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1. APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTOS 

1.1 Apresentação 

Este documento se refere à 4ª Etapa de Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Itarema. Esta etapa visa a conclusão em projeto de lei das 

propostas discutidas e aprovadas na etapa anterior, e a finalização do trabalho 

de revisão do PDM. Inclui-se nesta 4ª etapa a revisão do texto do Plano Diretor 

vigente no Município com a apresentação de minuta de projeto de lei para o novo 

Plano, acompanhada de mapas, quando for o caso, em escala apropriada, a ser 

protocolada na Prefeitura de Itarema, em conformidade com o Termo de 

Referência. 

1.1.1 Minuta de Lei e Produto Final 

O Plano Diretor será apresentado com a especificação dos instrumentos 

urbanísticos a serem implantados no Município conforme descritos no Estatuto 

da Cidade, incorporando ao Município as seguintes demarcações e orientações:   

I. Macrozoneamento Municipal;   

II. Perímetro Urbano;   

III. Zoneamento Municipal; 

IV. Hierarquia Viária;  

V. Perfis Viários;  

VI. Índices Urbanísticos. 

VII. Revisão e compatibilização, ou, previsão de implementação de 

Conselho Municipal voltado ao acompanhamento da implementação das 

políticas públicas de desenvolvimento e ordenamento territorial.   

A minuta de lei referente ao Plano Diretor Municipal deverá se aplicar 

como instrumento básico da política de desenvolvimento urbana e rural de 

Itarema, incorporando as diretrizes e propostas anteriormente definidas.   
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Todos estes projetos, juntamente com os estudos realizados nas etapas 

anteriores e demais cartogramas, integrarão o Produto Final.  

1.1.1.1 Atividades e Produtos previstos nesta etapa:  

O trabalho na 4ª Etapa inclui as seguintes ações:   

1. Elaboração da Minuta de Lei do Plano Diretor Municipal;  

2. Reunião Final com a Prefeitura Municipal para apresentação do Plano 

Diretor Revisado, permitindo ainda adequações, caso necessário, e 

agendamento da Audiência Pública;  

3. Audiência Pública: Pactuação do PDM;  

4. Entrega do Produto Final (PDM e relatórios das etapas anteriores) e 

protocolo da Minuta na Prefeitura Municipal de Itarema. 

1.1.1.2 Eventos técnicos e públicos previstos nesta etapa:  

• Reunião Final com Prefeitura Municipal  

Esta etapa tem como objetivo apresentar o Plano Diretor Revisado e 

alinhar a redação e mapeamentos da Legislação pertinente ao objeto do Termo 

de Referência, permitindo definir adequações conforme necessárias. Neste 

momento deverá ser prevista data para realização da Audiência Pública.  Devem 

participar a Equipe Técnica Municipal, a Procuradoria Municipal e o Núcleo 

Gestor Participativo.  

• Audiência Pública: Audiência Final de Pactuação do Plano Diretor 

Municipal.   

Esta etapa tem como objetivo submeter à apreciação dos participantes, 

no formato de audiência ou conferência pública, a síntese da versão final do PDM 

revisado para Pactuação Social. Devem participar a Equipe Técnica Municipal, 

os Membros do Executivo, os Membros do Legislativo, os Membros do 

Judiciário/MP, o Núcleo Gestor Participativo e a Sociedade Organizada.  
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1.2 Fundamentos 

A partir do exposto, este documento apresentará: a sistematização das 

propostas oriundas das reuniões com a Equipe Técnica Municipal e das 

Reuniões Comunitárias realizadas na fase anterior; e a Proposta preliminar de 

revisão do Plano Diretor Municipal – Minuta de Lei, que se dará em conformidade 

com o que foi discutido anteriormente junto à ETM e à população do Município 

de Itarema.  

Portanto, o pressuposto deste produto são as oficinas participativas 

somadas à análise técnica, e em consonância com as diretrizes estabelecidas 

pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), com destaque as normas 

de ordem pública e interesse social para o regulamento da propriedade urbana 

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

ambiental; entre outras legislações urbanísticas de nível federal, estadual e 

municipal. 

A Minuta de Lei será constituída a partir dos eixos temáticos estabelecidos 

anteriormente paro o Município de Itarema, que são:  

1. Habitação e Regularização Fundiária; 

2. Mobilidade e Acessibilidade; 

3. Aspectos Socioeconômicos;  

4. Meio Ambiente e Patrimônio;  

5. Infraestrutura;  

6. Gestão Urbana; e  

7. Ordenamento Territorial.  

Somado a estes eixos, são considerados também os Objetivos para o 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (ODS) da Agenda 2030 

selecionados para o Município de Itarema na fase anterior, que foram:  

Objetivo 1: Erradicação da Pobreza - Acabar com a pobreza em todas 

as suas formas, em todos os lugares. 
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Objetivo 2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 

sustentável. 

Objetivo 3. Saúde e Bem-Estar - Assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

Objetivo 4. Educação de Qualidade - Assegurar a educação inclusiva e 

equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todas e todos. 

Objetivo 6. Água potável e saneamento - Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.   

Objetivo 7. Energia limpa e acessível - Assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. 

Objetivo 8. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todas e todos. 

Objetivo 9. Indústria, inovação e infraestrutura - Construir 

infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação. 

Objetivo 10. Redução das desigualdades - Reduzir a desigualdade 

dentro dos países e entre eles. 

Objetivo 11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.   

Objetivo 12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões 

de produção e de consumo sustentáveis.  

Objetivo 14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, 

dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

Objetivo 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes - Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
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proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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2. INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após todas as etapas anteriores à concretização da revisão deste Plano 

Diretor Participativo de Itarema – a saber: reuniões comunitárias, reuniões com 

a Equipe Técnica Municipal e análise do Plano Diretor Vigente e demais 

legislações municipais – apresenta-se, a seguir, algumas considerações a 

respeito do Plano Diretor Vigente e sua aplicação nos últimos 14 anos onde 

esteve em uso no Município desde a sua promulgação.  

1. O Plano Diretor Vigente promulgado pela Lei nº 373 de 01 de abril de 

2008 tem uma boa estrutura apresentada, contudo, não apresenta 

aspectos devidamente detalhados acerca das questões urbanas e 

ambientais que sirvam ao ordenamento territorial do Município. Além 

disso, o Município não conta com as regulamentações adicionais que 

seriam necessárias para a sua completude, por exemplo: Lei de Uso 

e Ocupação do Solo Urbano, Código de Obras, entre outras.  

2. O segundo ponto a ser mencionado é o que foi apontado pela Equipe 

Técnica Municipal ao longo do processo de revisão do PD de Itarema, 

que diz respeito ao conteúdo do Plano atual que não reflete a realidade 

do Território municipal. Foi constatado também que os mapeamentos 

existentes no Município (macrozoneamento e zoneamento urbano) 

atualmente são pouco precisos e contém um número reduzido de 

informações, também não correspondendo à realidade do território 

municipal. Além da inexistência de outros mapeamentos essenciais, 

como: áreas de preservação permanente, classificação das vias, entre 

outros.  

3. O Plano Diretor Vigente (Lei nº 373 de 01 de abril de 2008) também 

não apresenta tabelas de parâmetros urbanístico para o ordenamento 

territorial em direção aos objetivos para o desenvolvimento sustentável 

do Município. Assim, nestes anos de vigência do PD atual, a cidade 

não tem adotado um padrão de ordenamento para o seu 

desenvolvimento. 
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4. O quarto e último ponto e referente à atual revisão do PD vigente 

no Município que está em curso: esta revisão prevê, unicamente, a 

atualização do Texto da Lei do Plano Diretor Municipal. Contudo, 

recomenda-se que, imediatamente após a finalização deste processo, 

o Município proceda também com a criação e/ou atualização das 

demais Leis complementares a este plano: Código de Obras e 

Edificações, Código Tributário, Código de Posturas, entre outras 

previstas no Plano Diretor vigente no Município como complementares 

ao texto do PD.  

Algumas Leis promulgadas ou revisadas depois da promulgação do Plano 

Diretor de Itarema em 2008 e que devem ser consideradas para a redação do 

texto atual são: 

• Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. - Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. Somado ao Caderno de Referência para 

Elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana – 

revisado em 2015.   

• Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

• NBR 9050 – Atualizada em 11 de outubro de 2015.  

• Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. - Revisão do Código 

Florestal Brasileiro.  

• LEI Nº 13.465, de 11 de julho de 2017 – Dispõe sobre a 

regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de 

créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a 

regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. 

Estas e demais legislações vigentes, juntamente às considerações 

apresentadas anteriormente, são utilizadas como base para a proposta de 

revisão do Texto do Plano Diretor Municipal de Itarema.  

A seguir serão apresentados os resultados obtidos nas oficinas técnicas 

e comunitárias realizadas nas fases anteriores de revisão do PD. Estes 
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resultados foram sistematizados em Diretrizes, Ações Prioritárias e Medidas 

Necessárias para a implementação dos objetivos definidos para o 

desenvolvimento do Município de Itarema para os próximos 10 anos. Para cada 

uma das Medidas Necessárias apresentadas abaixo está indicado, na coluna 

observações, como ela foi incluída na revisão do texto do Plano Diretor. 
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3. RESULTADOS DAS OFICINAS TÉCNICAS E COMUNITÁRIAS 

As oficinas realizadas nas etapas anteriores com a Equipe Técnica 

Municipal de Itarema e com a comunidade em diferentes regiões foi pautada em 

7 eixos temáticos que buscam garantir uma abordagem mais completa na 

caracterização e planejamento do Município, que são: habitação e regularização 

fundiária; mobilidade e acessibilidade; aspectos socioeconômicos; meio 

ambiente e patrimônio; infraestrutura; gestão urbana; e ordenamento territorial. 

O processo de construção das diretrizes, ações e medidas para Itarema 

se deu através da realização de 5 oficinas comunitárias em diferentes regiões do 

Município e uma oficina técnica com gestores e técnicos municipais. Ao final 

dessa série de encontros e debates, foram consolidadas as diretrizes, ações e 

medidas para o Município que agora serão relacionadas ao texto da Minuta de 

Lei do Plano Diretor, a partir da revisão do texto original da legislação vigente, a 

Lei nº 373 de 01 de abril de 2008. 

A seguir estão apresentadas as tabelas de Diretrizes, Ações Prioritárias e 

Medidas Necessárias e as observações pontuadas pela consultoria para cada 

uma delas, divididas por eixo temático.
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3.1 Eixo Temático Habitação e Regularização Fundiária 

 
Quadro 1: Diretriz 1  

Diretriz 1: Garantir o acesso à moradia digna e segura para todos, bem como a segurança da posse 

ODS e metas relacionadas: 11.1; 1.5 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A1.1 – Criar programas habitacionais. 

M1.1.1 – Instituir a Secretaria de Habitação e 

corpo técnico destinado à atuação na área 

habitacional. 

Compete à Gestão Pública Municipal, não 

como conteúdo do PD. 

M1.1.2 – Elaborar estudos para 

implementação de projetos para novas 

unidades habitacionais. 

Compete à Secretaria Municipal de Proteção 

Social e Cidadania (a qual abarca hoje os 

temas relacionados à habitação) ou à 

Secretaria Municipal da Habitação a ser 

instituída, não como conteúdo do PD. 

M1.1.3 – Utilizar recursos Federais, 

municipais, bem como advindos do Fundo 

Municipal de Habitação. 

Compete à Secretaria Municipal de Proteção 

Social e Cidadania (a qual abarca hoje os 

temas relacionados à habitação) ou à 

Secretaria Municipal da Habitação a ser 

instituída, não como conteúdo do PD. 

M1.1.4 – Reavaliar a definição de baixa renda 

que consta no Plano Diretor atual. 
Contemplado no Título III – CAPÍTULO I. 

A1.2 – Substituir as casas de Taipa. 

M1.2.1 – Realizar levantamento do número de 

casas de Taipa existentes no Município bem 

como a sua localização. 

Compete à Secretaria Municipal de Proteção 

Social e Cidadania (a qual abarca hoje os 

temas relacionados à habitação) ou à 

Secretaria Municipal da Habitação a ser 

instituída, não como conteúdo do PD. 
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M1.2.2 – Realizar o cadastro das famílias 

residentes em casas de taipa e colocá-las 

como prioritárias nos programas 

habitacionais. 

Compete à Secretaria Municipal de Proteção 

Social e Cidadania (a qual abarca hoje os 

temas relacionados à habitação) ou à 

Secretaria Municipal da Habitação a ser 

instituída, não como conteúdo do PD. 

M1.2.3 – Criar programa habitacional de 

construção de habitações com vistas a 

substituir as casas de taipa existentes no 

Município.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

A1.3 – Promover a regularização fundiária de 

áreas passíveis. 

M1.3.1 – Realizar levantamento das áreas 

irregulares existentes no Município com vistas 

a identificar aquelas passíveis de 

regularização.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

M1.3.2 – Criar programa municipal para a 

promoção de regularização fundiária com 

base nas legislações municipais pertinentes e 

na Lei Federal nº 13.465/2017 (Reurb). 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

A1.4 – Realocar populações que se 

encontram em áreas de risco. 

M1.4.1 – Realizar levantamento das 

ocupações antrópicas existentes em áreas de 

risco. 

Deverão ser realizados estudos específicos 

para cada área considerada de Risco. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

M1.4.2 – Promover programa habitacional 

para a realocação das famílias residentes em 

áreas de risco considerando sempre a 

proximidade com o local de moradia, além de 

fatores sociais e culturais. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

M1.4.3 – Fiscalizar as ocupações em áreas 

de risco e conscientizar a população sobre a 

ocupação destes locais. 

Contemplado no Anexo XII – Zoneamento 

Urbano e Título II – CAPÍTULO 5. 

A1.5 – Demarcar áreas de ZEIS. 

M1.5.1 – Incluir no zoneamento urbano 

municipal áreas de ZEIS com objetivos à 

regularização das áreas passíveis. 

Contemplado no Anexo XII – Zoneamento 

Urbano e Título II – CAPÍTULO 5. 
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M1.5.2 – Incluir no zoneamento urbano 

municipal áreas de ZEIS com objetivos à 

reservar áreas em locais com infraestrutura e 

próximas à serviços e comércio para a 

implantação de Habitação de Interesse 

Social. 

Compete à Gestão Pública Municipal, não 

como conteúdo do PD. 

 

Quadro 2: Diretriz 2 

Diretriz 2: Diminuir o número de residências em condições precárias, sem banheiro e o número de pessoas sem 

residência no Município 

ODS e metas relacionadas: 11.1;  

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A2.1 – Desenvolver programas de melhorias 

habitacionais 

M2.1.1 – Realizar levantamento dos números 

do déficit habitacional quantitativo e 

qualitativo no Município. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

M2.1.2 – Realizar levantamento das 

residências inseridas no déficit habitacional 

qualitativo com vistas a identificar e 

caracterizar as principais necessidades de 

melhorias habitacionais. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1.. 

Contemplado no TÍTULO II - CAPÍTULO 5 – 

Seção II 

M2.1.3 – Desenvolver programas de 

melhorias habitacionais através de incentivo à 

Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social com bases na Lei 11.888 de 

2008. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 
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A2.2 – Desenvolver programas para a 

construção de módulos sanitários nas 

residências 

M2.2.1 – Realizar levantamento e 

classificação das famílias que não possuem 

instalações sanitárias nas suas residências.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

M2.2.2 – Implementar parcerias com outros 

órgãos e conselhos como o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará 

com vistas a construir e efetivar programas de 

Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO 1. 

M2.2.3 – Mobilizar recursos municipais e 

Federais para a implementação de 

programas de implantação de módulos 

sanitários.  

