolvendo as diversas 
secretarias municipais; d) Elaboração de projetos e programa de adequação física das 
escolas; e) Elaboração de documentos que regulamentem a formalização de 
convênios e parcerias para a realização do projeto, voltados aos recursos humanos e 
materiais, especialmente com as universidades e demais instituições formadoras de 
professores e técnicos especializados, tendo as “Escolas Abertas” para a realização 
de seus estágios e projetos de extensão. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Universidades e Faculdades; 
Organizações Não Governamentais; Programas e projetos públicos e privados em 
parceria com o município, já existentes, para formação e inclusão social de alunos e 
demais atores da comunidade; sociedade civil organizada. 
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POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: PMI; Ministérios: Educação, Esporte, 
Saúde, Trabalho e Emprego, Cultura, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, e as Secretarias do Estado correlatas às áreas citadas nesse 
documento, que também mantêm editais e programas em âmbito nacional e/ou 
estadual; Petrobras; BNDES. 
 
 
 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DIGITAL COMUNITÁRIA E MONTAGEM 
DO CONDOMÍNIO DE FIBRA ÓTICA  

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: ( X ) 03 a 05 anos (algumas ações) 

LOCALIZAÇÃO:  
Município de Irecê 

Longo: ( X) Mais de 05 anos (algumas 
ações) 

DESCRIÇÃO: As Redes Digitais Comunitárias são geralmente motivadas por 
necessidades específicas de um grupo, podendo ser prevista sua expansão posterior 
para setores cada vez mais amplos da comunidade. No caso de Irecê foi o convênio 
entre a PMI e a UFBA para a formação de professores que impulsionou esta 
motivação, com vistas a sua expansão e seus benefícios para os demais setores 
sociais. Desse modo, várias ações já foram realizadas, considerando que Irecê, como 
algumas outras comunidades, têm procurado alternativas que lhes permitam a 
conexão com o mundo e a potencialização de suas próprias capacidades econômicas, 
culturais e sociais. Muitos municípios, regiões e grupo de entidades dentro de um 
mesmo município têm construído redes digitais dentro de uma lógica semelhante à 
que tem levado à construção de estradas desde a Antigüidade. A estrada é 
considerada um bem público; pertence à comunidade, assim também são as redes 
digitais que têm a capacidade de baratear custos e conectar toda a cidade, 
possibilitando o acesso de todos a este bem público imprescindível para a realidade 
contemporânea. 
 
OBJETIVOS: a) contribuir para que ocorram mudanças profundas na compreensão e 
utilização que os poderes públicos e a sociedade têm do uso da internet e das TIC'S, 
no que se refere ao acesso, produção e difusão do conhecimento; b) promover acesso 
alunos da rede escolar municipal e à comunidade do entorno da escola, bem como à 
todos a comunidade do município, que poderão não só pesquisar e se informar nas 
mais diversas fontes de conhecimento, como poderão dar visibilidade a sua cultura, a 
sua produção e a suas reflexões, especialmente ao participar dos programas e 
espaços formativos potencializados pelo uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação;  b) democratizar o uso das TIC's através do barateamento dos custos 
das conexões em alta velocidade e possibilitando o acesso aos diversos setores 
sociais e dimensões físicas da cidade; c) realizar programas de intercâmbios e usos 
da conexão entre as escolas, as universidades e outros “espaços” educativos, 
econômicos, artísticos e culturais; c) potencializar o comércio, a indústria e os 
produtores locais, pelas possibilidade de contato com compradores e fornecedores em 
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qualquer parte do mundo, ampliando enormemente suas oportunidades; d) 
potencializar a produção artística e cultural local a ser transmitida pela rede, para 
compartilhamento local, e posteriormente para outras regiões, mediante o equivalente 
a canais de televisão produzidos pela comunidade; e) incorporação das diversas 
instituições públicas e privadas, visando também, a realização de sistema de telefonia  
mediante esta rede, ampliando em muito a atual capacidade de comunicação do 
município, que pode se dar tanto em forma autônoma, quanto mediante contratos com 
as fornecedoras tradicionais de telefonia, que seriam ou clientes, ou parceiros da 
Rede Comunitária. 
 
JUSTIFICATIVA: O Programa de Formação Continuada de Professores, convênio 
entre a UFBA e a Prefeitura de Irecê, demandou uma rede de comunicação 
atualmente não disponível. A intenção era ligar a Secretaria de Educação, todas as 
escolas da rede, a prefeitura, a biblioteca e demais setores públicos interessados a 
formar uma rede digital. Inicialmente, a ênfase era para o desenvolvimento de 
atividades culturais e educativas, prevendo uma expansão para as atividades 
econômicas do município, envolvendo ainda o acesso à  telefonia com capacidade 
muito maior que a atual, a custos muito mais reduzidos, para a comunidade como um 
todo, numa etapa posterior. Até o momento este projeto não se efetivou. Os espaços 
citados têm se conectado através de sistema de rádio, através de provedor particular – 
a Holística e mais recentemente da Velox, sendo que alguns pontos recebem a 
conexão via satélite do Programa do Governo Federal. No entanto, o esforço pela 
efetivação desse projeto deve ser retomado, uma vez que os custos-benefícios que 
um empreendimento como este traz para o município, já justificaria por se só esta 
tomada de decisão. A recuperação dos custos de uma infra-estrutura deste tipo, 
comparada com os preços praticados atualmente pelas empresas de 
telecomunicações, se dá num prazo médio de dois anos. Isto sem levar em 
consideração os benefícios diretos obtidos pela economia local, além dos benefícios 
sociais, e os econômicos indiretos, como fixação da população no município, ao ter 
acesso a um mundo mais largo sem necessidade de se deslocar, e pela transferência 
de conhecimento e de domínio da tecnologia.   
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: a) Elaboração de Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica, de forma a adequar-se ao Estatuto da Cidade e evitar conflitos com o Plano 
Diretor, em especial nos aspectos relacionados com os instrumentos de planejamento 
e gestão participativos, de uso do solo etc.; b) Elaboração de legislação específica 
visando o uso pela esfera pública e privada.      
  