Compete à Gestão municipal, contemplado 

no Título III – CAPÍTULO 1 

 

3.2 Eixo Temático Mobilidade e Acessibilidade 

 
Quadro 3: Diretriz 3 

Diretriz 3: Ampliar o acesso da população residente em bairros distantes e/ou distritos ao centro da cidade e aos 

Municípios vizinhos 

ODS e metas relacionadas: 11.2 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A3.1 – Implantar sistema de transporte 

coletivo. 

M3.1.1 – Implantar o transporte coletivo 

intermunicipal. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III.E a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Mobilidade e Serviços Públicos.  

M3.1.2 – Implantar o transporte coletivo 

municipal. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III.E a 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Mobilidade e Serviços Públicos. 
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A3.2 – Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas 

e infraestrutura de suporte às mesmas. 

M3.2.1 – Realizar plano cicloviário para o 

Município, criando rotas de ciclovias e 

ciclofaixas com vistas a ampliar as 

modalidades de transportes e a 

acessibilidade no Município. 

Compete à Gestão Municipal. Contemplado 

no Título II – CAPÍTULO III. 

M3.2.2 – Traçar plano para implementação 

das ciclovias e ciclofaixas, estabelecendo 

prioridades de vias e tempo estimado. 

Compete à gestão municipal e à Secretaria 

de Infraestrutura, mobilidade e serviços 

públicos realizar estudos específicos e 

proceder com a implementação do plano.  

M3.2.3 – Priorizar a conexão entre sede 

urbana e comunidades, distritos, orla 

marítima e demais pontos turísticos como o 

Balneário Córrego da Volta.  

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M3.2.4 – Implementar ciclovia junto a 

pavimentação asfáltica nas principais 

comunidades do Município. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M3.2.5 – Implantar mobiliário urbano de apoio 

ao ciclista (bebedouros, bicicletários, etc) na 

sede, bairros, distritos, praias e comunidades. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

 

Quadro 4: Diretriz 4 

Diretriz 4: Tornar a cidade mais acessível e priorizar o pedestre e o ciclista 

ODS e metas relacionadas: 11.2; 11.7 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A4.1 – Criar rotas acessíveis na cidade 
M4.1.1 – Definir ruas estratégicas para 

criação de rota acessível.  

Ação contemplada no Título II – CAPÍTULO 

III. Medida deve ser Implementada pela 

Gestão municipal – Secretaria Municipal de 
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Infraestrutura, Mobilidade e Serviços 

Públicos 

M4.1.2 – Fazer uso de vias compartilhadas 

e/ou calçadões visando a priorização do 

pedestre. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

Deve possuir projeto específico. 

M4.1.3 – Melhorar a condição das calçadas, 

passeios e travessias de pedestres nestas 

rotas. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M4.1.4 – Ampliar as calçadas e/ou repensar a 

arborização que impede a passagem de 

pedestres e de cadeiras de rodas nas 

calçadas.  

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III.  

M4.1.5 – Implementar acessibilidade nos 

equipamentos públicos do Município, como 

prefeitura, hospital, postos de saúde, entre 

outros. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

Deve possuir projeto específico. 

M4.1.6– Implementar fiscalização quanto ao 

uso das calçadas pelos comerciantes na sede 

com vistas a liberar o espaço das calçadas 

para o trânsito de pedestres. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

A4.2 – Ampliar o número de travessias de 

pedestres no Município 

M4.2.1 – Realizar análise das rotas e fluxos 

de pedestres no Município e implantar 

travessias de pedestres nos principais 

trechos. 

Compete à Gestão Municipal. Citado no 

Título II – CAPÍTULO III. 

M4.2.2 – Implementar travessias de 

pedestres na Avenida Manoel Sales que é a 

Rodovia CE-085 e corta o centro da sede do 

Município. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

A4.3 – Criar rota acessível na orla marítima 

M4.3.1 – Ampliar as calçadas de modo a criar 

rota de pedestres e melhorar a condição das 

calçadas e passeios existentes. 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 
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M4.3.2 – Implantar rota de ciclovia na orla 

com vistas a ampliar o acesso e incentivar as 

atividades e o turismo no local. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M4.3.3 – Criar pontos com caminho acessível 

até a água. 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

A4.4 – Ampliar as conexões entre os distritos 

e a sede; e entre a orla e a sede; 

A4.4.1 – Implementação de transporte 

coletivo municipal ligando a sede aos distritos, 

comunidades rurais e orla marítima 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

A4.4.2 – Implementação de ciclovias ligando 

a sede aos distritos, comunidades rurais e 

orla marítima com vistas a ampliar os meios 

de transporte e acesso. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

Quadro 5: Dretriz 5 

Diretriz 5: Melhorar o trânsito do Município de modo geral 

ODS e metas relacionadas: 11.2; 11.7 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A5.1 – Melhorar a Sinalização do Trânsito 

M5.1.1 – Melhoria e ampliação da sinalização 

de trânsito. 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M5.1.2 – Implantação de placas de trânsito 

em todo o Município, sede e distritos. 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

A5.2 – Implementar campanhas de 

conscientização e educação no trânsito 

M5.2.1 – Orientar a população para o 

cumprimento das leis de trânsito, uso de 

equipamentos de segurança como capacetes 

e cinto de segurança. Definir um período para 

a orientação.  

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M5.2.2 – Criar campanhas de educação no 

trânsito nas escolas, bairros e comunidades. 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 
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A5.3 – Realizar a municipalização do trânsito 

M5.3.1 – Implementar Fiscalização no 

Trânsito na sede e nos distritos 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M5.3.2 – Aplicar multas em caso de 

descumprimento das leis de trânsito (após 

passado o período de orientação).  

Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

M5.3.2 – Regulamentar os estacionamentos 

no centro da cidade. 
Contemplado no Título II – CAPÍTULO III. 

 

3.3 Eixo Temático Aspectos Socioeconômicos  

 
Quadro 6: Diretriz 6 

Diretriz 6: Reduzir desigualdades sociais, econômicas e socioterritoriais 

ODS e metas relacionadas:  1.2; 1.4; 10.4 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A6.1 – Ampliar a proteção social através da 

adoção de políticas, especialmente fiscal, 

salarial e de proteção social, e alcançar 

progressivamente uma maior igualdade. 

M6.1.1 – Estabelecer políticas intersetoriais 

(saúde, educação, habitação) com vistas a 

garantir acesso aos serviços de proteção 

social básica a todas as famílias e indivíduos.  

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania.  

M6.1.2 – Adotar políticas fiscais e/ou 

parcerias visando garantir maior igualdade. 

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania. 

M6.1.3 – Ampliar o acesso ao mercado de 

trabalho com intuito de promover a inclusão 

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 
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social de todos os cidadãos em situação de 

vulnerabilidade. 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania. 

M6.1.4 – Qualificar e ampliar a oferta de 

oportunidades de trabalho voltado 

principalmente aos jovens.  

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania. 

M6.1.5 – Implementar ações para a 

qualificação profissional para a população em 

situação de vulnerabilidade e risco social. 

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania. 

M6.1.6 – Implementar a fiscalização para a 

regularização do trabalho com vistas a maior 

segurança e garantia de direitos ao 

trabalhador. 

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania. 

M6.1.67– Regulamentar e tributar os serviços 

e atividades voltados para a prática de lazer, 

esportes náuticos, esportes de aventura e 

outros.   

Contemplado nos objetivos do PD citados no 

Título I – Capítulo I. Compete à gestão 

Municipal e a Secretaria de Proteção Social 

e Cidadania. 

A6.2 – Garantir a justa distribuição dos 

equipamentos na cidade – garantir o acesso 

a todos. 

M6.2.1 – Analisar o raio de abrangência dos 

equipamentos públicos do Município 

(escolas, postos de saúde, assistência social) 

e garantir que os mesmos atendem toda a 

população, incluindo aquela mais periférica. 

Contemplado na fase anterior de revisão 

deste plano e disponibilizado ao Município 

para uso da gestão municipal na construção 

de propostas.  

M6.2.2 – Destinar áreas na cidade e nos 

bairros, através do zoneamento urbano, para 

a implantação de equipamentos públicos 

como praças, parques, equipamentos de 

cultura, entre outros. 

Contemplado no Título II – CAPÍTULO V. 

A6.3 – Garantir, através do zoneamento 

urbano, a reserva de terras para habitação da 

M6.3.1 – Demarcar áreas de ZEIS em áreas 

dotadas de infraestrutura urbana no 

Contemplado no TÍTULO II - CAPÍTULO 5 – 

Seção II 
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população de baixa renda em áreas centrais 

e com infraestrutura. 

zoneamento urbano e Plano Diretor do 

Município.  

M6.3.2 – Criar políticas de incentivo para a 

produção habitacional de interesse social.  
Contemplado no Título III – CAPÍTULO I.  

M6.3.3 – Implantar programas habitacionais 

de interesse social.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO I. 

Cabe à Gestão Municipal e à secretaria 

responsável (recomenda-se a criação da 

Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária). 

A6.4 – Criar e fortalecer a política habitacional 

de interesse social no Município 

M6.4.1 – Levantar e atualizar dados 

relacionados ao déficit habitacional do 

Município. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO I. 

Cabe à Gestão Municipal e à secretaria 

responsável (recomenda-se a criação da 

Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária). 

M6.4.2 – Implementar a secretaria de 

Habitação e Regularização Fundiária do 

Município.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO I. 

Cabe à Gestão Municipal. 

M6.4.3 – Elaborar e implementar o Plano 

Local de Regularização Fundiária e o Plano 

Local de Habitação de Interesse Social. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO I 

A6.5 – Fortalecer as políticas voltadas a 

saúde do Município.  

M6.5.1 – Ampliar a oferta de atendimento das 

Unidades Básicas de Saúde. 
Contemplado no Título III – CAPÍTULO IV. 

M6.5.2 – Melhorar a infraestrutura física dos 

equipamentos de saúde (hospital e unidades 

de saúde já existentes). 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO IV. 

M6.5.3 – Ampliar o quadro de profissionais da 

saúde do Município. 
Contemplado no Título III – CAPÍTULO IV. 

A6.6 – Garantir uma educação de qualidade 

a toda a população e fomentar a educação de 

M6.6.1 – Ampliar e melhorar a estruturas das 

escolas municipais incluindo a estrutura 

tecnológica. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO VI. 
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jovens e adultos com ensino técnico e 

superior. 

M6.6.2 – Reconhecer e valorizar o trabalho 

dos professores municipais e ampliar o 

quadro de atuação para a área técnica.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO VI 

M6.6.3 – Promover a formação técnica de 
jovens e adultos voltada a preparação para o 
mercado de trabalho.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO VI 

M6.6.4 – Incentivar parcerias com 
instituições, ONGs e outras entidades para a 
realização de cursos e formações ligadas a 
inclusão digital, geração de renda, 
empreendedorismo, etc. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO VI 

 

 
Quadro 7: Diretriz 7 

Diretriz 7: Incentivar o desenvolvimento sustentável do turismo considerando as características da cultura local 

ODS e metas relacionadas: 2.3; 8.3; 8.9; 11.4 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A7.1 – Valorização do turismo como vetor de 

desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável. 

M7.1.1 – Estabelecer roteiro turístico para os 

principais atrativos do Município, sejam eles 

naturais, históricos ou culturais. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M7.1.2 – Ampliação do quadro técnico 

especializado (Mestre em Turismo, 

Turismólogos e demais especialistas) na área 

de turismo e cultura. 

Compete à gestão municipal no âmbito da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Turismo e Cultura. Não como conteúdo do 

PD. 

M7.1.3 – Criar políticas de incentivo ao 

turismo sustentável, que possibilite o 

desenvolvimento do turismo comunitário, da 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III 
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economia criativa e da economia solidária de 

forma integrada a realidade local. 

M7.1.4 – Promover ações integradas com os 

demais setores, poder público, iniciativa 

privada, instituições de ensino – de modo que 

estas possam incentivar o desenvolvimento 

socioeconômico e possibilitando a inclusão 

social e a geração de emprego e renda. 

Compete à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Turismo e Cultura. Não como 

conteúdo do PD. 

M7.1.5 – Promover e fortalecer parcerias com 

outros Municípios para a criação de rota 

turística integrada visando o fortalecimento da 

região como um todo.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

Cabe a gestão municipal. 

M7.1.6 – Criar rota turística e seus 

respectivos Planos de Marketing em parceria 

com os demais Municípios do Litoral do 

Extremo Oeste – visando a divulgação do 

turismo da região em feiras, ventos nacionais 

e internacionais, congressos e no aeroporto 

de Jericoacoara. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

Cabe a gestão municipal. 

M7.1.7 – Integrar rota turística do Município 

com toda a região, com vistas a dar 

visibilidade ao Município nesse campo.  

Compete à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Turismo e Cultura. 

A7.2 – Implantar infraestrutura de modo a 

incentivar o turismo em pontos estratégicos 

do Município. 

M7.2.1 – Melhorar a infraestrutura da orla 

marítima através da implantação de passeios 

para pedestres e ciclovias.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M7.2.2 – Promover a melhoria do comercio e 

serviços turísticos através de capacitações de 

mão de obra e treinamentos especializados, 

visando a implementação de 

empreendimentos futuros. 

Compete à Gestão Municipal através de 

programas de incentivo à formação. Pode 

ser implementada em parceria firmada entre 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Turismo e Cultura, Secretaria da Educação e 
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Pesca. 

M7.2.4 – Melhorar a infraestrutura de 

patrimônios históricos de modo a inseri-los na 

rota turística do Município e da região.  

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M7.2.5 – Elaborar e promover um calendário 

de eventos culturais, esportivos, e 

gastronômicos com vistas a ampliar o número 

de turistas visitantes. 

Compete à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Turismo e Cultura, não como 

conteúdo do PD. 

M7.2.6 – Implementar programas, projetos e 

ações de Educação Ambiental para a 

preservação e conservação das tartarugas 

marinhas. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M7.2.7 – Criar mapa turístico do Município 

com informação de todos os pontos, bem 

como um centro de informações turísticas. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M7.2.8 – Criar e Incentivar a implementação 

de novos produtos turísticos, sobretudo no 

período de baixa temporada, de modo a 

superar a sazonalidade, com prioridade para 

o ecoturismo (remo, stand up paddle) e o 

turismo rural. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

A7.3 – Reativar e ampliar as ações do 

Conselho Municipal do Turismo. 

M7.3.1 – Vincular o conselho à Secretaria de 

Turismo e Cultura.  
Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M7.3.3 – Ampliar as ações do conselho e 

diversificar a participação dos membros de 

modo a incluir a sociedade civil e técnicos 

municipais especializados na área. 

Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 
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Quadro 8: Diretriz 8 

Diretriz 8: Incentivar a diversidade de atividades industriais, bem como atividades econômicas características da região 

(pesca, agricultura). 

ODS e metas relacionadas: 2.4; 8.3; 8.9; 9.2; 14.7 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A8.1 – Promover formações nas áreas de 

agricultura e pesca. 

M8.1.1 – Implementar formações de 
qualificação profissional pertinentes às 
dinâmicas do trabalho local, principalmente 
nas áreas de agricultura e pesca. 

Ação Incluída no TITULO VI. Medida 
compete à gestão municipal. Medida pode 

ser implementada em ação conjunta da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Pesca e Secretaria da Educação. 

M8.1.2 – Promover cursos nas comunidades 
visando ampliar os conhecimentos técnicos 
da população.  

Contemplado no TITULO VI.  
Compete à gestão municipal e pode ser 

implementada em ação conjunta da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Pesca e Secretaria da Educação. 

M8.1.3 – Viabilizar cursos de artesanato com 
agregação de valor, utilizando matéria-prima 
local, como por exemplo o Coco. 

Incluído no TÍTULO V. 

Cabe à gestão municipal apoiar a 
implantação de feiras. Pode ser feito em 
parceria com associações de bairros e 

associação de produtores e pescadores, 
entre outras relacionadas. 