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Escolas, Universidades e 
Faculdades; Centros e Empresas de Educação, Cultura e Comunicação, 
Organizações Não Governamentais; Indústrias e Comércios locais, Agricultores e 
Agropecuaristas e produtores em geral. 
 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: PMI; Ministérios: Educação, , Cultura, 
Ciência e Tecnologia, e as Secretarias do Estado correlatas às áreas citadas nesse 
documento, que também mantêm editais e programas em âmbito nacional e/ou 
estadual; BNDES. 
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PROJETO DE  IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE EM TODO O MUNICÍPIO 

DE IRECÊ  

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (  ) 03 a 05 anos  

LOCALIZAÇÃO:  
Município de Irecê 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  

DESCRIÇÃO: A concepção do projeto terá por base a constituição de uma "rede 
livre" de comunicação digital interativa e produção de conhecimento local e global, na 
qual a metáfora tecnológica da "cidade digital livre" esteja presente em todas as 
dimensões sócio-culturais de Irecê, através do uso de Softwares Livres, como 
política pública. Com o objetivo de integrar as iniciativas de implantação do software 
livre ao contexto sócio-cultural local, numa abordagem voltada para o desenvolvimento 
da cidadania ativa no município, a partir das dinâmicas societárias nas redes digitais, 
será implementado o Programa de Cibercidadania de Ireçê, que pretende envolver 
todas as comunidades da cidade, em interações cidadãs efetivas através de 
dispositivos públicos decisórios e deliberativos mediados por recursos 
comunicacionais interativos instalados em plataformas de colaboração baseadas nos 
sistemas de gerenciamento de conteúdo colaborativo. 

OBJETIVOS: a) ampliar acesso dos cidadãos aos meios digitais de produção e 
disseminação de informações e conhecimentos e não apenas de consumo dos 
produtos e informações  através do uso das TIC's; b) realizar um levantamento 
tecnológico em todo o município, tendo como objetivo identificar padrões e 
comportamentos tecnológicos adotados, para em seguida elaborar um esboço de um 
plano básico de implantação do Software Livre; c) identificar as necessidades e 
elencar as prioridades através da interação com a comunidade, além da pesquisa 
inicial, visando produzir projeto coletivo de implantação do Software Livre na cidade; d) 
produzir projeto em consonância com as políticas públicas adotadas no município, em 
relação ao uso do Software Livre, com as ações correspondentes em todo o projeto 
Irecê, envolvendo todos os os seus segmentos sociais; e) Garantir a legitimidade do 
processo, através do respeito à cultura e potenciais humanos locais e, principalmente, 
o sentimento de pertencimento, imprescindível para minimizar resistências e 
bloqueios, comuns em projetos dessa natureza;  f) realizar campanhas, eventos de 
divulgação, conscientização e mobilizações em prol do software livre, constituirão 
ações de base para a efetivação da implantação do SL em toda a cidade; g) realizar 
suporte técnico, assim como o treinamento de usuários em aplicativos baseados em 
SL; g) realizar concursos, oficinas, projetos e comunicação de experiências locais em 
eventos na área de SL, inclusão digital e tecnologia da informação e comunicação 
mobilizando a comunidade local, projetando-a no cenário nacional e fortalecendo suas 
bases tecnológicas edificadas a partir da filosofia e utilização prática de SL; h) 
implantar e implementar projeto de Capacitação e Suporte que deve atingir cinco 
grandes grupos em Irecê: Comércio: Câmara de Dirigentes Lojistas de Irecê (CDL), 
Associação Comercial; Tecnologia: Núcleo de Tecnologia de Irecê; Programa de 
Formação Continuada de Professores UFBA-Irecê, envolvendo as escolas municipais 
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e demais universidades públicas; demais setores públicos: secretarias e repartições; 
Sociedade Civil Organizada: ONG'S, fundações, sindicatos, associações comunitárias, 
conselhos, etc; i) criar espaço destinado para formação e produção de softwares 
utilizando SL; j) envidar esforços para trazer cursos técnicos, tecnológicos superiores 
e demais cursos de graduação na área de Informática, Tecnologias da Informação e 
Comunicação, Sistemas de Informação, Análises de Sistemas etc., em parcerias com 
Universidades e Centros Tecnológicos Públicos Estaduais e Federais, com os 
currículos elaborados e ou adaptados visando atender as necessidades e respeitando 
a culturas digital e a legislação municipais voltadas para as áreas envolvidas nesses 
programas de formação; l) elaborar programa de apoio sistemático do Projeto de 
Software Livre Brasil, PSL Bahia e PSL Irecê ao Projeto de Implantação do SL no 
Município de Irecê.. 
 
JUSTIFICATIVA: O Governo Federal tem trabalhado no sentido de promover 
cidadania, também, através do acesso dos cidadãos aos meios digitais de produção e 
disseminação de informações e conhecimentos. A exclusão digital é, sem dúvida uma 
das principais conseqüências desastrosas da globalização hegemônica, vetor da 
exclusão social na era da informação, centrada exclusivamente na lógica perversa do 
mercado e do capital. Defendemos uma solução de inclusão sócio-digital que 
considere o contexto sócio-cultural local e suas particularidades, que aproveite o seu 
potencial intelectual, econômico, cultural e tecnológico e articule iniciativas dos vários 
setores envolvidos, sobretudo a área científica e terceiro setor, numa perspectiva de 
inserí-los e integrá-los num contexto local e ao mesmo tempo global. A adoção de 
políticas publicas voltadas para o uso do Software Livre em Irecê potencializa  o 
município que se tornará uma coletividade inteligente ativamente inserida nesse novo 
contexto social da contemporaneidade e, que, com o Software Livre, potencializa as 
suas condições de ser um município que não produza apenas matéria-prima ou 
somente produtos materiais, mas também software, conhecimento e justiça social. O 
desenvolvimento e intercâmbio do conhecimento, através do software livre - como um 
fator catalisador da inclusão social-digital - não pode ser realizada de forma efetiva 
sem que existam formas de mobilizar o conhecimento e a cultura dentro dos 
diversificados grupos sociais. Esta tarefa educacional requer competências didático-
pedagógicas numa linha de trabalho interativo. O processo de capacitação e 
suporte, portanto, deve ser feito respeitando-se as necessidades e valores de cada 
subgrupo dentro do contexto no qual este se insere. A capacitação vem dessa 
maneira não como atividade de "adestramento", mas sim de conscientizador da real 
necessidade de apreender os conceitos e não puramente os objetos em si, 
subvertendo antigos valores pré-moldados numa sociedade que prega pelo 
imediatismo. Desse modo, entre 2004 e 2005 foram realizadas em Irecê várias ações, 
que envolveram etapas de sensibilização, palestras, cursos e oficinas, reuniões com o 
prefeito, secretários municipais, Associação Comercial e Clube dos Diretores Lojista. 
Com a Câmara de Vereadores, alem de reuniões foi realizada uma Sessão Pública, 
no dia 12-05-2004, às 17 horas, que contou com a participação de todos os 
vereadores daquela casa, com o Poder Executivo Municipal, com a Faculdade de 
Educação da UFBA, com membros do Projeto Software Livre Bahia e SL Brasil. A 
Sessão contou também, com a participação representativa da sociedade ireceense 
que se mostrou favorável a implantação do projeto apresentado. A idéia debatida e 
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bem aceita defendia a criação de projetos de lei que dispusesse sobre a utilização de 
informática em todo o município, sobre programas e sistemas de computador abertos 
pelos setores públicos no município, universalização do acesso público á internet e às 
informações digitais. A partir dessa reunião varias coisas já ocorreram no município no 
sentido de consolidar uma política de inclusão sócio-digital, no entanto, ate o momento 
nenhum Projeto de Lei foi proposto no que diz respeito a regulamentação do que foi 
discorrido acima. Diante do exposto, o município de Irecê necessita com urgência 
modernizar sua legislação, seus espaços públicos, seus recursos humanos e materiais 
para fortalecimento da “cultura digital livre”. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: a) Elaboração de Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica, de forma a adequar-se ao Estatuto da Cidade e evitar conflitos com o Plano 
Diretor, em especial nos aspectos relacionados com os instrumentos de planejamento 
e gestão participativos; b) Elaboração de legislação específica regulamentando o uso 
pela esfera pública e privada, criando Projeto de Lei para o uso do SL no município. 
 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Escolas, Universidades e 
Faculdades; Centros e Empresas de Educação, Cultura e Comunicação, 
Organizações Não Governamentais; Indústrias e Comércios locais, PSL Irecê etc. 
POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: PMI; Ministérios: Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, e as Secretarias do Estado correlatas às áreas citadas nesse 
documento, que também mantêm editais e programas em âmbito nacional e/ou 
estadual; Petrobras. 
 

 
PROJETO DO CENTRO DE CULTURA  

Prazo de Execução:  
Curto: (X) Até 03 anos 
Médio: (  ) 03 a 05 anos  

LOCALIZAÇÃO:  
Município de Irecê 

Longo: ( ) Mais de 05 anos  

DESCRIÇÃO: Projeto para construção de um centro de cultura. Espaço de produção, 
fruição e apreciação de Arte, nas suas diversas linguagens, através do uso de 
tecnologias, contribuindo com a formação e a preservação das identidades culturais da 
população e da promoção de cidadania. 

 
OBJETIVOS: Contribuir com a formação de gerenciadores e produtores culturais; 

g) Fornecer assessoria com vistas a transformar as iniciativas e grupos culturais do 
Território em pessoa jurídica, e com a intenção de elaborar propostas, projetos e 
outras formas documentais para registro de memória, para divulgação e para 
angariação de recursos financeiros e ou materiais através de doações e 
concorrência de editais públicos e privados; Contribuir com a formação de crianças, 
jovens e adultos de acordo com as suas potencialidades através da implantação de 
diversos projetos artísticos sociais; Proporcionar condições adequadas para 
montagem e apresentação de espetáculos de música, dança, artes plásticas, artes 
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cênicas e áudio visuais; Valorizar e estruturar a produção artística da cultura 
popular; Utilizar a arte e a cultura popular como formas de inclusão social; 

h) Oferecer lazer, entretenimento e reflexão cultural; Espaço para produção, mostra e 
projeção de documentários, arte cinematográfica e multimidiática; Promover 
encontros culturais entre os diversos grupos do município de Irecê, entre os 
municípios do Território de Irecê e entre ele e os demais Territórios da Bahia e do 
Brasil, etc. 

 
 
JUSTIFICATIVA: Irecê ainda não dispõe de um centro cultural. No entanto, 
compreendemos que o compromisso com o desenvolvimento social da população vai 
além do oferecimento de condições adequadas de infra-estrutura urbana e ou rural, a 
exemplo da pavimentação das ruas e estradas. A infra-estrutura para o acesso ao 
lazer e a cultura, principalmente, são fundamentais no processo de formação de 
identidades de um povo. Desse modo, também necessita de políticas públicas que 
criem espaços adequados para o fomento artístico e cultural. Assim, o Centro de 
Cultura Popular será um poderoso instrumento na formação de identidades, na 
medida em que estará oferecendo lazer, entretenimento, conhecimento e oportunidade 
para reflexão da sua produção artística e para o fortalecimento cultural, além de gerar 
empregos diretos e indiretos. A existência do Centro Cultural, não será a solução para 
a falta e/ou poucas opções culturais, mas, sem dúvida, a concretização deste 
empreendimento terá benefícios significativos para todo cidadão do Território de Irecê, 
e objetiva oferecer a todos, e em especial, aos menos favorecidos economicamente, 
um espaço de produção, fruição e apreciação de Arte, nas suas diversas linguagens 
incluindo o uso de tecnologias digitais, contribuindo para a formação e a preservação 
da identidade cultural da população e da promoção de cidadania.  Irecê é uma terra de 
muita produção artística nas diversas linguagens da Arte, porém, não dispõe de 
ambientes propícios para convergir e mostrar produções, como também, não dispõe 
de espaços públicos culturais como: cinema, teatro, galeria de Arte, museu, casa de 
cultura etc; possui apenas alguns espaços de produção e difusão.  Hoje, as produções 
artísticas existentes são apresentadas à população em espaços improvisados e 
adaptados, o que compromete muito a qualidade das apresentações. Desse modo, a 
construção de um Centro Cultural é mais que necessário, na medida em que 
contribuirá muito para a produção artística, cultural e para o lazer, entretenimento e 
formação; articulará as demais entidades e iniciativas culturais; será espaço de busca 
e de construção de conhecimento, além de estimular e enriquecer a cultura sertaneja 
local; abrigará obras de artistas populares; disseminará e articulará outras iniciativas 
culturais no município, no Território de Identidade de Irecê e em outras regiões. Já 
existem iniciativas para tornar realidade o projeto de uma Centro Cultural em Irecê, 
especialmente a partir da elaboração e envio de projeto ao ministério do 
Desenvolvimento Agrário, como demanda do Território de Identidade de Irecê, isto já 
no ano de 2008, em parceria com a prefeitura de Irecê. É um projeto que articulará os 
demais projetos e programas artísticos e culturais a serem desenvolvidos no município 
de Irecê, abrangendo, especialmente, os seguintes eixos de atuação: 
Educação 
O centro cultural como ambiente de fruição, produção e apreciação de Arte é antes de 
tudo um novo ambiente de aprendizagem para a sociedade como um todo, na medida 
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em que passará a promover o desenvolvimento de diversos projetos formativos, como: 
Cursos visando a formação cultural e profissional de crianças, jovens e adultos  
especialmente das escolas públicas e dos trabalhadores rurais; Leitura, produção e 
feira anual de livros; Palestras, debates, seminários, mesas-redondas e 
videoconferências; Curso, mini-cursos e oficina de diversas linguagens artísticas; 
Arte multimidiática, através do uso de equipamentos modernos e programas dos 
Softwares Livres, promovendo educação e redes e comunidades de aprendizagens; 
De inclusão social, inclusive desenvolvendo projetos para atender a pessoas 
portadoras de necessidades especiais nas áreas: física, visual, auditiva, mental etc; 
Das diversas formas de promoção da cultura popular; 