A8.2 – Apoiar os produtores locais (pesca e 

agricultura). 

M8.2.1 – Promover Feiras com ofertas dos 

produtos locais ligados à pesca e à 

agricultura. 

Incluído nos TÍTULOS V e VI. 

Cabe à gestão municipal apoiar a 

implantação de feiras. Pode ser feito em 

parceria com associações de bairros e 

associação de produtores e pescadores, 

entre outras relacionadas. 
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M8.2.2 – Promover ações que agreguem 

valor aos produtos agrícolas e da pesca 

locais. 

Incluído nos TÍTULOS V e VI. 

 

M8.2.3 – Incentivar a implementação de 

Cooperativas Agrícolas com vistas a apoiar os 

produtores locais e proteger os interesses 

econômicos e sociais dos trabalhadores do 

setor. 

Incluído no TÍTULO V. 

 

M8.2.4 – Incentivar a implementação de 

Cooperativas de pescadores ou similar com 

vistas a apoiar os pescadores locais e 

proteger os interesses econômicos e sociais 

dos trabalhadores do setor. 

Incluído no TÍTULO VI. 

 

M8.2.5 – Incentivar a prática da agricultura 

orgânica e sustentável.  
Incluído no TÍTULO V. 

A8.3 – Incentivar a diversificação do setor 

industrial no Município. 

M8.3.1 – Incentivar a implantação e 

ampliação da produção de energias 

renováveis mediante contrapartida ao 

Município e seus moradores, como: fornecer 

emprego aos moradores do Município, 

implantação de espaços públicos, 

manutenção das áreas de preservação, entre 

outros. 

Incluído no TÍTULO V. 

 

M8.3.2 – Apoiar, através de incentivos 

econômicos e fiscais, a implantação de 

industrias diversas que tenham potencial de 

gerar emprego.  

Incluído no Título I – CAPÍTULO I. 

M8.3.3 – Demarcar no zoneamento urbano do 

Município área industrial onde possam ser 

aplicados incentivos para a implantação de 

industrias diversas. 

Demarcado no Mapa de Zoneamento 

Urbano Municipal (Anexo XII do Plano 

Diretor) e no Título II – CAPÍTULO  
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3.4 Eixo Temático Meio Ambiente e Patrimônio  

 
Quadro 9: Diretriz 9 

Diretriz 9: Demarcar de áreas de preservação: mangues, nascentes e outras e fomentar a fiscalização sobre essas 

áreas 

ODS e metas relacionadas: 11.7; 12.8.b 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A9.1 – Identificar e demarcar as áreas de 
preservação 

M9.1.1 – Realizar o mapeamento e 
caracterização, através de 
Georreferenciamento (SIG), das áreas de 
preservação existentes no território do 
Município. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XVIII 

M9.1.2 – Definir diretrizes através do plano 
diretor municipal para as áreas de 
preservação.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

Diretrizes V e VI 

M9.1.3 – Implementar a secretaria de meio 
ambiente bem como ampliar o quadro técnico 
do setor ambiental.   

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO - 
Política de Meio Ambiente  

X 

A9.2 – Ampliar a fiscalização as áreas de 
preservação 

M9.2.1 – Ampliar o quadro de servidores na 
área de planejamento urbano e ambiental de 
modo a possibilitar a fiscalização do 
cumprimento das legislações municipais, 
federais e estaduais. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XVII 

A9.2.2 – Fortalecer e ampliar a atuação do 
Conselho de Cultura e Meio Ambiente – 
CONDEMA. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

Estratégia IX 

A9.3 – Ampliar as áreas verdes do Município 
M9.3.1 – Realizar o mapeamento e 
caracterização, através de 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  
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Georreferenciamento (SIG), das áreas verdes 
existentes no território do Município. 

XVIII 

M9.3.2 – Implementar o Plano de Arborização 
Urbana e ampliar a arborização no Município. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

VIII 

M9.3.3 – Prever no Plano Diretor, 
instrumentos que garantam a implantação de 
áreas verdes no Município. 

Contemplado nos objetivos da Lei do Plano 
Diretor: 

TÍTULO I - DO PLANO DIRETOR 
CAPÍTULO 1 – DOS OBJETIVOS. Incluído 
também no CAPÍTULO 3 - DO 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. 

 
M9.3.4 – Demarcar área do lagamar como 
parque municipal, com vistas a protege-la de 
ocupações por particulares. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente 

XXI 
Atendido no Artigo 91 (APA Lagamar) 

 

Quadro 10: Diretriz 10 

Diretriz 10: Valorizar, apoiar e proteger a cultura, a diversidade cultural e o patrimônio local como vetores de 

desenvolvimento humano, socioeconômico e sustentável. 

ODS e metas relacionadas: 11.4 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A10.1 – Garantir a conservação e o 
desenvolvimento do patrimônio natural e 
cultural. 

M10.1.1 – Ampliar o quadro técnico 
especializado para profissionais na área de 
meio ambiente. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente 

XVIII 

M10.1.2 – Incentivar projetos e ações de 
preservação das tartarugas marinhas com 
foco na educação ambiental e o turismo 
ecológico. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Turismo  

prioridade XV 
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M10.1.3 – Realizar levantamento e 
identificação das áreas de preservação. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Turismo  

XVIII 

M10.1.4 – Realizar levantamento e 
identificação do patrimônio histórico e cultural 
do Município. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Turismo  

estratégia XIII 

M10.1.5 – Elaborar plano turístico 
considerando a culura e o patrimônio do 
Município com vistas a incentivar o turismo 
nas áreas determinadas, bem como inserir o 
patrimônio construído e cultural na rota 
turística do Município.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Turismo  

diretriz I 

M10.1.6 – Incentivar e Valorizar o turismo 
relacionado ao patrimônio histórico no distrito 
de Almofala. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Turismo  

estratégia XIV 

M10.1.7 – Valorização das populações 
indígenas locais – comunidades tradicionais 
Tremembé. Além da comunidade Caiçara e 
suas culturas. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Turismo  

XVI 

A10.2 – Dar uso aos edifícios e espaços de 
patrimônio do Município. 

M10.2.1 – Destinar edifícios e/ou áreas 
públicas para uso de atividades esportivas, 
recreativas, culturais.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
estratégia XV 

M10.2.2 – Promover atividades e oficinas 
para idosos, crianças e população em geral, 
promovendo a utilização dos espaços e 
fomentando o pertencimento da população 
para com o local. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
estratégia XVI 

A10.3 – Implantar espaços de esporte, 
cultura e lazer. 

M10.3.1 – Reservar espaços públicos no 
centro e nos bairros para a implantação de 
praças infantis e academias ao ar livre. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
estratégia XVIII 

M10.3.2 – Promover atividades públicas e 
abertas a toda a população nestes locais. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
diretriz V. 
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M10.3.3 – Implantar centros culturais e 
atividades para idosos. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
estratégia XVII 

M10.3.4 – Implantar espaço de atividades 
culturais para crianças – casa da cultura 
municipal.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
estratégia XVII 

M10.3.5 – Ampliar o quadro técnico voltado a 
cultura no Município. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
estratégia XIX 

M10.3.6 – Melhorar a gestão e manutenção 
dos equipamentos esportivos e culturais 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Patrimônio Histórico e Cultural, 

Esporte e Lazer  
diretriz X 

 

Quadro 11: Diretriz 11 

Diretriz 11: Reduzir as situações de vulnerabilidade ambiental no Município. 

ODS e metas relacionadas: 2.4; 11.7 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A11.1 – Proteger áreas de preservação e 
nascentes 

M11.1.1 – Implementar a fiscalização sobre 
as áreas de preservação e nascentes 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

VI. 

M11.1.2 – Conscientizar a população sobre a 
preservação destas áreas através de 
campanhas em escolas, associação de 
bairros, etc. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

VII. 
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M11.1.3 – Realizar levantamento e 
caracterização das ocupações existentes em 
áreas de preservação.     

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XIX 

M11.1.4 – Implementar fiscalização para o 
uso de agrotóxicos.   

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XX 

M11.1.5 – Implementar incentivos fiscais para 
a produção sem uso (ou com uso limitado) de 
agrotóxicos 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XX 

M11.1.6 – Implementar campanhas de 
conscientização para limpeza e preservação 
dos mangues. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

Contemplado parcialmente no item VII, 
complementado. 

M11.1.7 – Implementar programas de 
educação ambiental nas escolas, bairros, 
distritos e comunidades rurais.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

Contemplado parcialmente no item VII, 
complementado. 

A11.2 – Realocar ocupações localizadas em 
áreas de risco 

M11.2.1 – Realizar levantamento e 
caracterização das ocupações existentes em 
áreas de risco.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XIX 

M11.2.2 – Estruturar plano de ação para 
ocupações existentes em áreas de risco.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

XIX 

M11.2.3 – Prever áreas, no zoneamento 
urbano, para realocar os moradores que 
residem em áreas de risco.  

Contemplado no TÍTULO II - CAPÍTULO 5 – 
Seção II 

A11.3 – Ampliar as áreas verdes no Município 

M11.3.1 – Promover o plantio de espécies 
nativas e o reflorestamento de áreas de 
manguezais e da APP do Alagamar. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

Contemplado parcialmente no item VI, 
complementado. 

M11.3.2 – Elaborar e implementar o Plano de 
Arborização Urbana.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

Estratégia XV 

M11.3.3 – Incluir instrumentos no Plano 
Diretor municipal que garantam a presença de 
áreas verdes no Município.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Meio Ambiente  

VII 
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3.5 Eixo Temático Infraestrutura  

 
Quadro 12: Diretriz 12 

Diretriz 12: Melhorar a infraestrutura do sistema viário do Município de maneira integrada e compartilhada, priorizando 

o pedestre e o ciclista. 

ODS e metas relacionadas: 11.2; 11.7 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A12.1 – Melhorar a infraestrutura viária do 
Município.  

M12.1.1 – Melhorar a condição das vias 
urbanas e rurais, seja com pavimentação 
asfáltica, pavimentação intertravada, 
paralelepípedo ou estradas sem 
pavimentação.   

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II.  

M12.1.2 – Finalização da pavimentação 
asfáltica até a Praia de Patos.  

Compete à gestão Municipal o 
direcionamento do investimento. 

M12.1.3 – Realizar a manutenção das 
estradas rurais do Município.  

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II. 

M12.1.4 – Melhorar a sinalização em 
perímetro urbano e comunidades rurais.  

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II. 

M12.1.5 – Regulamentar o estacionamento 
nas vias da área urbanizada. 

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II. 

A12.2 – Implantar Ciclovias. 

M12.2.1 – Construir Plano Cicloviário do 
Município de Itarema, considerando rotas 
para conexão entre os distritos, comunidades 
rurais e região litorânea com a sede 
(considerar para isso, as ciclovias já em 
desenvolvimento no Município). 

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II. 
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Quadro 13: Diretriz 13 

Diretriz 13: Melhorar a infraestrutura de saneamento básico (água e esgotamento sanitário). 

ODS e metas relacionadas: 6.1; 6.2; 6.5; 6.b 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A13.1 – Ampliar e melhorar o abastecimento 
de água no Município. 

M13.1.1 – Realizar levantamento das 
residências que não possuem abastecimento 
de água.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção I: Abastecimento de água  
estratégia II 

M13.1.2 – Verificar junto à Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará (Cagece) as 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção I: Abastecimento de água  

M12.2.2 – Realizar o planejamento para 
implantação das ciclovias e ciclofaixas 
através de etapas viáveis para o Município.  

Compete à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Mobilidade e Serviços 

Públicos. 

M12.2.3 – Melhorar calçadas e passeios para 
pedestres. 

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II.  
Compete à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Mobilidade e Serviços 
Públicos. 

A12.3 – Melhorar a infraestrutura urbana para 
o pedestre de modo a priorizar essa 
modalidade de deslocamento.  

M12.3.1 – Regulamentar no âmbito do Código 
de Obras do Município a utilização e 
manutenção das calçadas municipais. 

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II.   

M12.3.2 – Instituir Plano Municipal de 
Arborização incluindo as calçadas, passeios, 
de modo a incentivar o deslocamento a pé.  

Contemplada no Título III – CAPÍTULO II.   
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possibilidades para a ampliação da rede de 
fornecimento. 

diretriz I e estratégia I 

M13.1.3 – Ampliar a rede de abastecimento e 
melhorar a qualidade da água distribuída. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção I: Abastecimento de água  
diretriz I 

A13.2 – Melhorar e ampliar a infraestrutura de 
esgotamento sanitário 

M13.2.1 – Realizar levantamento do 
esgotamento sanitário no Município e do 
número de residências que não possuem 
esgotamento sanitário.   

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção II: Esgotamento sanitário 
estratégia I 

M13.2.2 – Analisar a possibilidade de 
implantação de sistemas alternativos 
baseados na natureza. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção II: Esgotamento sanitário 
diretriz V 

 

Quadro 14: Diretriz 14 

Diretriz 14: Ampliação da infraestrutura e acesso aos serviços de manejo de resíduos e outros serviços. 

ODS e metas relacionadas: 6.2; 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A14.1 – Ampliar sistema de coleta de 
resíduos. 

M14.1.1 – Implementar rotas que façam a 
coleta em toda a área urbana e área rural do 
Município.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia XII 

M14.1.2 – Implementar a coleta seletiva nas 
áreas urbanas e rurais.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia XIII 

M14.1.3 – Criar postos de reciclagem.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia XIV 
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M14.1.4 – Realizar campanhas de 
conscientização para a correta separação e 
reciclagem do lixo. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos diretriz 
IV 

M14.1.5 – Fortalecer a associação de 
catadores do Município.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos diretriz 
III. 

A14.2 – Ampliar a capacidade de 
gerenciamento de resíduos sólidos do 
Município.  

M14.2.1 – Implementar o Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos diretriz 
III. 

M14.2.2 – Otimizar o tempo de vida útil dos 
aterros sanitários direcionando apenas os 
rejeitos adequados para o local.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
Estratégia VII 

M14.2.3 – Analisar a possibilidade de realizar 
a compostagem dos resíduos orgânicos do 
Município.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia XVI 

A14.3 – Ampliar a infraestrutura de coleta de 
lixo. 

M14.3.1 – Ampliar o número de lixeiras na 
sede e na orla com descarte correto dos lixos 
recicláveis e orgânicos. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia XV 

M14.3.2 – Implantar lixeiras elevadas na sede 
e distritos para colocação do lixo doméstico. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia XV 

M14.3.3 – Implantar sistema de recolhimento 
de lixo com transporte adequado bem como a 
coleta seletiva em todo o Município.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 
Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção VI: Gestão de resíduos sólidos 
estratégia II 

A14.4 – Ampliar a infraestrutura do cemitério 
municipal. 

M14.4.1 – Ampliar o cemitério localizado na 
sede através do instrumento de “Direito de 
Preempção”.  

Contemplado no  CAPÍTULO 6: DOS 
INSTRUMENTOS JURÍDICO-

URBANÍSTICOS.   
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M14.4.2 – Analisar a necessidade de 
ampliação dos cemitérios nas comunidades 
rurais e/ou distritos. 

Cabe à gestão municipal. 

 

Quadro 15: Diretriz 15 

Diretriz 15: Ampliação e adequação da infraestrutura de energia elétrica e melhoria da infraestrutura de iluminação 

pública. 

ODS e metas relacionadas: 7.1; 7.2 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A15.1 – Melhorar a iluminação pública nas 
vias da sede, dos distritos e praia do Grajirú. 

M15.1.1 – Ampliar a iluminação pública na 
área urbana incluindo iluminação voltada aos 
pedestres e aos veículos. 

Contemplada no Título III – CAPÍTULO VIII. 