 
Cultura e Lazer 
A cultura faz parte da identidade de uma nação, de uma região, de uma comunidade, 
independente de sua crença religiosa, da sua etnia, dos seus interesses sociais. O 
Centro Cultural pode e deve ser um dos mecanismos de provimento de cultura, na 
medida em que será um espaço de fruição, produção e apreciação de arte através de 
diversas ações que podem ser implementadas: Festivais municipais e/ou regionais de 
teatro, música, dança, cinema, Artes plásticas, programas de rádio, e outras 
produções; Mostra temporária e/ou permanente de: fotografia, cinema, poesia, 
cordel, instalação, performance; Espaço mini-museu da caatinga e do sertão; 
Galeria de arte permanente (com obras de artistas da região); Mostra de arte e 
apresentações itinerantes; Atrações de outras regiões do Brasil, e também 
internacionais. 

  
Desenvolvimento comunitário 
A comunidade tem um papel muito importante no processo de divulgação e 
valorização da cultura local. Porém, é preciso criar mecanismos para instrumentalizar 
melhor esta comunidade de forma que identifique, entenda e crie interesse em 
observar e valorizar esta cultura. É necessário que se criem estratégias para reverter 
esta situação, e nesse contexto o Centro Cultural tem um papel fundamental, através: 
Do mapeamento das manifestações da cultura popular em todo o Território; De 
atividades de incentivo para transformação desses grupos culturais em pessoas 
físicas, com vistas à perpetuação desses traços culturais para as próximas gerações, 
com financiamento público e privado para garantir que elas não morram; Da criação 
de projetos baseados nas necessidades e na realidade dos grupos sociais e culturais; 
Da realização de Projetos “de raízes”, voltados para o exercício pleno da cidadania; 
Do acesso gratuito ao lazer e aos processos de formação às comunidades pobres; 
Das palestras e outras exposições dialogadas informativas e formativas; De iniciativas 
que estimulem o gosto pela arte; De cursos profissionalizantes; De assembléias, 
congressos, conferências e outras atividades de participação popular; De projetos de 
apoio e visibilidade da cultura local; Da promoção de uma cultura de solidariedade 
através das redes virtuais e das comunidades de aprendizagens. 
 
Sustentabilidade 
Nenhum centro de cultura pode sobreviver sozinho sem a participação da 
comunidade, seja como gestora ou como fruidora das produções deste centro. Esta 
sustentabilidade poderá vir da criação de parcerias importantes junto a diversas 
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instituições municipais, estaduais, privadas, federais e instituições não 
governamentais, através de patrocínio, incentivos etc. Algumas ações que podem ser 
desenvolvidas: Confluência de projetos (educação, cultura, ciência, tecnologia e lazer, 
por exemplo) dos governos municipais, estaduais e federias; Convergência de projetos 
de instituições parceiras (ONG, universidades, associações, fundações etc.) que agem 
no Território; Desenvolvimento de projetos, mantidos por instituições privadas; Aluguel 
dos espaços; Produção e venda dos “produtos” artísticos e culturais produzidos; 
Promoção de novas formas de produção e relações comerciais, a partir das redes e 
comunidades colaborativas e solidárias. 

a. Tipos de espaços do C.C.I  
O Centro de Cultura Popular não será construído unicamente com recursos previstos 
neste projeto. Serão projetados espaços modulares para serem construídos por 
etapas. Pensa-se num projeto grandioso, não do tamanho da cultura popular do 
Território e das suas manifestações culturais, como o Festival das Primeiras Águas, 
que se realiza em dezembro no Território. Embora vários dos seus aspectos estejam 
adormecidos, desejamos um centro de cultura popular compatível com a riqueza 
memorável do seu povo, produtor de arte, cultura e história. Espaços previstos: 
Módulo administrativo; Jardim e arborização temática (flora da microrregião); 
Biblioteca infantil, adulto; Salas de oficinas e cursos periódicos; Salão para exposição 
permanente e temporária de Artes plásticas;Sala pra instalação e mostra de fotografia; 
Sala de dança; Sala do coro; Sala para música e instrumento; Sala de Projeção e 
videoconferência; Espaço multimidiático – Laboratório tecnológico (acesso, produção e 
difusão); Sala de cenografia e figurino; Teatro com capacidade para 200 lugares; 
Teatro de arena com capacidade para 500 lugares; Espaço mini-museu da região; 
Espaço do artesão; Sala de reunião; Alojamentos; Estacionamento. 

 
Gestão 
A gestão do Centro de Cultura Popular será feito no modelo colegiado, com 
representantes do poder público e da sociedade civil ligados à área artística e cultural. 
A proposta do estatuto e do regimento deverá ser elaborada com a participação de 
representantes de todo o Território, com vistas a promulgação dos anseios da 
população. No entanto, a participação de técnicos artísticos e culturais nas áreas de 
administração, de arte-educadores, de tecnólogos em informática, multimídias e 
audiovisuais, e de outros funcionários permanentes e pontuais deverá constar nestes 
documentos a serem elaborados e poderá envolver a contribuição direta dos poderes 
públicos municipais, estaduais e federais. 
 