M15.1.2 – Ampliar a iluminação pública nas 
comunidades rurais e distritos incluindo 
iluminação voltada aos pedestres e aos 
veículos. 

Contemplada no Título III – CAPÍTULO VIII. 

A15.2 – Melhorar o sistema de fornecimento 
de energia elétrica nos distritos e 
comunidades rurais. 

M15.2.1 – Tornar o fornecimento de energia 
elétrica das comunidades rurais e distritos 
mais efetivo.  

Contemplada no Título II – CAPÍTULO I.  e 
Título III - VIII. 

M15.2.2 – Estudar alternativas para diminuir o 
custo da energia elétrica nas comunidades 
rurais e distritos. 

Compete à gestão municipal.  

Quadro 16: Diretriz 16 

Diretriz 16: Melhorar o manejo de águas pluviais e outros fatores naturais 

ODS e diretrizes relacionadas: 6.5; 6.6; 6.b 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 



 

44 
 

A16.1 – Prevenir ou minimizar os impactos 

sobre as áreas de alagamento 

M16.1.1 – Realizar levantamento técnico-

social sobre as áreas com risco de 

alagamento com vistas a compreender o perfil 

da população que ali reside.   

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

objetivo III 

M16.1.2 – Realizar o plano de drenagem 

municipal. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

objetivo I 

M16.1.3 – Desenvolver plano de ações a 

curto, médio e longo prazo, com o objetivo de 

mitigar os alagamentos no Município. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

objetivo II 

M16.1.4 – Realizar campanhas para a 

conscientização da população sobre a 

ocupação de áreas de alagamento.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

diretriz V 

A16.2 – Prevenir ou minimizar os impactos 

sobre as áreas sujeitas a deslizamentos de 

dunas. 

M16.2.1 – Realizar levantamento técnico-

social sobre as áreas com risco de 

alagamento com vistas a compreender o perfil 

da população que ali reside.   

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

objetivo III 

M16.2.2 – Criar estratégias de mitigação nas 

áreas de deslizamentos. 

Compete à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente realizar estudos em cada uma das 

áreas atingidas por deslizamentos e propor 

estratégias conforme as especificidades de 

cada território. 

M16.2.3 – Realizar campanhas para a 

conscientização da população sobre a 

ocupação de áreas de alagamento. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

diretriz V 
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A16.3 – Realocar pessoas que residem em 

áreas consideradas de alto risco. 

M16.3.1 – Realizar levantamento e 

caracterização das moradias que se 

encontram em áreas de risco de alagamento 

e deslizamento.  

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

objetivo III 

M16.3.2 – Realizar campanhas para a 

conscientização sobre a ocupação de áreas 

de risco. 

Contemplado no TÍTULO – CAPÍTULO- 

Política de Saneamento Básico Ambiental 

Seção III: Manejo águas pluviais  

diretriz V 

 

Quadro 17: Diretriz 17 

Diretriz 17: Melhoria do sistema de saúde e educação do Município 

ODS e metas relacionadas:  3.8; 4.3; 4.4; 4.7.c; 8.6 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A17.1 – Melhorar a infraestrutura das 

unidades de saúde do Município 

M17.1.1 – Inserir no planejamento do 

Município a melhoria das condições físicas 

das unidades de saúde e hospital.  

Incluída no Título III – CAPÍTULO IV. 

M17.1.2 – Adquirir novos equipamentos e 

materiais para as unidades de saúde do 

Município.  

Incluída no Título III – CAPÍTULO IV. 

A17.2 – Fortalecimento da atenção básica e 

especializada de saúde 

M17.2.1 – Melhorar e ampliar a infraestrutura 

e o atendimento das unidades de saúde do 

Município. 

Incluída no Título III – CAPÍTULO IV. 

M17.2.2 – Valorização dos profissionais da 

saúde. 
Incluída no Título III – CAPÍTULO IV. 

M17.2.3 – Ampliação do quadro de 

profissionais da área da saúde no Município.  
Incluída no Título III – CAPÍTULO IV. 

M17.3.1 – Ampliar o número de creches Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 
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A17.3 – Fortalecimento e ampliação da 

educação. 

M17.3.2 – Valorizar os profissionais da 

educação.  
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.3 – Implantar programas para a 

formação continuada de professores. 
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.4 – Melhorar a infraestrutura das 

escolas. 
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.5 – Melhorar os equipamentos e 

tecnologias das escolas. 
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.6 – Implementar capacitações 

continuadas para profissionais da educação, 

com destaque para a inclusão social e 

Educação especial. 

Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.7 – Implementar o Programa 

Educação no Campo no Município 
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.8 – Implementar nas escolas 

profissionais da psicologia e assistência 

social.  

Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.3.9 – Ampliação da educação inclusiva 

nas escolas do Município. 
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

A17.4 – Implementar e ampliar a educação 

para jovens e adultos. 

M17.4.1 – Implementar cursos técnicos de 

capacitação para jovens e adultos.  
Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.4.2 – Estabelecer parcerias com 

instituições (por exemplo o SEBRAE ou 

instituições de ensino superior da região) para 

a implementação de cursos técnicos e outros 

cursos de curta duração. 

Incluída no Título III – CAPÍTULO VI. 

M17.4.3 – Promover cursos e capacitações 

na área da agricultura e pesca, reconhecendo 

a produção local e incentivando a 

especialização nestas áreas. 

Incluída nos Títulos V e VI 



 

47 
 

M17.4.4 – Promover cursos e capacitações 

na área do turismo com vistas a promover e 

incentivar o desenvolvimento do turismo local. 

Incluída no Título IV. 

 

Quadro 18: Diretriz 18 

Diretriz 18: Melhoria e ampliação dos equipamentos públicos voltados ao esporte, cultura e lazer  

ODS e metas relacionadas:  3.8; 4.3; 4.4; 4.7.c; 8.6 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A18.1 – Ampliar o número de equipamentos 

de cultura, esporte e lazer.  

M18.1.1 – Implantar praças para crianças, 

com playground.  

Contemplado como objetivo no Título I – 

CAPÍTULO I.  

M18.1.2 – Implantar espaços públicos para 

população em geral, com academias ao ar 

livre. 

Contemplado como objetivo no Título I – 

CAPÍTULO I. Compete à gestão municipal.  

M18.1.3 – Implantar espaços públicos de 

esporte como quadras. 

Contemplado como objetivo no Título I – 

CAPÍTULO I 

M18.1.4 – Implantar espaços de cultura, lazer 

e convivência para a população em geral e, 

em especial para idosos e crianças. 

Incluído no Título II – CAPÍTULO IV e Título 

III – CAPÍTULO III. 

M18.1.5 – Destinar áreas de vazios urbanos 

do Município para a implantação de 

Equipamentos Públicos voltado à cultura, 

turismo e lazer. 

Incluído no Título II – CAPÍTULO I. 

M18.1.6 – Melhorar a infraestrutura dos 

equipamentos de cultura e lazer existentes. 
Contemplado no Título III – CAPÍTULO III. 

M18.2 – Melhorar a gestão e manutenção dos 

equipamentos 

M18.2.1 – Melhorar a gestão e manutenção 

dos equipamentos esportivos e culturais 

Título III – CAPÍTULO III. Compete à gestão 

municipal. 

M18.2.2 – Melhorar a gestão e manutenção 

dos equipamentos públicos de modo geral 
Compete à gestão municipal. 
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M18.2.3 – Implementar escolinhas de 

esportes nos locais já existentes – como as 

“Areninhas” – com vistas a dar uso a esses 

locais e incentivar a sua apropriação pelas 

crianças e jovens.  

Título III – CAPÍTULO III. Compete à gestão 

municipal. 

 

3.6 Eixo Temático Gestão Urbana  

 
Quadro 19: Diretriz 19 

Diretriz 19: Ampliar a gestão democrática com sistemas de planejamento integrado e efetivo.  

ODS e metas relacionadas: 16.6; 16.7; 16.10.b 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A19.1 – Implantar Estratégias que garantam 

a participação da população na gestão 

municipal e nos processos de tomada de 

decisão. 

M19.1.1 – Incentivar a participação e 
efetividade dos Conselhos Municipais nos 
processos de tomada de decisão do 
Município. 

Contemplado no TÍTULO I:  
CAPÍTULO 1. 

M19.1.2 – Incluir representantes da 
sociedade civil nos conselhos municipais e 
nos processos de tomada de decisão. 

Contemplado no TÍTULO I:  
CAPÍTULO 1. Compete a Gestão municipal 
através das Legislações que instituem os 

conselhos municipais. 

M19.1.3 – Conceder direito de voto aos 
representantes da sociedade civil nos 
processos de tomada de decisão. 

Contemplado através dos conselhos, 
inseridos no TÍTULO I:  

CAPÍTULO 1. 

M19.1.4 – Implementar o orçamento 
participativo por bairro ou região do Município.  

Contemplado no TÍTULO I:  
CAPÍTULO 1. 
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M19.1.5 – Garantir a participação ampla e 
diversa da sociedade civil, incluindo 
mulheres, negros, população LGBTQIA+, 
indígenas, população marginalizada, entre 
outras. 

Contemplado no TÍTULO I:  
CAPÍTULO 1. 

M19.1.6 – Garantir a participação dos 
conselhos na gestão e nas decisões públicas 
do Município. 

Contemplado no TÍTULO I:  
CAPÍTULO 1. 

A19.2 – Priorizar um planejamento integrado 

que envolva as diversas secretarias do 

Município.  

M19.2.1 – Estabelecer um diálogo entre as 
diversas secretarias do Município com vistas 
a alinhar os objetivos para o desenvolvimento 
sustentável do Município.   

Contemplado ao longo do texto do Plano 
Diretor – os objetivos e metas para o 
desenvolvimento do Município estão 

alinhados para os diferentes setores de 
desenvolvimento. Tendo como base o que 
foi definido junto à equipe técnica municipal 
e à comunidade do Município nas etapas 

anteriores. 

M19.2.2 – Estabelecer um plano de metas e 
prioridades para o desenvolvimento municipal 
que esteja de acordo com as demandas 
levantadas pela população. 

Contemplado no TÍTULO I - CAPÍTULO 1 

 
 

Quadro 20: Diretriz 20 

Diretriz 20:  Ampliar a atuação eficaz das secretarias e conselhos municipais 

ODS e metas relacionadas: 11.1; 16.3; 16.6; 16.7; 16.10.b 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 



 

50 
 

A20.1 – Instituir a Secretaria Municipal de 

Habitação e Regularização Fundiária. 
M20.1.1 – Criar quadro técnico destinado a 
atuar na secretaria de Habitação. 

Compete à Gestão Municipal.  

 

M20.1.2 – Fazer levantamento do quadro 
habitacional do Município (déficit habitacional, 
áreas de ocupação, áreas passíveis de 
regularização, ocupação em áreas de risco, 
entre outras). 

Compete à Gestão Municipal e à Secretaria 
responsável pela Habitação, hoje a 

Secretaria Municipal de Proteção Social e 
Cidadania. Ou Secretaria Municipal de 

Habitação a ser instituída. 

A20.2 - Ampliar as formas de alimentação 

do Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social (FHIS). 

M20.2.1 – Captar recursos para o FHIS 
(IPTU, ITBI, solo criado) e outros 
instrumentos urbanos que podem ser 
previstos no Plano Diretor. 

Compete à Gestão Municipal. 
Complementado no Título III - CAPÍTULO 1 - 

DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO. 

M20.2.2 – Reativação do Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Habitação para 
acompanhamento e efetivação do mesmo. 
 

Contemplado no Título III - CAPÍTULO 1 - 
DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO. Compete à 

Gestão Municipal. 

A20.3 - Fortalecer os recursos humanos e 

físicos para o planejamento urbano e a 

efetivação do Plano Diretor. 

M20.3.1 – Ampliar o quadro de servidores na 
área de planejamento urbano e fiscalização 
dos Códigos de Obras, Posturas e Plano 
Diretor. 

 

Contemplado no Título II - CAPÍTULO 1 - 
DIRETRIZES GERAIS. Compete à Gestão 

Municipal. 

M20.3.2 – Instituir uma equipe de 
planejamento para acompanhamento e 
controle da implementação do PDM.  
 

Contemplado no Título II - CAPÍTULO 1 - 
DIRETRIZES GERAIS. Compete à Gestão 

Municipal. 

A20.4 – Promover a gestão integrada das 

informações e dados municipais.  

M20.4.1 – Implantar um Sistema de 
Informações Geográficas Georreferenciadas 
(SIG) no Município, com o objetivo de integrar 
dados municipais urbanos, ambientais, 
econômicos, sociais.  

Compete à Gestão Municipal. 

M20.4.2 – Sempre que forem realizadas 
novas definições no âmbito do território 
municipal (novas ruas, distritos, 
comunidades, bairros, etc) elas devem ser 

Compete à Gestão Municipal. 
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descritas a partir de pontos 
georreferenciados. 

 
3.7 Eixo temático Ordenamento Territorial 

 
Quadro 21: Diretriz 21 

Diretriz 21: Definir macrozonas e zonas com diretrizes específicas à realidade de cada área 

ODS e metas relacionadas: 11.7;  

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A21.1 – Definir Macrozonas urbanas e rurais.  

M21.1.1 – Identificar especificidades do 
território municipal e revisar as macrozonas 
existentes no Município.  

Contemplado No TÍTULO II – CAPÍTULO 4 
Seção I 

M21.1.2 – Demarcar macrozona do parque 
eólico e especificar as suas diretrizes. 

Contemplado no ANEXO I: Mapa de 
Macrozoneamento Municipal e na Seção VI - 
Da Macrozona de Uso Especial, Capítulo 4 

do Título II. 

M21.1.3 – Demarcar como Macrozona as 
áreas de preservação que existem no 
território do Município.  

Contemplado no ANEXO I: Mapa de 
Macrozoneamento Municipal e especificado 
na Seção VI - Da Macrozona de Proteção 

Ambiental, Capítulo 4 do Título II. 

M21.1.4 – Demarcar macrozona de Área 
Indígena e suas diretrizes específicas 
evitando a sobreposição com outras zonas.  

Contemplado no ANEXO I: Mapa de 
Macrozoneamento Municipal e especificado 

na Seção V - Da Macrozona Áreas 
Indígenas, Capítulo 4 do Título II. 

M21.1.5 – Definir diretrizes para cada uma 
das macrozonas demarcadas.  

Contemplado no Capítulo 4 do Título II. 

A21.2 – Definir zonas dentro do perímetro 
urbano municipal e suas diretrizes. 

M21.2.1 – Identificar especificidades de cada 
setor dentro do perímetro urbano do 

Contemplado nos Anexos XII, XIII, XIX e XV 
e especificado no CAPÍTULO 5 - DO 

ZONEAMENTO URBANO do Título II. 
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Município e delimitar zonas em mapas 
georreferenciados (SIG).  

M21.2.2 – Definir zona industrial.  
Contemplado no Anexo XII e especificado no 
CAPÍTULO 5 - DO ZONEAMENTO URBANO 

do Título II. 

M21.2.3 – Definir zona de expansão urbana. Contemplado No TÍTULO II – CAPÍTULO 5 

M21.2.4 – Definir Zonas Especiais de 
interesse social. 

Contemplado no Anexo XII e especificado no 
TÍTULO II – CAPÍTULO 5) 

e na Subseção III. 

 

Quadro 22: Diretriz 22 

Diretriz 22: Centralizar a legislação que trata do uso e ocupação do solo do Município. 

ODS e metas relacionadas: 16.3; 16.6; 16.7 

 

Ações Prioritárias Medidas Necessárias Observações 

A22.1 – Unificar em lei complementar ao 
Plano Diretor municipal a legislação que trata 
do uso e ocupação do solo. 

M22.1.1 – Compatibilizar o que está disposto 
no Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação 
do Solo. 

Contemplado nos Anexos XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII e XVIII e no Capítulo 5 do Título II. 