AÇÕES COMPLEMENTARES: Elaboração de proposta específica visando a 
integração das ações ligadas a educação, a arte, a cultura, o esporte, o lazer, a 
cultura, a ciência, o conhecimento popular etc., propostas no Plano Diretor e demais 
projetos e programas a ele  integrados. 
AGENTES POTENCIAIS: Prefeitura Municipal de Irecê; Escolas, Universidades e 
Faculdades; Centros e Empresas de Educação, Cultura e Comunicação, Prefeitura 
Municipal de Irecê; Órgãos Federais e Estaduais atuantes no Município; Organizações 
Não Governamentais; Associações da comunidade legalmente instituídas; Câmara 
Municipal de Irecê; O Território de Irecê. 
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POTENCIAIS FONTES FINANCIADORAS: PMI, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Ministério da Cultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, Secretarias do 
Estado da Bahia  correlatas às áreas citadas nesse documento, que também mantêm 
editais e programas em âmbito nacional e/ou estadual; Petrobras. 
 
 
PROJETO PRODUTIVO Nº 01 
 
TÍTULO: PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 
“PROJETO IRECÊ” 
 
Localização: Município de Irecê   Prazo de execução: médio prazo 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A exclusão da região de Irecê, do zoneamento agrícola, “Feijão de Sequeiro”, com 
extensão para as demais culturas, programas e projetos agropecuários, nos anos 90, 
provocou em conseqüência o colapso agrícola, empobrecimento e descapitalização 
dos agricultores, além do “EXODO RURAL” e diante dos poucos resultados 
econômicos e sociais obtidos pelos programas convencionais de desenvolvimento 
rural, quase todos, tendo nas políticas de credito, seu principal e às vezes único pilar e 
ainda tendo presente às limitações orçamentárias atuais, alem dos riscos próprios da 
agricultura, a sociedade representativa do município de Irecê, aproveitando o momento 
da discussão do PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, surge a implantação do 
“PROJETO IRECÊ” que pretende inaugurar um caminho alternativo para viabilização 
das atividades agropastoris de forma promover um crescimento econômico que se 
auto-sustente, não concentre a renda, não estimule o desperdício e cujas tecnologias 
não agridam o ambiente, trata-se na verdade de um projeto de erradicação da pobreza, 
com ações essencialmente pra0guimáticas, que parte da constituição de parcerias com 
as comunidades envolvidas e instituições públicas e privadas, necessárias para o 
enfrentamento com eficácia dos enormes obstáculos estruturais, que persistem no 
seguimento agropecuário, sobretudo os de natureza tecnológica e aqueles referentes à 
desequilibrada distribuição de renda, dentro do chamado complexo rural ou 
agrobusiness, alem de algumas de ordem legal, pela desatualização das leis e normas, 
objetiva multiplicar o emprego e a renda por toda a economia regional, criando os 
alicerces de um desenvolvimento auto-sustentável. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Criar alternativas capazes de estimular o crescimento e a diversificação da produção 
agrícola, fundamentado num plano de ação de caráter permanente, capaz de orientar 
as iniciativas de todos os parceiros e disciplinar orçamentos públicos diversos, evitando 
o acavalamento de obras e o desperdício de recursos. 
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AÇÕES INTEGRADAS DO PROJETO 
 
O Plano de Desenvolvimento Integrado que se sugere, tem basicamente três linhas de 
ação: a primeira diz respeito à organização da produção para se conceber e estimular a 
implantação de tecnologias agronomicamente eficientes e integradas ao ecossistema 
local. A segunda buscará a correção da infra-estrutura econômica e social, cujas obras, 
a serem realizadas dentro dos prazos possíveis, ficarão a  cargo dos poderes públicos 
constituídos. A última vincula-se a organização institucional e dos produtores, 
encerrando-se ai as mais importantes iniciativas do plano, por pretender mudar hábitos 
e métodos há muitos arraigados nas instituições e na sociedade local. 
Neste inicio do século XXI, permaneceram em Irecê, bolsões de pobreza e 
primitivismo, cuja transformação constitui grandioso desafio para as instituições 
publicas do país. O plano sugerido torna possível a consecução de uma sociedade 
mais prospera e mais justa, resgatando as imagens dos órgãos envolvidos, por vinculá-
los aos interesses mais legítimos das comunidades e de sua gente. 
 
LINHA DE AÇÂO (1) 
 
Organização da Produção 
 
Programa de melhoria da condução tecnológica das explorações, que deverá se iniciar 
a profissionalização da agricultura regional, eliminando o empirismo ou descaso até 
então vigentes. No curto prazo destaca-se a necessidade de se incrementar o uso de 
sementes melhoradas, que constituem insumos de ótima relação benefício/custo e  
representam um caminho rápido de crescimento da produtividade, maximizando o 
aproveitamento dos demais insumos, alem de evitar a propagação de doenças e 
diminuir o potencial de inoculo, este, outro serio problema de Irecê. É também da maior 
importância se estimular o uso de práticas edafológicas conservacionistas e de manejo 
integrado de pragas e doenças. 
 
Programa de Adaptação da Agricultura às Condições de Escassez e 
Irregularidade das Precipitações 
 
A escassez e principalmente a irregularidade das precipitações, apresenta-se na nossa 
região como os principais problemas, para enfrentamento e convivência com esses 
fatores, o “PROJETO IRECÊ”, propõe as seguintes medidas: 
 

• Resistência a Stress Hídrico – Utilizar espécies que tenham entre suas 
características fisiológicas mais resistência a déficits hídricos, alem de um menor 
ciclo vegetativo. Dentro das espécies escolher as variedades precoces ou 
ligeiras. 

• Captação Insitu – Utilizar técnicas de captação insitu, que constitui valioso 
mecanismo de captação d’água de chuva no local de plantio, consiste na 
modificação da superfície do solo, induzindo o escoamento superficial para a 
área de plantio, aumentando o tempo disponível de infiltração e a retenção de 
umidade do solo.  
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Os métodos de captação “insitu” se adaptam a diferentes sistemas de produção 
e grupos de produtores, para os sistemas mecanizados de Irecê, recomenda-se 
à confecção das estruturas de captação e conservação d’água, após a primeira 
capina, cerca de 25 a 30 dias depois do plantio, no caso da semeadura e 
capinas manuais, os sistemas já podem ser construídos simultaneamente com o 
preparo do solo. 

• Calendário de Plantio – Plantar as lavouras nos períodos em que as chances 
de colheita são maiores. Em Irecê, o período preferencial é o mês de novembro, 
quando as possibilidades de uma boa afra são maiores. Adotar como orientação 
de decisão de plantio, a ocorrência de total de 35 a 40 mm de chuvas, durante 
um período de 5 dias, considerado suficiente para manter as culturas no campo 
por 20 dias. 

 
Programa de Diversidade Biológica e Verticalização de Atividades 
 
A diversidade biológica constitui o principio geral dos ecossistemas do tropico semi-
árido, segundo Guimarães Duque. Deve-se conceber e implantar modelos de sistemas 
agroflorestais, onde se objetiva o uso permanente da terra, algumas vezes com 
períodos de pousio, através da associação no espaço e no tempo, de duas ou mais 
espécies em uma mesma área, estando presente pelo menos uma lenhosa perene 
(cultivada ou não), culturas de ciclo curto e médio e animais. São também chamados 
de sistemas agrossilvopastoris, com balanços energéticos entre entradas e saídas 
muito positivos, ainda mais quando incluem espécies cultivadas com estrutura 
fotossintética do tipo C4 (cana de açúcar, sorgo, milho, gramíneas forrageiras), mais 
eficiente na conservação da energia solar. A integração da agricultura de sequeiro com 
atividade pecuária, atualmente só presente em 30% dos imóveis do platô, a 
implantação de pequenos projetos comunitários de irrigação, capineiras, olericolas, o 
cultivo de mais de uma variedade (dentro da mesma espécie) e o cultivo de fruteiras 
perenes são práticas desejáveis para a estabilização da produção e da renda. 
 
Programa de Desenvolvimento e Incentivo à Adoção de Técnicas 
Conservacionistas e de Manejo Cultural 
 
 A proteção permanente do solo é o terceiro principio geral dos ecossistemas do tropico 
semi-árido, de que fala “Guimarães Duque”, sendo que o processo de degradação dos 
solos regionais já constitui motivo de grande preocupação. Os principais problemas 
diagnosticados, são a perda de fertilidade, a compactação de camadas superficiais dos 
solos, a mineralização rápida da matéria orgânica e erosão hídricas e eólicas. 
 
Objetivamente recomenda-se, entre outras, as praticas de rotação de culturas, plantio 
de faixas alternadas, de quebra ventos, praticas de subsolagem, construção de curvas 
de nível e terraços, incorporações de matéria orgânica e limpeza dos terrenos. 
A implantação de sistemas mecanizados e intensivos de monoculturas, ano após ano, 
como é feito simplesmente em Irecê, ignorando a filosofia e as ações 
conservacionistas, é modelo estúpido merecedores de maiôs atenção, por destruir o 
mais valioso recurso natural da área. 
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LINHA DE AÇÃO (2) 
 
Correção e Fortalecimento da Infra-Estrutura Econômica e Social 
 
São cogitados os programas abaixo indicados todos importantes de caráter 
permanente, para ao longo do tempo, corrigir as carências ora constatadas.  Destaca-
se entre eles, o programa de disciplinamento de uso do aqüífero carstico, de grande 
valor estratégico para o desenvolvimento da região, embora extremamente vulnerável, 
sem o qual nenhuma transformação efetiva se fará em Irecê e região. Os programas 
cogitados nesta linha são os seguintes: 
 

• Programa para disciplinamento de uso do aqüífero carstico 
• Programa de desenvolvimento educacional 
• Programa de melhoria nas condições de saúde da população 
• Programa de aplicação e melhoria da malha viária 
• Programa de saneamento e abastecimento d´água 
• Programa de incentivo a pequena irrigação (Platô de Irecê) 

 
LINHA DE AÇÃO (3) 
 
ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES E DAS INSTITUIÇÕES 
 
Programa de Reorganização Normativa e Operacional do Credito Rural 
 
Diante das distorções diagnosticadas nesta área e de falta de capitais próprios dos 
produtores, a modernização da agricultura regional, exige uma reforma local de crédito, 
de forma a sintonizá-lo como o plano de ação abrangente e integrado, funcionando 
como instrumento de prosperidade e justiça. Há que se repensá-lo, por exemplo, sob o 
aspecto normativo, para buscar amparo legal às medidas que se impõem, sobretudo 
dirigindo-o para as propriedades e não para os produtos. Assim, se estimularia a 
implantação de projetos diversificados e integrados, que constituem uma exigência da 
viabilização agroeconomica dos negócios rurais, esta a melhor garantia dos 
empréstimos. A fazenda, em região tropical semi-árido, deve ser vista como um 
sistema integrado de atividades e o crédito rural precisa entendê-la desse modo. 
 
 
Programa de Estimulo ao Cooperativismo e Reorganização Doutrinaria e 
Administrativa das Cooperativas Atuantes e Programas de Estimulo a 
Agroindustrialização 
 
Como a renda no complexo rural (agrobusiness) está fortemente concentrada nos 
setores à montante e a jusante das propriedades, não basta aos pequenos produtores 
modernizarem seus sistemas produtivos para produzirem bem. É insuficiente, portanto, 
apenas a obtenção de rendimentos agronômicos elevados. É fundamental controlar 
alguns setores da cadeia produtiva fora da produção rural, para garantir escala 
econômica aos negócios rurais. Esse controle é feito através do cooperativismo 
agroindustrial. No futuro as cooperativas ficarão responsáveis pela assistência técnica 
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aos produtores, este um grande problema estrutural do país. Os demais programas 
nesta linha de ação são os seguintes, todos necessários ao resgate dos resultados 
esperados: 
 

• Programa de pesquisa e experimentação agronômica voltados para a 
agricultura familiar 

• Programa de incentivo a municipalização da agricultura 
• Programa de integração institucional 
• Programa de incentivo às atividades não agrícolas, para complementação 

da renda, incluindo os serviços tipicamente urbanos, ao amparo do 
PROGER/FAT. 

 
 
PROJETO PRODUTIVO Nº 02 
 
 
TÍTULO: PROJETO VILA AGRÍCOLA E ESAGRI – CENTRO DE PESQUISA E 
DIFUSÃO TECNOLOGICA 
 
 
Localização: Município de Irecê 
 

 
Prazo de execução: médio prazo 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 
As oficinas realizadas com a participação popular, apontaram as necessidades do 
município de Irecê, tido como pólo central e catalisador das ações de desenvolvimento 
regional, voltado para a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, criar um “CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, PESQUISAS E DIFUSÃO TECNOLOGICA”, capaz de implantar 
ações e projetos, economicamente, tecnicamente e ambientalmente viáveis. 
 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Aproveitar e interligar, devido às suas proximidades a VILA AGRÍCOLA e ESAGRI e 
utilizar as suas estruturas para desenvolver PROGRAMAS / PROJETOS, dentro das 
cadeias produtivas vocacionadas e identificadas pela sociedade. 
 