M22.1.2 – Especificar no Plano Diretor quais 
são as suas leis complementares tendo em 
vista centralizar as legislações pertinentes à 
cada área. 

Contemplado no TÍTULO VIII - DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

M22.1.3 – Centralizar a legislação que trata 
das questões de uso e ocupação do solo do 
Município com vistas a facilitar o seu uso e as 
possíveis alterações futuras, evitando 
desencontro de informações 

Foram incluídas na revisão do texto do Plano 
orientações gerais acerca do uso e 

ocupação do solo no Município. Especificado 
nos Anexos XII, XIII, XIX e XV e  CAPÍTULO 
5 - DO ZONEAMENTO URBANO do Título II. 
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4. MINUTA DE LEI  

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____________ / 2022. ? 

  

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, 

ESTADO DO CEARÁ. 

 

TÍTULO I 

DO PLANO DIRETOR 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento municipal 

e de expansão urbana, conforme estabelecido pela Lei Orgânica do Município, em seu 

capítulo II do Título I, e pela Lei Federal 10.257/2001, que visa integrar e orientar a 

atuação dos agentes públicos e privados no Município.  

Art. 2º Os princípios que regem a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor 

Participativo são: 

I - Função Social da Cidade; 

II - Função Social da Propriedade; 

III - Equidade e Inclusão Social e Territorial; 

IV - Direito à Cidade; 

V - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; 

VI - Gestão Democrática. 

Art. 3º O Plano Diretor tem por objetivo geral ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade, bem como o uso socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bem estar de seus 

habitantes.  

Art. 4º O Plano Diretor Participativo se orienta pelas seguintes diretrizes:  

I -  participação da população e das entidades comunitárias nos processos de tomada de 

decisão relacionados à gestão pública, ao desenvolvimento urbano, à organização do 

espaço, a prestação de serviços públicos, a qualidade de vida no Município, à formulação 

de políticas públicas;  

II - o pleno desenvolvimento socioeconômico local;  
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III - desenvolvimento do setor turístico de forma sustentável;  

IV - a cooperação entre os agentes públicos e privados no processo de promoção do 

desenvolvimento social, ambiental e econômico do Município;  

V - conservação, proteção e recuperação do meio ambiente e do patrimônio cultural e 

histórico;  

VI - preservação e incentivo dos valores e tradições culturais do Município; 

VII - garantia da participação dos conselhos na gestão e nas decisões públicas do 

Município; 

VIII - garantia da participação ampla e diversa da sociedade civil, incluindo mulheres, 

negros, população LGBTQIA+, indígenas, população marginalizada, entre outras; 

IX - utilização racional dos recursos naturais, em especial da água e do solo, de modo a 

garantir uma cidade sustentável para as presentes e futuras gerações; 

X - proteção da paisagem dos bens e áreas de valor histórico, cultural, dos recursos 

naturais e dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos de abastecimento de água 

do Município; 

XI - distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada, para 

evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e 

ao meio ambiente, e para melhor alocar os investimentos públicos e privados; 

XII - justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização; 

XIII - retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrente dos investimentos 

públicos e das alterações da legislação de uso e ocupação do solo; 

XIV - compatibilização da intensificação da ocupação do solo com a ampliação da 

capacidade de infraestrutura para atender às demandas atuais e futuras; 

XV - adequação das condições de uso e ocupação do solo às características do meio físico, 

para impedir a deterioração e degeneração de áreas do Município; 

XVI - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis com os 

limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município; 

XVII - planejamento da distribuição espacial da população e das atividades econômicas 

de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente, a mobilidade e a qualidade de vida urbana; 

XVIII - incentivo à produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos sociais 

e culturais e a proteção e ampliação de áreas livres e verdes; 

XIX - prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não motorizados; 

XX - revisão da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e das normas 

edilícias, com vistas a aproximar a legislação da realidade urbana, assim como facilitar 

sua compreensão pela população; 

XXI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes; 
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b) o parcelamento, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados do solo em relação à 

infraestrutura urbana; 

c) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

d) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulta na sua subutilização ou não 

utilização; 

e) a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre usos e a função das vias que 

lhes dão acesso; 

f) a poluição e a degradação ambiental; 

g) a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; 

h) o uso inadequado dos espaços públicos. 

XXII - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade 

no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 

Art. 5º O Plano Diretor Participativo de Itarema se orienta pelos seguintes objetivos: 

I - contribuir para a universalização do abastecimento de água com garantias de 

continuidade e qualidade da prestação do serviço;  

II - reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre as ofertas de 

serviços, comércios e moradia;  

III - ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes e permeáveis e a paisagem; 

IV - proteger as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, as áreas 

de proteção dos mananciais e a biodiversidade; 

V - contribuir para mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para a mudança 

climática, inclusive por meio da redução e remoção de gases de efeito estufa, da utilização 

de fontes renováveis de energia e da construção sustentável, e para a adaptação aos efeitos 

reais ou esperados das mudanças climáticas; 

VI - proteger o patrimônio histórico, cultural e valorizar a memória, o sentimento de 

pertencimento à cidade e a diversidade; 

VII - reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir, em todas as regiões da 

cidade, o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e serviços urbanos; 

VIII - fomentar atividades econômicas sustentáveis, fortalecendo as atividades já 

estabelecidas e estimulando a inovação, o empreendedorismo e a redistribuição das 

oportunidades de trabalho no território, tanto na zona urbana como na rural; 

IX - fortalecer uma gestão urbana integrada, descentralizada e participativa; 

X - fortalecer as áreas menos favorecidas da cidade; 

XI – manter as áreas mais desenvolvidas como força motriz de crescimento; 

XII - garantir que os planos setoriais previstos neste Plano Diretor Participativo sejam 

articulados de modo transversal e intersetorial; 
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XIII – promover incentivos econômicos e fiscais com vistas a incentivar a implantação 

de industrias diversas que tenham potencial de gerar emprego no Município; 

XIV – estabelecer políticas intersetoriais (saúde, educação, habitação) com vistas a 

garantir acesso aos serviços de proteção social básica a todas as famílias e indivíduos. 

Art. 6º O Conselho Cidadão, colegiado de caráter permanente, consultivo e fiscalizador, 

criado pela Lei municipal nº 346 de 21 de maio de 2007, irá acompanhar a implementação 

e a execução do Plano Diretor Participativo de Itarema, bem como acompanhar e avaliar 

a execução da Política Urbana Municipal.  

§ 1º O Conselho Cidadão tem como competências:  

I – acompanhar a implementação do Plano Diretor e de seus instrumentos, analisando e 

deliberando sobre questões relativas à sua aplicação;  

II – emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei do Plano Diretor e da legislação 

urbanística correlata, bem como de seu processo de revisão;  

III – emitir pareceres sobre projetos de implantação de loteamentos e condomínios 

urbanísticos;  

IV – apreciar e acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do 

desenvolvimento urbano;  

V – deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de seu 

encaminhamento à Câmara Municipal. 

 

TÍTULO II  

DA POLÍTICA URBANA 

 

CAPÍTULO I  

DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 7º A Política Urbana executada pelo Poder Público Municipal em parceria com o 

Conselho Cidadão, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes.  

Art. 8º A Política Urbana será orientada pelas seguintes diretrizes:   

I - orientar o crescimento da cidade para que seja realizado dentro dos limites do perímetro 

urbano, em seus Distritos e Áreas Urbanas Isoladas, principalmente do distrito sede;  

II aumentar a eficiência e otimizar os investimentos em infraestrutura urbana, através da 

priorização dos investimentos imobiliários em áreas já servidas por infraestrutura básica, 

desestimulando a ocupação para fins urbanos em áreas não atingidas pela rede de 

infraestruturas urbanas básica;  

III - estimular a ocupação dos vazios urbanos, e desestimular a formação dos mesmos no 

processo de expansão urbana, visando coibir a especulação imobiliária;  
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IV - compatibilizar o adensamento do uso do solo urbano com a capacidade de 

atendimento dos equipamentos sociais e comunitários básicos; 

V - promover a recuperação paisagística e ambiental de áreas públicas degradadas;  

VI - promover a preservação do patrimônio ambiental, histórico e paisagístico do 

Município;  

VII - prever a universalização dos equipamentos sociais e urbanos, dando prioridade às 

áreas mais carentes do Município;  

VIII - impedir a ocupação intensiva de áreas com alta declividade, dunas, mangues, solos 

susceptíveis à erosão ou à inundação e de áreas arborizadas. 

IX - Promover a orientação e fiscalização para efetividade das diretrizes anteriores; 

 

CAPÍTULO II 

 DO PERÍMETRO URBANO 

 

Art. 9º O perímetro urbano de Itarema é composto pelo perímetro urbano da Sede, da 

Praia do Guajirú, do Distrito de Carvoeiro, do Distrito de Almofala – todos revisados e 

redefinidos por esta revisão do Plano Diretor e constando nos Anexos VII, VIII, IX e X. 

Além destes, ficam definidos ainda, a partir desta Lei, os perímetros urbanos do Distrito 

de Córrego da Volta e de Porto dos Barcos, conforme Anexos XI e XII. 

§ 1° Os limites de cada área urbana deverão ser devidamente sinalizados e de 

conhecimento da população em geral.  

§ 2° O perímetro urbano e suas alterações futuras deverão ser delimitados, 

preferencialmente, por limites geográficos reconhecíveis no território como sistema 

viário, acidentes topográficos, cursos d’água, entre outros. 

§ 3° Os perímetros urbanos da Sede, da Praia do Guajirú e dos Distritos de Almofala e 

Carvoeiro deverão ter suas Leis específicas de delimitação atualizadas a partir desta 

revisão do Plano Diretor municipal.  

§ 4° Segundo Lei Municipal nº 396, de 23 de dezembro de 2008, fica criado também o 

distrito de Córrego da Volta. Deverá ser realizada a revisão desta Lei, de modo a incluir 

a definição do perímetro urbano de Córrego da Volta. 

§ 5° Deverá, ainda, ser regulamentado por Lei específica o perímetro urbano de Porto dos 

Barcos, bem como a sua definição como Distrito do município de Itarema. 

Art. 10º Os projetos de lei que alterarem o perímetro urbano municipal deverão ser 

acompanhados de fundamentação técnica e mapas em base cartográfica adequada, 

levando-se em conta critérios urbanísticos, demográficos e socioambientais.  

§ 1° Os projetos de lei previstos no caput deste artigo deverão ser objeto de audiência 

pública, bem como de parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONDEMA 

e do Conselho Cidadão. 
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§ 2° A criação de novos perímetros urbanos ou alteração dos perímetros urbanos 

existentes se dará nos termos do art. 42-B da Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 

2001, e com base nas diretrizes deste Plano Diretor, por meio de Lei Complementar 

precedida de manifestação do CONDEMA, do Conselho Cidadão, consulta e audiência 

pública. 

Art. 11º Fica estabelecida a divisão territorial do Município de Itarema com a criação e 

delimitação oficial dos seguintes bairros, em conformidade com o Mapa de Bairros, 

(Anexo XIII), que é parte integrante dessa Lei.  

Art. 12º Os bairros do Distrito Sede do Município de Itarema são: 

I - Bairro Centro;  

II - Bairro Várzea;  

III- Bairro Lagoa Seca; 

IV - Bairro Riacho; 

V - Bairro Água das Velhas; 

VI - Bairro Córrego Seco; e 

VII - Bairro Gargoê.  

 

CAPÍTULO III 

DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

 

Art. 13º A urbanização de glebas, dentro do perímetro urbano, será efetuada mediante seu 

parcelamento, nas modalidades loteamento e desmembramento, conforme as disposições 

constantes desta Lei e de Lei Municipal de Parcelamento e Uso do Solo, a ser elaborada 

e aprovada pela Câmara Municipal em até um ano após a publicação da Lei do Plano 

Diretor, que regulamentará tais atividades.  

 

§ 1° Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 

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

modificação ou ampliação das vias existentes.  

 

§ 2° Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

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

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

ampliação dos já existentes.  

 

§ 3° O parcelamento do solo para fins urbanos deverá respeitar os seguintes princípios: 

 

I – a função social da propriedade urbana e da cidade;  
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II – o respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à ordem urbanística;  

 

III – a ocupação prioritária dos vazios urbanos;  

 

Art. 14º Será vedado o parcelamento do solo para fins urbanos em:  

 

I – áreas de várzea, sujeitas a inundações periódicas;  

 

II – terrenos cujas condições geológicas ou sanitárias representem risco para a segurança 

ou à saúde da população;  

 

III – terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente saneados;  

 

IV – terreno que não tenha acesso à logradouro público;  

 

V – áreas onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura 

básica, serviços públicos de transporte coletivo ou equipamentos comunitários;  

 

VI – áreas de interesse ambiental, histórico ou paisagístico demarcadas em 

macrozoneamento municipal ou assim consideradas pelas autoridades competentes;  

 

VII – área fora do perímetro urbano do Município; 

 

§ 1. O empreendedor deverá apresentar, juntamente com o projeto do parcelamento, laudo 

técnico, assinado por profissional com registro no CREA e/ou CAU, comprovando a 

observância dos condicionantes previstos neste artigo. 

  

§ 2º O parcelamento do solo para fins urbanos será permitido somente dentro do perímetro 

urbano; na e Macrozona Especial de Interesse Ecológico e Turístico (MEIT) será 

permitido mediante análise de viabilidade por parte do órgão competente junto ao poder 

público municipal e devendo apresentar estudos de impacto ambiental e de vizinhança, 

bem como Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

§ 3º As glebas deverão estar situadas em área urbanizada, onde existam os seguintes 

melhoramentos:  

 

a) rede de abastecimento de água;  

b) rede de coleta de esgoto;  

c) rede de energia elétrica;  

d) rede viária pavimentada;  

e) sistema de escoamento de águas pluviais.  
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§ 4º Sempre que o empreendimento se der em áreas não urbanizadas com os 

melhoramentos citados no parágrafo 3º, ficará a cargo do loteador implantar os 

melhoramentos citados. 

 

Art. 15º Os novos parcelamentos deverão obedecer aos seguintes requisitos urbanísticos 

mínimos:  

 

§ 1º Deverão ser destinados o equivalente a 10% (dez por cento) da área total da gleba 

para uso institucional público e equipamentos comunitários, em área que deverá ser 

plenamente edificável, contínua e não possuir declividade superior a 15%;  

 

§ 2º Deverão ser destinados o equivalente a 10% (dez por cento) da área total da gleba 

para a implantação de áreas verdes e sistema de lazer em área que deverá ser contínua;  

 

§ 3º Nos casos em que a gleba a ser parcelada apresentar ocorrência de Áreas de 

Preservação Permanente, nos termos da Legislação Federal, o percentual correspondente 

às mesmas não entrará no cálculo das áreas previstas no § 1º e § 2º deste artigo; 

 

§ 4º Os lotes não poderão ser conflitantes com Áreas de Preservação Permanente (APP) 

e deverão ser separados das mesmas pelo sistema viário;  

 

§ 5º O comprimento máximo das quadras e as diretrizes das vias de circulação dos novos 

loteamentos serão definidos posteriormente na Lei de Uso e Ocupação do Solo e Lei do 

Sistema Viário; 

 

§ 6º A Taxa de Ocupação máxima, o coeficiente de aproveitamento, o número máximo 

de pavimentos, área mínima do lote, a testada mínima, os afastamentos laterais e de 

fundos e a taxa de permeabilidade mínima dos novos parcelamentos devem seguir o 

disposto no Anexo XX desta Lei, que se refere ao Quadro de Parâmetros de Uso do Solo. 

  

Art. 16º O loteador de solo urbano fica obrigado a projetar e executar a seguinte 

infraestrutura urbana mínima:  

 

a) rede de abastecimento de água;  

b) rede de coleta de esgoto;  

c) rede de energia elétrica;  

d) rede viária pavimentada;  

e) sistema de escoamento de águas pluviais. 