 
AÇÕES INTEGRATIVAS 
 
Introduzir tecnologias e práticas que permitam a convivência com o semi-árido dentro 
dos APL´S (Arranjos Produtivos Locais), caprinocultura, apicultura, piscicultura, 
manejo, aproveitamente e preservação da caatinga etc. Capacitação e treinamento 
dos produtores. Desenvolver ações de preservação e conservação dos recursos 
naturais, água, solo e planta. Implantar uma Estação Hidrometeorologica para divulgar 
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e monitorar os dados meteorológicos e hidrológicos da região; Desenvolver campos de 
unidades de pesquisa na área de irrigação, para melhor desenvolvimento da 
olericultura e fruticultura irrigada. É bom lembrar que neste complexo, devera ser 
incluída a UFBA (Universidade Federal da Bahia), uma vez que, projeto do Governo 
Federal, definiu que todas as regiões pólos, terão uma Extensão Universitária e uma 
Escola Técnica, neste caso o Executivo Municipal proporá a Federalização da 
ESAGRI. 
 
 
 
PROJETO PRODUTIVO Nº 03 
 
TITULO: CENTRO INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE OLEAGOSAS, BIODIESEL E 
GERAÇÃO DE CO-PRODUTOS (UNIDADE PILOTO). 
 
Localização: Município de Irecê                         prazo de execução: curto e médio prazo 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A Região de Irecê, é o maior produtor nacional de mamona, possui cerca de 30 mil 
agricultores, onde 90% são da agricultura familiar, alem do grande conhecimento e 
experiência com essa cultura, apresenta todas as condições edafoclimaticas e boa 
infra-estrutura de armazenamento e escoamento da produção. 
 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Implantação do centro integrado de oleaginosas, Biodiesel e Geração de Co-produtos, 
incrementar a geração de tecnologia, melhorar o sistema de produção, fomentar uma 
política de desenvolvimento sustentável, contribuir para a estruturação da cadeia 
produtiva, voltada para o BIODIESEL, participação prioritária dos agricultores 
familiares, geração de emprego, renda e inclusão social. 
 
  
AÇÕES INTEGRATIVAS 
 
A unidade “piloto” para esmagamento de sementes e produção de óleo, será 
importante no município de Irecê, através de uma parceria entre a CODEVASF, órgão 
do Ministério da Integração Nacional, SECTI (Secretaria de Ciência Tecnológica e 
Inovação, do Governo do Estado da Bahia) e Prefeitura Municipal de Irecê. A usina terá 
capacidade produtiva de 100 litros por hora de BIODIESEL e ainda vai gerar co-
produtos a exemplo da torta de mamona, que será utilizada para a adubação da própria 
lavoura de mamona e a glicerina. 
 
 
 

                                                                                                                         
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Irecê
                            

 
 
PROJETO PRODUTIVO Nº 04 
 
TITULO: COMERCIALIZAÇÃO, BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DA 
PRODUÇÃO. 
 
LOCALIZAÇÃO: Município de Irecê                                 prazo de execução: curto prazo 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O gargalo principal para o fechamento das cadeias produtivas do município de Irecê e 
região tem sido a comercialização e o sistema pos-colheita, o enfrentamento da 
presença marcante e constante do atravessador, do intermediário, só será possível 
através do processo de organização da produção, garantindo tanto o mercado, como o 
escoamento da produção. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Aproveitar a estrutura de armazenamento da CONAB e o Centro de Abastecimento, 
mercado de produtor em fase de conclusão para implantar políticas de armazenamento 
e comercialização capaz de melhor barganhar e auferir preços aos produtos, frutíferas, 
olericolas e grãos produzidos em Irecê e região.  
 
AÇÕES INTEGRADAS 
 
Organizar a produção e o produtor, criar cooperativas e associações, capacitação e 
treinamento dos agricultores, verticalização da agricultura, melhorar e corrigir os 
sistemas viários de escoamento da produção. 
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PROJETO ESTRUTURANTE Nº 01 
 
 
TITULO: MEIO AMBIENTE, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS. 
 
Localização: Município de Irecê                        Prezo de execução: Curto e médio prazo 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A exploração dos recursos naturais tem provocado desequilíbrios nos ecossistemas e 
degradação ambiental. A região possui problemas relacionados com a erosão de solos, 
compactação, assoreamento e poluição dos rios, com o uso inadequado das águas 
subterrâneas, com a perfuração desordenada de poços, o uso indiscriminado de 
agrotóxicos poluindo os lençóis de água subterrânea, face a vulnerabilidade desses 
aqüíferos, desmatamentos, presença de lixões, consumo d’água, fora dos padrões de 
potabilidade, insuficientes sistemas de saneamento e abastecimento de água, que 
implicam na degradação ambiental, na redução do potencial produtivo dos recursos 
naturais, na redução da biodiversidade regional, na ocorrência de doença e 
consequentemente, perda da qualidade de vida da população. Diante desta situação, a 
educação ambiental se reveste de grande importância como base para a formação de 
uma consciência critica e responsável pela preservação do meio ambiente e pela 
solução de problemas decorrentes da degradação ambiental, tornando-se assim, um 
eficaz instrumento de intervenção e reversão dessa realidade. 
 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Adotar políticas de conservação e preservação dos recursos naturais e implantar 
modelos de aproveitamento econômico sustentável, promover a qualificação da 
população a partir da difusão de praticas educativas, orientadas para a compreensão 
das questões ambientais, para a solução dos problemas e formação de uma 
consciência critica, como elemento essencial ao desenvolvimento sustentável. 
 
 
AÇÕES INTEGRATIVAS 
 
Criação de uma rede de dados sobre recursos naturais, ampliação da rede de 
informações meteorológica e hidrológicas, monitoramento da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas e de seu consumo na irrigação, elaboração de zoneamento 
ecológico e econômico e do Plano de Gestão das áreas de proteção ambiental, 
recuperação da matas ciliares e das áreas degradadas, determinação dos resíduos de 
pesticidas nos produtos agrícolas, controle no uso de agrotóxicos, fiscalização efetiva, 
visando inibir a perfuração de poços clandestinos, estruturação das instituições 
publicas e privadas para exercerem uma fiscalização das ações predatórias, 
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recomposição da ictiofauna, apoio ao Programa de Revitalização do Rio São Francisco, 
através do Comitê Gestor das bacias dos Rios Verde/Jacaré. 
 