CAPÍTULO IV 

 DO MACROZONEAMENTO 

 

Art. 17º O Macrozoneamento é o instrumento de ordenamento e gestão territorial do 

Município que estabelece diretrizes e parâmetros para cada área em função das diretrizes 
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de crescimento, de mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, 

objetivando o desenvolvimento urbano sustentável e o bem-estar de seus habitantes. 

Art. 18º Fica estabelecido o macrozoneamento do Município de Itarema, definindo as 

seguintes Macrozonas, conforme Mapa Anexo I: 

I - Macrozona Urbana (MU); e 

II - Macrozonas Não-urbanas: 

a) Macrozona de Uso Rural (MUR); 

b) Macrozona Especial de Interesse Ecológico e Turístico (MEIT); 

c) Macrozona Assentamentos (MA); 

d) Macrozona Áreas Indígenas (MAI); 

e) Macrozona de Uso Especial (MUE); 

f) Macrozona de Uso Sustentável (MUS); 

g) Macrozona de Proteção Ambiental (MPA); e, ainda:  

h) Zona de Uso Restrito (ZUR); 

i) Áreas de Interesse Ecológico. 

§ 1º Para efeitos do caput deste artigo, as Macrozonas estão espacializadas conforme 

Mapa do ANEXO I desta Lei. 

§ 2º Ficam estabelecidas no território as seguintes áreas específicas, que devem observar 

o disposto no Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira do Ceará, 

espacializadas conforme Mapa do ANEXO III desta lei. Estas áreas devem ter seu uso 

acompanhado pela Secretaria do Meio Ambiente, Turismo e Cultura do Município, de 

modo a garantir a preservação como principal diretriz: 

I - Área de Interesse Ecológico Pedra da Cabecinha; 

II - Área de Interesse Ecológico Porto dos Barcos; 

III - Área de Interesse Ecológico Spit do Guajirú; e 

IV - Área de Interesse Turístico Ilha do Guajirú. 

§ 3º Ficam identificados os Bens Materiais Protegidos pelo IPHAN e suas respectivas 

áreas, espacializados conforme Mapas dos ANEXOS IV e V desta lei. Estas áreas devem 

ser preservadas conforme legislações pertinentes e valorizadas quanto patrimônio do 

Município, podendo ser incluídas nas rotas turísticas. 

Seção I 
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 Da Macrozona Urbana 

 

Art. 19º A Macrozona Urbana corresponde às porções urbanizadas do território, 

compreendendo os perímetros urbanos da Sede municipal, da Praia do Guajirú e 

adjacências, do distrito de Almofala, do distrito de Carvoeiro, do distrito de Córrego da 

em que se aplicam o zoneamento urbano e leis de uso e ocupação do solo. Além destes, 

fica delimitado a partir desta Lei, o perímetro urbano de Porto dos Barcos que deve ser 

regulamentado posteriormente por Lei específica. 

Parágrafo único. São objetivos da Macrozona Urbana (MU): 

controlar e direcionar o crescimento e adensamento urbano, em especial nas áreas centrais 

melhor urbanizadas, adequando-o à infraestrutura disponível; 

I - promover a reestruturação, transformação, recuperação e a melhoria do ambiente 

urbano; 

 

II - qualificar a ocupação urbana, em especial em áreas com vulnerabilidade social; 

 

III - promover a compatibilização dos diferentes interesses e demandas por usos, em 

especial, aqueles relacionados às atividades produtivas, de habitação e lazer, buscando o 

aumento da coesão social e da qualidade de vida da população; 

 

IV - proteger, respeitar e recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APPs), os 

remanescentes e maciços de vegetação, em especial, as áreas com maior fragilidade 

ambiental; 

 

Seção II 

Da Macrozona de Uso Rural 

 

Art. 20º A Macrozona de Uso Rural (MUR) corresponde à parcela do território que se 

caracteriza com atividades predominantemente rurais, seu uso e ocupação deve ser 

orientado de acordo com o Estatuto da Terra, Lei Federal nº 4.504/1964; são permitidos 

usos voltados à produção de energias renováveis e usos industriais sob análise de 

viabilidade e devendo, ainda, apresentar as licenças específicas pertinentes. 

Parágrafo único. São objetivos da Macrozona de Uso Rural (MUR): 

I - ordenar e monitorar os usos e a ocupação da área rural; 

II - controlar, recuperar e preservar as reservas legais, a mata ciliar e a biodiversidade; 

III - incentivar o manejo das atividades agropecuárias, de exploração florestal e das 

atividades ambientalmente sustentáveis; 

IV - estabelecer novos padrões produtivos que utilizem racionalmente os recursos 

naturais de forma a evitar o esgotamento da capacidade produtiva das propriedades, 

sobretudo as de domínio da agricultura familiar; 

 

Seção III 

Da Macrozona de Uso Sustentável 
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Art. 21º A Macrozona de Uso Sustentável (MUS) compreende áreas com características 

ambientalmente sensíveis, sejam áreas de vegetação densa ou áreas assoreadas; 

permitindo-se atividades produtivas de pequeno porte mediante análise, com as devidas 

autorizações dos órgãos competentes e devendo apresentar estudos de impacto ambiental 

e de vizinhança. 

Parágrafo único. São objetivos Macrozona de Uso Sustentável (MUS): 

I - evitar a supressão de vegetação nativa sem as devidas medidas compensatórias de 

reflorestamento; 

 

II - evitar a contaminação dos solos da região, dos corpos hídricos e seus afluentes; 

 

III - promover a recuperação de áreas degradadas com incentivo ao reflorestamento; 

 

IV - promover o desenvolvimento econômico sustentável, compatível com as 

características da Macrozona; 

 

V - adequar e compatibilizar as atividades agrossilvipastoris com as demais atividades 

permitidas na Macrozona; 

 

VI - estimular a utilização de adubos naturais e desestimular o uso de adubos químicos; 

 

VII - conscientizar os produtores rurais da área, no tocante ao manejo das terras 

cultivadas, agros químicos e desmatamentos. 

 

Seção IV 

Da Macrozona Assentamentos 

 

Art. 22º A Macrozona Assentamentos (MA) compreende os Assentamentos Lagoa dos 

Negros, Lagoa do Mineiro, Córrego Novo, Macaco II e Pachicu, com alto nível de 

organização.  Além destes, a macrozona abrange ainda os Assentamentos demarcados no 

âmbito municipal, como o Assentamento Salgado Comprido, dos quais as áreas e 

mapeamentos devem ser regulamentados posteriormente por Lei Complementar 

específica. Nestas áreas incentiva-se a implantação de projetos para o desenvolvimento 

sustentável da região. 

 

Parágrafo único. São objetivos da Macrozona Assentamentos (MA): 

 

I - garantir a permanência das famílias assentadas em suas propriedades; 

 

II - incentivar a criação de projetos para o desenvolvimento das propriedades; 

 

III - controlar, recuperar e preservar as reservas legais, a mata ciliar e a biodiversidade; 

 

IV - incentivar o manejo das atividades agropecuárias, de exploração florestal e das 

atividades ambientalmente sustentáveis; 
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V - estabelecer novos padrões produtivos que utilizem racionalmente os recursos naturais 

de forma a evitar o esgotamento da capacidade produtiva das propriedades, sobretudo as 

de domínio da agricultura familiar; 

 

Seção V 

Da Macrozona Áreas Indígenas 

 

Art. 23º A Macrozona Áreas Indígenas (MAI) compreende a Área Indígena Tremembé 

de Almofala e a Área Indígena Tremembé de Córrego João Pereira. Sobre estas áreas não 

incidem parâmetros urbanísticos, sendo regidas por Legislação Federal específica. Para 

estas áreas é incentivada a preservação do patrimônio natural bem como do patrimônio 

cultural. 

 

§ 1º A Macrozona incide em um território classificado como “Tradicionalmente 

Ocupado”, sendo de direito originário dos povos indígenas, conforme os respectivos 

processos de delimitação e demarcação disciplinados pelos: 

 

I - Terra Indígena Tremembé de Almofala: Despacho nº 37, de 8 de Julho de 1993; e 

 

II - Terra Indígena Córrego João Pereira: Decreto de 5 de maio de 2003. 

 

§ 2º De acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, o usufruto da terra 

ocupada pelos povos indígenas tradicionais é um direito garantido, constituindo um bem 

da União, cuja gestão territorial e atendimento da comunidade são realizados pela 

Coordenação Técnica Local (CTL) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

 

§ 3º As disposições e os anexos desta Lei deverão ser ajustados e compatibilizados, caso 

necessário, em virtude do processo de demarcação da Terra Indígena Tremembé de 

Almofala e Área Indígena Tremembé de Córrego João Pereira. 

 

Art. 24º São objetivos da Macrozona Áreas Indígenas (MAI): 

 

I - garantir a permanência das formas de uso e de ocupação do solo segundo os costumes 

e tradições das comunidades tradicionais que vivem na área; 

 

II - comunidades, com a preservação dos recursos naturais; 

 

III - promover o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos tradicionais e a 

preservação cultural, histórica, de costumes e de práticas comunitárias dos residentes na 

Macrozona; 

 

IV - promover a valorização do patrimônio cultural e turístico, considerando o acervo 

municipal de patrimônio histórico material e imaterial; 

 

V - promover ações articuladas, entre Município, entidades e órgãos responsáveis, 

visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades, com enfoque à acessibilidade 

e mobilidade e à prestação de serviços públicos básicos, em acordo com as características 

culturais e demandas específicas. 
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Seção VI 

Da Macrozona de Uso Especial 

 

Art. 25º A Macrozona de Uso Especial (MUE) compreende áreas ao longo da CE-085 e 

Avenida José Maria Monteiros onde se localizam os parques eólicos e alguns 

equipamentos de uso industrial. O uso predominante desta área é de parques eólicos, 

produção de coco e agricultura e os usos recomendados para a área são os produtivos e 

de geração de energia renovável (eólica, solar e outras), sempre sob análise de viabilidade 

e devendo apresentar as licenças específicas pertinentes. Além disso, ao longo da rodovia 

CE 085 – até 500 metros suas margens – são permitidos usos industriais e logísticos, sob 

análise de viabilidade pelo município e devendo apresentar as licenças específicas 

pertinentes.  

 

§ 1º Ao longo da Macrozona de Uso Especial existe outra macrozona que se sobrepõem 

em partes do território: a Macrozona de Proteção Ambiental. Sempre que houver 

sobreposição, os parâmetros de ocupação da Macrozona de Proteção Ambiental terão 

prioridade sobre os parâmetros da Macrozona de Uso Especial. 

 

§ 2º São objetivos da Macrozona de Uso Especial (MUE): 

 

I - compatibilizar de maneira sustentável a ocupação existente e as atividades e usos 

previstos para a Macrozona; 

 

II - promover a integração de usos diversificados pela proximidade de atividades 

compatíveis, assegurando a preservação dos recursos naturais existentes; 

 

III - promover a geração de energias renováveis. 

 

Seção VII  

Da Macrozona de Proteção Ambiental 

 

Art. 26º Macrozona de Proteção Ambiental (MPA) compreende áreas protegidas por 

legislação ambiental. Seus parâmetros de uso e ocupação devem obedecer ao disposto nas 

Leis Federais nº 12.651/2012 e nº 6.902/1981, no Zoneamento Ecológico-Econômico da 

Zona Costeira do Ceará e demais legislações pertinentes. 

 

§ 1º Em caso de sobreposição desta Macrozona com outras, os parâmetros de ocupação 

do território especificados na Macrozona de Proteção Ambiental devem ser considerados 

prioritariamente.  

 

§ 2º Na Macrozona de proteção Ambiental na Praia do Guajirú existe uma área com 

ocupação antrópica consolidada denominada “Área de Interesse para Regularização 

Fundiária” conforme mapa do Anexo III.  

 

§ 3º São objetivos da Macrozona de Proteção Ambiental (MPA): 

I – proteger os recursos naturais e a utilização sustentável dos mesmos através de medidas 

de conservação dos remanescentes vegetais existentes, áreas de mangue, áreas de dunas 

e outras áreas ambientalmente sensíveis;  
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II – preservar a alta permeabilidade do solo; 

 

III – restringir e controlar o uso de agrotóxicos capazes de produzir poluição química e 

bacteriológica na área e entorno; 

 

IV – proporcionar ao cidadão e visitante, o direito de usufruir da paisagem e dos 

patrimônios naturais do Município; 

 

V – promover a preservação e a restauração das matas ciliares e das áreas de várzea do 

Rio Acarati Mirim e os demais córregos do Município 

 

Seção VIII  

Da Macrozona Especial de Interesse Ecológico e Turístico 

 

Art. 27º A Macrozona Especial de Interesse Ecológico e Turístico (MEIT) trata-se de 

parte da faixa litorânea do Município de Itarema, onde é incentivado o desenvolvimento 

do turismo sustentável, priorizando a preservação do patrimônio ambiental. São 

permitidos usos residenciais, comerciais, de serviço, agricultura de subsistência e usos 

produtivos sob análise de viabilidade e sujeitos à aprovação dos órgãos ambientais 

competentes. Incentiva-se, nesta macrozona, o emprego de arquitetura sustentável que 

não cause danos ao meio em que está inserida. 

 

§ 1º Os empreendimentos pretendidos para esta área devem apresentar estudos de impacto 

ambiental e de vizinhança, bem como Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

 

§ 2º Todos os empreendimentos nesta macrozona devem respeitar a área de marinha 

equivalente a 33 metros, conforme especificado em Decreto Federal Lei nº 9.760/1946. 

 

§ 3º São objetivos da Macrozona Especial de Interesse Ecológico e Turístico (MEIT): 

 

I - promover e incentivar o desenvolvimento de atividades de turismo, esportes aquáticos 

e de lazer, públicos e privados; 

 

II - proporcionar ao cidadão e visitante, o direito de usufruir da paisagem e dos 

patrimônios naturais do Município; 

 

III - promover o desenvolvimento sustentável com o apoio à agricultura familiar e ao 

turismo sustentável; 

 

IV - incentivar a instalação de atividades turísticas que valorizem as áreas preservadas; 

 

V - fortalecer na região a vocação ambiental existente, para a manutenção da qualidade 

de vida da população; 

 

Seção IX  

Da Zona de Uso Restrito 

Art. 28º A Zona de Uso Restrito (ZUR) é composta por áreas especificadas pelo estudo 

prévio do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira do Ceará (ZEEC) 
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conforme mapa do Anexo III. Tem como objetivo estabelecer o uso restrito de setores 

ambientais impactados por determinadas atividades econômicas ou que deve ficar 

circunscrita a parcelas de terra, cuja capacidade de suporte não venha a ser comprometida.  

 

§ 1º O estabelecimento da ZUR tem amparo no Capítulo III do Código Florestal (Lei nº 

12.727/2012), que trata do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados.  

§ 2º Os empreendimentos pretendidos nestas áreas devem apresentar Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental – EPIA ou Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

 

Seção X  

Das Áreas de Interesse Ecológico 

 

Art. 29º As áreas de Interesse Ecológico são áreas demarcadas no âmbito municipal com 

características ambientalmente sensíveis. É permitida a ocupação por atividades de 

subsistência para comunidades locais com edificações de baixíssimo impacto.   

 

Parágrafo único. Ficam definidas como Áreas de Interesse Ecológico no Município de 

Itarema: a Área de Interesse Turístico da Ilha do Guajirú; a Área de Interesse Ecológico 

Spit do Guajirú; a Área de Interesse Ecológico de Porto dos Barcos; e a Área de Interesse 

Ecológico Pedra da Cabecinha, conforme mapa do Anexo III. 

 

CAPÍTULO V 

DO ZONEAMENTO URBANO 

 

Art. 30º O Zoneamento é o instrumento de ordenamento dos usos e da ocupação do 

território abrangido pelo Perímetro Urbano do Município de Itarema, dividido em Zonas, 

Zonas Especiais e dois Eixos de Desenvolvimento para os quais são estabelecidos 

objetivos e parâmetros urbanísticos específicos de acordo com os padrões desejáveis para 

cada área urbana. 

Art. 31º Fica estabelecido o Zoneamento da sede urbana do Município de Itarema, para 

fins de ordenamento do uso e ocupação do solo, definindo as seguintes Zonas e Eixos de 

Desenvolvimento, conforme anexo XIV: 

I - Eixo de Desenvolvimento Urbano (EDEU): é o eixo por onde o crescimento da cidade 

tem se direcionado. Na região central, ao longo da Avenida João Batista Rios está locada 

uma grande concentração de comércios e também é onde há maior densidade de ocupação 

no município. Na sequência da Avenida João Batista Rios, na direção sul quando ela se 

torna CE-085 é o eixo de incentivo ao crescimento urbano ordenado do município. Tem-

se como principais objetivos do Eixo promover e estimular a diversidade de atividades, 

descentralizar o comercio e serviço, e incentivar estes usos também nas áreas de bairros. 

II - Eixo de Desenvolvimento Turístico e Ambiental (EDETA): este eixo está diretamente 

relacionado à preservação ambiental e ao turismo ecológico sustentável. As principais 

diretrizes são: incentivar a preservação da área do Lagamar; incentivo a implantação de 

parques naturais com áreas de lazer e incentivando a preservação do meio; adequar a 

Avenida Lagamar para ser uma rota turística, principalmente para o pedestre e o ciclista; 

incentivar a não ocupação antrópica das áreas de preservação; implantar atrativos no 

caminho entre a sede urbana e o perímetro urbano da Praia do Guajirú; 
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III - Zona Central de Comércio e Serviços (ZCCS): trata-se da área central com a maior 

densidade e diversidade do Município, com grande oferta de comércio e serviço, 

equipamentos comunitários, serviços públicos e redes de infraestruturas urbanas. Embora 

seja a área de ocupação mais densa do território municipal, não há a presença de edifícios 

em altura, o gabarito predominante é de 2 e 3 pavimentos;  

IV - Zona Residencial 1 (ZR1): área de densidade média, com uso predominantemente 

residencial e presença de usos comercial e de serviços. Compreende áreas consolidadas 

da ocupação urbana e fica próxima à ZCCS, com presença de diversos vazios urbanos, 

áreas passíveis de ocupação; 

 

V - Zona Residencial 2 (ZR2): áreas de baixa densidade com ocupação mais esparsa e 

não totalmente consolidada. Nessa zona há grandes áreas de terras disponíveis, sendo 

adequada à implantação de novos empreendimentos públicos e privados; 

 

VI - Zona Residencial 3 (ZR3): área de baixíssima densidade, configura área de transição 

entre a área urbanizada do Município e a área rural. Há grandes áreas de terras disponíveis 

de característica predominantemente rural, algumas em processo de loteamento. Se 

configura como uma área para a expansão urbana do Município; 

 

VII -Zona Industrial 1 (ZI1): área com a finalidade de atender o uso industrial e incentivar 

o setor no município. Destinada ao uso industrial de médio e grande porte em área com 

algum distanciamento do centro urbano da Sede. Está ao longo da Rodovia CE-085; 

 

VIII - Zona Industrial 2 (ZI 2): área com a finalidade de atender o uso industrial e 

incentivar o desenvolvimento do setor no município. Destinada a industrias de pequeno 

e médio porte por estar mais próxima do centro urbano e inserida na malha urbana 

contando com um entorno predominantemente residencial, de comércio e serviços. Está 

ao longo da Rua Raimundo Silvestre, na porção sul da Avenida João Batista Rios, no 

bairro Lagoa Seca. As industrias desta área devem ser aquelas que não causam grandes 

impactos na sua vizinhança, os empreendimentos devem apresentar Estudos de Impacto 

de Vizinhança, bem como Laudos de Ruído quando for o caso; 

 

IX - Zona de Preservação Permanente (ZPP): Áreas definidas pelo Zoneamento 

Ecológico-Econômico da Zona Costeira (ZEEC), protegidas por legislação ambiental. 

Seus parâmetros devem obedecer ao disposto nas leis nº 12.651/2012, nº 6.902/1981 e 

demais legislações pertinentes no que tange a preservação e manutenção de Áreas de 

Preservação; 

 

X - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): as ZEIS são um instrumento previsto na 

Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade – e configuram-se como áreas reservadas 

para a implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse social, buscando 

garantir o direito à moradia para toda a população do Município. Possuem parâmetros 

urbanísticos próprios, com regras especiais para o uso e ocupação do solo. Destaca-se que 

as ZEIS demarcadas nesta proposta de zoneamento correspondem a áreas para a 

implantação de futuros empreendimentos. Áreas de ZEIS também podem ser demarcadas 

em certos loteamentos ou conjuntos habitacionais já consolidados, com vistas a promover 

a sua regularização.  
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XI - Zona Especial de Interesse Ecológico (ZEIE): área na porção norte da zona urbana 

do município, ao longo da Avenida do Lagamar. E também no Perímetro Urbano do 

Distrito de Almofala. Nesta zona o uso habitacional é permitido e são incentivados os 

usos relacionados à conscientização e preservação do meio ambiente. Além do incentivo 

ao turismo sustentável já que, esta área se encontra ao longo do Eixo de Desenvolvimento 

Turístico e Ambiental (EDETA); 

 

XII - Zona Especial de Interesse Turístico 1 (ZEIT1): esta zona acontece na faixa litorânea 

do município, no Perímetro Urbano da Praia do Guajirú. Nesta zona é incentivada a 

preservação ambiental, a implantação de áreas públicas e a implantação de um turismo 

que não seja nocivo ao meio e que valorize o patrimônio natural do município. Esta Zona 

deve seguir o estabelecido no Zoneamento ecológico-econômico da Zona Costeira 

(ZEEC). Incentiva-se que as edificações utilizem princípios sustentáveis. Os 

empreendimentos pretendidos para esta área devem apresentar estudos de Impacto 

Ambiental e Impacto de Vizinhança, bem como Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. Deve ainda, ser respeitada área de marinha equivalente a 33 metros; 

 

XIII - Zona Especial de Interesse Turístico 2 (ZEIT2): esta zona acontece na faixa 

litorânea do município, no Perímetro Urbano da Praia do Guajirú e adjacências e no 

Perímetro urbano de Almofala e tem como objetivo o incentivo do turismo sustentável no 

município. Nesta zona é incentivada a preservação ambiental, a implantação de áreas 

públicas e a implantação de um turismo que não seja nocivo ao meio e que valorize o 

patrimônio natural do município. Esta Zona deve seguir o estabelecido no Zoneamento 

ecológico-econômico da Zona Costeira (ZEEC). Incentiva-se que as edificações utilizem 

princípios sustentáveis nos seus materiais, sistema construtivo, bem como nas suas 

infraestruturas de tratamento de resíduos. Os empreendimentos pretendidos para esta área 

devem apresentar estudos de Impacto Ambiental e Impacto de Vizinhança, bem como 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Deve ainda, ser respeitada área de 

marinha equivalente a 33 metros; 

 

XIV - Zona Especial de Interesse Turístico 3 (ZEIT3): esta zona acontece na faixa 

litorânea do município. São aquelas áreas com uso restrito estabelecidas pelo Zoneamento 

Ecológico-Econômico da Zona Costeira (ZEEC). São consideradas áreas de uso restrito 

as áreas cuja inclinação esteja entre 25º (vinte e cinco graus) a 45º (quarenta e cinco 

graus), nos termos do Art. 11 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. As áreas de uso 

restrito são uma nova categoria de proteção com nível de intervenção moderada sobre a 

atividade econômica e restrições menores de uso do que aquelas criadas para as áreas de 

preservação permanente e de reserva legal. Deve ser respeitada nesta zona as áreas de 

marinha equivalente a 33 metros – conforme especificado em Decreto Federal Lei nº 

9.760. 

 

Parágrafo único. Os índices e critérios urbanísticos para ocupação das zonas instituídas 

estão apresentados no Anexo XX e deverão ser detalhados posteriormente em legislação 

especifica.  

 

Art. 32º Os parâmetros de uso e ocupação dos Eixos de Desenvolvimento e as Zonas 

Especiais são preponderantes em relação às demais Zonas. 
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Art. 33º Quando Zonas contíguas distintas incidirem sobre um mesmo lote, ele deverá 

atender aos parâmetros de uso e ocupação de apenas uma das Zonas, preferencialmente a 

de maior potencial construtivo ou a critério do órgão municipal de planejamento. 

 

Seção I  

Das Zonas Especiais de Interesse Turístico 

 

Art. 34º O Uso e ocupação do solo das Zonas Especiais de Interesse Turístico deverão ser 

pautados pelos seguintes critérios: 

 

I - Zona Especial de Interesse Turístico 1: permitidas edificações de 1 pavimento, 

podendo – através do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir mediante 

contrapartida – chegar até 2 pavimentos (sob análise); 

 

II - Zona Especial de Interesse Turístico 2: permitidas edificações de 1 pavimento, 

podendo – através do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir mediante 

contrapartida – chegar até 3 pavimentos (sob análise); 

 

III - Zona Especial de Interesse Turístico 3: consideradas áreas de uso restrito aquelas 

cuja inclinação esteja entre 25º (vinte e cinco graus) a 45º (quarenta e cinco graus), nos 

termos do Art. 11 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Os parâmetros devem seguir 

o disposto para as ZEIT 1 e 2, sob análise do município. 

 

Parágrafo único. As Zonas Especiais de Interesse Turístico devem seguir o estabelecido 

no Zoneamento ecológico-econômico da Zona Costeira (ZEEC), visto que estão em meio 

a diversas áreas de uso restrito e de preservação ambiental. 

 

Art. 35º Os empreendimentos pretendidos para estas zonas devem apresentar Estudo de 

Impacto Ambiental, Estudo de Impacto de Vizinhança e Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos para sua aprovação. 

 

Art. 36º Deve ser respeitada área de marinha equivalente a 33 metros –conforme 

especificado em Decreto Federal Lei nº 9.760, de 1946. Esta área deve ser destinada ao 

uso público através de parques, passeios de pedestres, entre outras soluções no âmbito do 

uso público. 

 

Seção II  

 Da Zona Especial de Interesse Social 

 

Art. 37º A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) destina-se à recuperação urbanística, 

social e ambiental, para moradia digna da população, à implantação de habitações 

populares de interesse social (HIS), de equipamentos comunitários, espaços públicos, 

serviços e comércio de caráter local. 

 

Art. 38º São objetivos das ZEIS: 

I - incentivar a consolidação e a promoção de habitação digna e acessível para a população 

de baixa renda; 
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II - promover a implantação e ampliação das redes de infraestruturas básicas necessárias 

para a regularização urbanística de espaços informais de moradia, desde que estes não 

estejam localizados em áreas que apresentem riscos à vida da população; 

 

III - facilitar o acesso da população de baixa renda aos equipamentos e aos serviços 

públicos; 

 

IV - promover a regularização fundiária - urbanística e jurídica - de assentamentos 

precários, incentivar a consolidação e a implantação de empreendimentos habitacionais 

voltados à população de baixa renda a partir da flexibilização dos parâmetros urbanísticos 

locais; 

 

Art. 39º A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) compõe instrumento urbanístico 

instituído pela Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade e pela Lei do Plano Diretor 

de Itarema, que podem configurar as seguintes tipologias: 

I - ZEIS - TIPO 1, que tem como objetivo permitir maior flexibilização dos parâmetros 

urbanísticos para a Regularização Fundiária (REURB), demarcação urbanística e 

qualificação de assentamentos urbanos precários e vulneráveis existentes; 

II - ZEIS - TIPO 2, que tem como objetivo a utilização de parâmetros específicos, 

mediante normas especiais de urbanização, ocupação e uso do solo, para a provisão de 

moradias populares e de interesse social. 

§ 1º As ZEIS consolidadas estabelecidas por esta Lei estão relacionadas e indicadas no 

ANEXO XIV e configuram-se como ZEIS – TIPO 2. 

§ 2º. O Município deverá identificar e demarcar as ZEIS - TIPO 1, voltadas à 

regularização fundiária de ocupações existentes, que deverão ser regulamentadas por 

legislação municipal específica, podendo incidir em assentamentos consolidados 

precários em situação de vulnerabilidade social, ambiental e/ou fundiária, para os quais 

há interesse de regularização fundiária e/ou urbanística. 

§ 3º. Deverá ser evitada a demarcação de novas ZEIS nas áreas que apresentem risco à 

saúde ou à vida, salvo quando saneados, e em terrenos onde as condições físicas e 

ambientais não recomendem a construção. 

§ 4º. Novas Zonas Especiais de Interesse Social só poderão ser criadas, instituídas e 

regulamentadas pelo órgão municipal de habitação e/ou urbanismo e aprovação do 

legislativo mediante lei municipal específica 

Subseção única 

Das regras aplicáveis às ZEIS 

Art. 40º Os planos de urbanização em ZEIS I devem contemplar, de acordo com as 

características e dimensão da área, os seguintes elementos: 

 

I - análise do contexto da área, incluindo aspectos físico-ambientais, urbanísticos, 

fundiários, socioeconômicos e demográficos, entre outros; 
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II - cadastramento dos moradores da área, a ser realizado pela Secretaria Municipal de 

Proteção Social e Cidadania; 

 

III - diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e ocupação do 

solo; 

 

IV - projeto para o remembramento e parcelamento de lotes, no caso de assentamentos 

ocupados e para a implantação de novas unidades, quando necessário; 

 

V - atendimento integral por rede pública de água e esgotos, bem como coleta, 

preferencialmente seletiva, regular e transporte dos resíduos sólidos; 

 

VI - sistema de drenagem e manejo das águas pluviais; 

 

VII - previsão de áreas verdes, equipamentos sociais e usos complementares ao 

habitacional, a depender das características da intervenção; 

 

VIII - dimensionamento físico e financeiro das intervenções propostas e das fontes de 

recursos necessários para a execução da intervenção; 

 

IX - formas de participação dos beneficiários na implementação da intervenção; 

 

X - plano de ação social e de pós-ocupação; 

 

XI - soluções para a regularização fundiária do assentamento, de forma a garantir a 

segurança de posse dos imóveis para os moradores; 

 

XII - soluções e instrumentos aplicáveis para viabilizar a regularização dos usos não 

residenciais já instalados, em especial aqueles destinados à geração de emprego e renda 

e à realização de atividades religiosas e associativas de caráter social. 

 

§ 1º Em ZEIS 1, a regularização do parcelamento do solo, bem como das edificações e 

usos pré-existentes, deverá observar as diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos 

estabelecidos pelo plano de urbanização aprovado pelo Município de Itarema. 

 

Art.41º Nas ZEIS II ficam estabelecidas as seguintes disposições complementares:  

 

I - averbação prévia de área verde, podendo esta ser doada para a criação de parque 

municipal ou praça pública; 

 

II - preservação ou recuperação, quando for o caso, das áreas de preservação permanente; 

 

III - atendimento integral por rede pública de água e esgotos, bem como coleta, 

preferencialmente seletiva, regular e transporte dos resíduos sólidos; 

 

IV - sistema de drenagem e manejo das águas pluviais; 

 

Art. 42º Poderá ser admitida a regularização de empreendimentos já instalados no 

perímetro urbano, desde que se adequem às diretrizes e aos parâmetros desta Lei, a 
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projetos e/ou programas municipais de regularização fundiária, aos estudos específicos 

realizados pelo órgão municipal responsável pelo planejamento territorial e aos 

dispositivos da Lei Federal nº 13.465/2017 e demais legislações pertinentes. 