 
PROPOSIÇÕES E INTERVENÇÕES 
 
Monitoramento e fiscalização sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos e 
clandestino na perfuração de poços tubulares 
Cria o programa chamado “Cinturão Verde”, voltado a pequena irrigação (hortas 
comunitárias), agricultura orgânica, aproveitando os poços tubulares que,  pelo advento 
da Adutora do Feijão, foram desativados e no entorno destes implantar “BOSQUES” 
Dotar o município de “leis” que proíbam a poluição ambiental e a degradação dos solos 
como no caso da GALVANI, na exploração de fosfato. 
Implantar os sistemas de saneamento básico: esgotamento sanitário e aterro sanitário 
(lixões). 
Construção de um viveiro para produção de mudas nativas, a fim de recuperar a área 
desmatada (reflorestamento) e recomposição da mata ciliar (este já em fase de 
construção na ESAGRI), que servirá também para as áreas verdes que serão criadas 
no Município de Irecê. Área de Neto de Arnóbio Batista, área verde da Avenida 
Raimundo Bonfim, área do Ginásio de Esportes e do entorno da bacia de decantação 
(ver mapa temático do Plano Diretor de Irecê). Preservação ambiental e reserva legal 
nas áreas de Caatinga da ESAGRI e Vila Agrícola, mata do povoado de Fazenda Nova 
(identificadas no mapa temático do Plano Diretor Geral de Irecê). 
 

POTENCIALIDADES CONDICIONANTES 
• Boas condições edafoclimáticas 

(solos férteis – clima – água) 
• Distribuição fundiária/áreas 

regulares 
• Infra-estrutura viária 
• Disponibilidade de mão-de-obra 
• Vocação para prestação de 

serviços 
• Eletrificação rural 
• Posição geográfica estratégica do 

município na região 
• Áreas de preservação ambiental 
• Disponibilidade hídrica do sub-solo 
• Perseverança dos agricultores 
• Qualidade e fertilidade dos solos 

(os mais férteis do planeta) 
• Qualidade dos produtores agrícolas 

(principalmente os irrigantes) 
• Culturas irrigadas 
• Desejo de mudança 
• Possibilidade de utilização de alto 

• Zoneamento agrícola-
endividamento agrícola 

• Crédito rural insuficiente 
• Pouca atuação da assistência 

técnica,  extensão rural e pesquisa 
• Política agrícola indefinida 
• Degradação do solo 
• Mão-de-obra não qualificada 
• Técnicos em Ciências Agrárias 

ociosos 
• Mecanização agrícola insuficiente e 

inadequada, causando 
compactação dos solos 

• Insensibilização dos agentes 
financeiros 

• Organização e consciência dos 
produtores limitadas 

• Tímidas adoções de medidas de 
técnicas de desenvolvimento 
sustentável 

• Representação política ineficiente 
• Chuvas mal distribuídas 
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potencial dos recursos ecológicos 
• Existência de instituições 

governamentais capazes de prover 
convênios com o município 

• Existência de aqüífero carstico 
(riqueza de fósforo/fosfato) 

• Solos e relevos favoráveis à 
implantação de pequenos projetos 
comunitários de irrigação 

• Existência de organizações não 
governamentais voltadas para a 
questão ambiental 

• Criação do Comitê Gestor das 
bacias dos Rios Verde e Jacaré 

• Potencial para exploração de 
cultivos de clima tropical de altitude 
em áreas localizadas 
espacialmente, floricultura, 
olericultura e fruticultura 

• Possibilidade de desenvolvimento 
de um setor produtivo, no viés da 
prestação de serviços, baseado na 
diversificação e no emprego de 
novas tecnologias capazes de 
viabilizar a exploração de lavouras 
e criação adaptadas ao semi-árido, 
tais como: Caprinocultura, 
Apicultura, Estrutiocultura 
(Avestruses), Mamona, Algodão, 
entre outras 

• Condições favoráveis para a 
expansão dos índices de emprego 
e de renda urbanos, decorrentes da 
existência de um centro com uma 
importante estrutura comercial e de 
serviços relativamente autônoma, 
permitindo viabilizar este 
crescimento 

• Possibilidade de integração da 
região com o sistema viário 
intermodal (redoviário-ferroviário, 
vinculado às regiões oeste, baixo e 
médio São Francisco e outros 
mercados; existência de uma 
razoável infra-estrutura rodoviária, 
ligada a eixos estratégicos de 
âmbito nacional 

• Falta de consciência cooperativista 
nas instituíções 

• Manutenção precária de algumas 
estradas vicinais 

• Elevada concentração de poços 
tubulares 

• Ausência de abatedouros e 
frigoríficos 

• Ausência de Lei Municipal de 
defesa ambiental, que proíba a 
implantação de agroindústria 
poluídora 

• Vulnerabilidade dos solos 
• Indefinição dos papéis das 

instituíções públicas atuantes na 
região, com a superposição de 
funções e a falta de integração dos 
órgãos que trabalham junto aos 
produtores rurais 

• Ausência de uma rede de dados 
sobre os recursos naturais 

• Inadequadas políticas públicas de 
convivência com a seca e a 
inexistência de programas de 
recuperação ambiental 

• Ausência do IBAMA / CRA etc.  
• Práticas predatórias na utilização 

dos recursos ambientais – 
desmatamento, uso de agrotóxicos, 
erosão do solo 

• Demasiada exploração e ameaça 
de contaminação dos recursos 
hídricos subterrâneos, com a 
perfuração sem controle de poços , 
além da utilização de agrotóxicos e 
sua inadequada destinação sem o 
devido tratamento dos efluentes 
urbanos 

• Conhecimentos limitados quanto à 
escolha de variedades, de 
tecnologias e de aspectos relativos 
a comercialização  

• Inexistência de programas de apoio 
às atividades inovadoras de base 
tecnológica 

• Existência de crises periódicas de 
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economia regional, decorrentes de 
irregularidade climática, fazendo 
reduzir o dinamismo do setor 
terciário, ausência ou limitadas 
políticas de desenvolvimento para 
fortalecer e dinamizar este setor. 

 
 
Irecê/BA, 31 de Dezembro de 2008. 
 
 
 
 

Joacy Nunes Dourado 
Prefeito Municipal 
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urbanos 

• Conhecimentos limitados quanto à 
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