 

§ 1º A regularização de empreendimentos do caput deste artigo será constituída na forma 

de unidades territoriais de urbanização específica, nos termos do artigo 3º da Lei Federal 

nº 6.766/1979 e dos dispositivos da Lei Federal nº 13.465/2017 e legislação municipal 

específica, incidindo sobre as mesmas as obrigações tributárias, edilícias e de posturas 

previstas para as atividades urbanas de Itarema. 

 

§ 2º Deverão ser promovidos estudos para avaliar a possibilidade de regularização das 

áreas já ocupadas por ocupações irregulares e em situação de vulnerabilidade social, 

ambiental e fundiária, condicionada aos dispositivos da Lei do Plano Diretor. 

Seção III 

 Da Zona de Preservação Permanente 

Art. 43º A Zona de Preservação Permanente corresponde às Áreas de Preservação 

Permanente (APP) de faixa marginal de cursos d’água (com no mínimo 30 metros de 

largura para cada lado da borda da calha regular ao longo dos rios e córregos naturais) e 

de nascentes (círculo de raio mínimo de 50 metros ao redor das nascentes), áreas de 

mangue, áreas de restinga e vegetação nativa, demarcadas a partir do disposto no 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), conforme definidas no art. 4º do 

Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), identificadas ou não nos ANEXOS I, III 

e XII desta Lei, dentro dos limites dos perímetros urbanos de Itarema. 

§ 1º Em áreas urbanas consolidadas, definidas pelo art. 3º, XXVI da Lei Federal nº 

12.651/2012, deverá ser observada a faixa marginal de cursos d’água e de nascentes com 

larguras e raios definidos no art. 4º da Lei Federal nº 12.651/2012, exceto no caso 

especificado pelo § 2º deste artigo. 

§ 2º Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio 

ambiente, poderá ser definida faixa marginal distinta daquela estabelecida no caput deste 

artigo, desde que indicada em diagnóstico socioambiental elaborado pelo Município e 

atendidas as exigências do art. 4º, § 10 da Lei Federal nº 12.651/2012 e do art. 4º, III-B, 

da Lei Federal nº 6.766/1979. 

§ 3º As Áreas descritas no Mapa desta Lei que deixarem de ser Áreas de Preservação 

Permanente (APP) obrigatoriamente deverão respeitar os parâmetros de uso e ocupação 

da Zona limítrofe as mesmas. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS INSTRUMENTOS JURÍDICO-URBANÍSTICOS 

 

Seção I  

Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 

Art. 44º Ficam definidos como passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios nos termos do Artigo 182 da Constituição Federal e do Artigo 5º do Estatuto 

da Cidade, os imóveis urbanos não parcelados, não edificados ou cujas edificações 
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estejam em ruínas ou tenham sido objeto de demolição, abandono ou desabamento, 

localizados internamente ao perímetro da área urbana.  

 

Art. 45º Considera-se subutilizado ou não utilizado o lote ou gleba em área urbana, que 

não tenham parcelamento, edificações ou utilização com coeficiente de aproveitamento 

menor que 10% (dez por cento) do máximo permitido na Zona em questão, que deverá 

ser estabelecido em legislação específica de Uso e Ocupação do Solo, quando da 

notificação para cumprimento da obrigação para edificar compulsoriamente.  

 

§ 1º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento 

da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis;  

 

§ 2º A notificação far-se-á: 

 

I – por servidor do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do 

imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 

administração;  

 

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista 

pelo inciso I.  

 

§ 3º Os prazos para implementação do parcelamento, da edificação ou da utilização 

compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado não poderão ser 

inferiores a:  

 

I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal 

competente;  

 

II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 

  

§ 4º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal 

específica que regulamentará este instrumento poderá prever a conclusão em etapas, 

assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.  

 

§ 5º Para efeitos desta lei, entende-se por coeficiente de aproveitamento a relação entre a 

área edificável e a área do terreno. 

 

Art. 46º Este instrumento é aplicável nas seguintes Zonas Urbanas do Município de 

Itarema: Zona Central de Comércio e Serviço (ZCCS) e Zona Residencial 1 (ZR1), 

conforme definidas no Zoneamento Urbano (Anexo XIV). 

 

Art. 47º Deve ser elaborada, no prazo de um ano contado a partir da publicação desta Lei, 

a Lei específica de regulamentação do instrumento Parcelamento, Edificação ou 

Utilização Compulsórios para o Município de Itarema.  

 

Seção II  

Do Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo 
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Art. 48º Em caso de descumprimento das condições, etapas e prazos estabelecidos em 

legislação específica, o Município aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, majoradas anualmente, pelo prazo de 

05 (cinco) anos consecutivos, até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, 

edificar ou utilizar, conforme o caso. 

 

§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado em lei específica que 

regulamentará o instrumento e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, 

respeitada a alíquota máxima de quinze por cento; 

 

§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, 

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

obrigação, garantida a prerrogativa prevista no Artigo 18ª, a seguir, em consonância com 

a Lei 10. 257 – Estatuto da Cidade; 

 

§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de 

que trata este artigo. 

 

Art. 49º Deve ser elaborada, no prazo de um ano contado a partir da publicação desta Lei, 

norma específica de regulamentação do instrumento Imposto Predial e Territorial 

Urbano Progressivo no Tempo para o Município de Itarema.  

 

Seção III  

Da Desapropriação com Pagamento mediante Títulos da Dívida Pública 

 

Art. 50º Decorridos 05 (cinco) anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o 

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

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

dívida pública.  

 

§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 

resgatados no prazo de até 10 (dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e juros legais de 6% (seis por cento) ao ano; 

 

§ 2º 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 onde o mesmo se localiza após a 

notificação do Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação do 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;  

 

II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios;  

 

§ 3º Os títulos de que trata esse artigo não terão poder liberatório para pagamento de 

tributos;  

 

§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 

05 (cinco) anos, contado a partir de sua incorporação ao patrimônio público;  
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§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou 

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

procedimento licitatório;  

 

§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5°, retro, as mesmas 

obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta Lei. 

 

Seção IV  

Do Direito de Superfície 

 

Art. 51º O proprietário urbano poderá conceder a outrem, chamado nesta lei de 

superficiário, o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou 

indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.  

 

§ 1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço 

aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a 

legislação urbanística e demais legislações incidentes;  

 

§ 2º A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa;  

 

§ 3º O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem 

sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de 

ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito 

de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo;  

 

 4º O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do 

contrato respectivo;  

 

§ 5º Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. 

 

Art. 52º Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o 

proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à 

oferta de terceiros.  

 

Art. 53º Extingue-se o direito de superfície:  

 

I - pelo advento do termo;  

 

II - pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. 

 

Art. 54º Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do 

terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, 

independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no 

respectivo contrato.  

 

§ 1º Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o 

superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida;  

 

§ 2º A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. 
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Art. 55º Este instrumento é aplicável àquelas Zonas inseridas no Perímetro Urbano do 

Município de Itarema. 

 

Seção V  

Do Direito de Preempção 

 

Art. 56º O Direito de Preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.  

 

§ 1º Lei municipal específica delimitará as áreas em que incidirá o Direito de Preempção 

e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após 

o decurso do prazo inicial de vigência;  

 

§ 2º O Direito de Preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma 

do § 1º deste artigo, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo 

imóvel.  

 

Art. 57º O Direito de Preempção será exercido sempre que o Município necessitar de 

áreas para:  

 

I - regularização fundiária;  

 

II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  

 

III - constituição de reserva fundiária;  

 

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;  

 

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

 

VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;  

 

VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental;  

 

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

  

Parágrafo Único. A Lei municipal que regulamentar o Direito de Preempção deverá 

enquadrar cada área em que incidirá o Direito de Preempção em uma ou mais das 

finalidades enumeradas por este Artigo. 

 

Art. 58º O Executivo deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área a ser 

delimitada para o exercício do direito de preempção, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

a partir da vigência da lei que a delimitou 

  

Art. 59º O proprietário de imóvel localizado nas áreas delimitadas para o exercício do 

direito de preempção deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o 
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Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em 

compra-lo.  

 

§ 1º À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por 

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

pagamento e prazo de validade;  

 

§ 2º A Prefeitura municipal fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal 

local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos 

do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada;  

 

§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 

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

 

§ 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao 

Município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel;  

 

§ 5º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de 

pleno direito;  

 

§ 6º Ocorrida a hipótese prevista no § 5º deste Artigo, o Município poderá adquirir o 

imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta 

apresentada, se este for inferior àquele. 

 

Art. 60º Deve ser elaborada, no prazo de um ano contado a partir da publicação desta Lei, 

norma específica de regulamentação do instrumento O Direito de Preempção para o 

Município de Itarema.  

 

Seção VI 

 Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 

Art. 61º Serão definidas áreas através de legislação específica, nas quais o direito de 

construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado para 

cada zona, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.  

 

§ 1º O coeficiente de aproveitamento básico para cada Zona definida no Zoneamento 

Urbano, e os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, 

considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de 

densidade estão apresentados no Anexo XVI e devem ser detalhados posteriormente na 

Lei de Parcelamento e Uso do Solo;  

 

§ 2º Em áreas determinadas posteriormente na Lei de Parcelamento e Uso do Solo serão 

permitidas alterações de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo 

beneficiário.  

 

Art. 62º Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a 

outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 

 

I - a fórmula de cálculo para a cobrança;  
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II - os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;  

 

III - a contrapartida do beneficiário. 

 

Art. 63º Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e 

de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas a serem definidas em 

comum acordo com Conselho Cidadão e o Poder Executivo. 

 

Art. 64º Deve ser elaborada, no prazo de um ano contado a partir da publicação desta Lei, 

norma específica de regulamentação do instrumento Da Outorga Onerosa do Direito de 

Construir para o Município de Itarema.  

 

Seção VII  

 Das Operações Urbanas Consorciadas 

 

Art. 65º Considera-se Operações Urbanas Consorciadas 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 

transformações urbanísticas estruturais e melhorias sociais e a valorização ambiental.  

 

Parágrafo Único. Cada nova Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica, 

de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho 

de 2001 – Estatuto da Cidade.  

 

Art. 66º As operações urbanas consorciadas terão como finalidade, entre outras:  

 

I -  implantação de espaços e equipamentos públicos;  

 

II - otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de grande porte, 

aproveitamento de áreas consideradas subutilizadas e recuperação de áreas urbanas 

degradadas;  

 

III -  implantação de programas de habitação de interesse social;  

 

IV -  ampliação e melhoria da rede de transporte público coletivo;  

 

V -  proteção, manutenção e/ou recuperação de patrimônio histórico, arqueológico, 

cultural e natural;  

 

VI -  melhoria e ampliação da infraestrutura e da rede viária;  

 

VII - dinamização de áreas visando à geração de empregos;  

 

VIII -  reurbanização e tratamento urbanístico de áreas.  

Art. 67º Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas as seguintes medidas: 
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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 e o 

impacto de vizinhança delas decorrente;  

 

II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo 

com a legislação vigente;  

 

III - a ampliação dos espaços públicos e implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários;  

 

IV - a oferta de habitação de interesse social. 

 

Art. 68º Da Lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano 

de operação urbana consorciada, contendo no mínimo:  

 

I - delimitação do perímetro da área de abrangência;  

 

II - finalidade da operação;  

 

III - programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;  

 

IV -  Estudo de Impacto de Vizinhança;  

 

V -  programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 

pela operação;  

 

VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da 

necessidade de remover os moradores de áreas de ocupação irregular;  

 

VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, 

cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei;  

 

VIII - instrumentos urbanísticos previstos na operação;  

 

IX - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 

privados em função dos benefícios previstos nesta Lei;  

 

X - estoque de potencial construtivo adicional;  

 

XI - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação 

da sociedade civil;  

 

XII - conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas 

financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.  

 

§ 1º Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso IX deste artigo 

serão aplicados exclusivamente no programa de intervenções, definido na lei de criação 

da operação urbana consorciada.  
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§ 2º A partir da aprovação da Lei específica de que trata o caput, ficam nulas as licenças 

e autorizações a cargo do Poder Público municipal expendidas em desacordo com o plano 

de operação urbana consorciada. 

 

§ 3º Toda proposta de realização de operação urbana consorciada será analisada pelo 

Conselho Cidadão, que avaliará sua viabilidade do ponto de vista do interesse público, 

bem como acompanhará a sua implementação.  

 

Art. 69º 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.  

 

§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, 

mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação;  

 

§ 2º 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 uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela Lei específica que 

aprovar a operação urbana consorciada. 

 

Art. 70º Deve ser elaborada, no prazo de um ano contado a partir da publicação desta Lei, 

norma específica de regulamentação do instrumento Operações Urbanas Consorciadas 

para o Município de Itarema.  

 

Seção VIII 

Da Transferência do Direito de Construir 

 

Art. 71º O Poder Executivo poderá, com base no Plano Diretor, autorizar o proprietário 

de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, parcial ou 

totalmente, mediante escritura pública, o direito de construir previsto por esta Lei, ou em 

legislação urbanística dela decorrente, quando o referido imóvel for considerado 

necessário para fins de: 

 

I - promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico, arqueológico, cultural e 

natural;  

 

II - programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população 

de baixa renda e habitação de interesse social;  

 

III -  implantação de equipamentos urbanos e comunitários, e espaços de uso público;  

 

IV - melhoramentos do sistema viário básico;  

 

V - proteção e preservação de mananciais.  

§ 1º O proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamente o potencial construtivo 

definido na lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, por limitações relativas à 

preservação do patrimônio histórico, arqueológico, cultural e natural, poderá transferir 

parcial ou totalmente o potencial deste imóvel.  
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§ 2º O mesmo benefício poderá ser concedido ao proprietário que doar ao Município o 

seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a V deste artigo.  

 

§ 3º Lei municipal estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do 

direito de construir ou transferência de potencial construtivo e especificará as Zonas 

Urbanas onde o instrumento pode ser aplicado. 

 

Art. 72º Deve ser elaborada, no prazo de um ano contado a partir da publicação desta Lei, 

norma específica de regulamentação do instrumento Transferência do Direito de 

Construir para o Município de Itarema.  

 

Seção IX 

 Do Estudo de Impacto de Vizinhança 

 

Art. 73º Os empreendimentos urbanos que tenham significativo impacto no meio 

ambiente urbano ou sobre a infraestrutura urbana, adicionalmente ao cumprimento dos 

demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada 

à elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e aprovação de Relatório de 

Impacto de Vizinhança - RIVI.  

 

§ 1º A exigência do EIV e do RIVI, não substitui a elaboração e aprovação dos relatórios 

ambientais requeridos nos termos da legislação ambiental; 

 

§ 2º O Poder Público Municipal, nos empreendimentos por ele promovidos, que se 

enquadrem no caput deste artigo, obriga-se a elaborar os relatórios previstos neste Artigo 

e enviá-los ao Conselho Cidadão;  

 

§ 3º Os empreendimentos já passíveis de elaboração do EIA e do RIMA, nos termos da 

Legislação Federal, serão dispensados da elaboração do EIV e do RIVI. 

 

Art. 74º O EIV será executado 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, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

 

III – uso e ocupação do solo;  

 

IV – valorização imobiliária;  

 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público;  

 

VI – ventilação e iluminação;  

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
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Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 

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

interessado. 

 

Art. 75º Para efeito desta Lei, consideram-se empreendimentos de impacto aqueles que 

apresentem ao menos uma das seguintes características:  

 

I -  projetos de parcelamento do solo que resultem mais de 50 (cinquenta) lotes;  

 

II - projetos de condomínios urbanísticos;  

 

III - edificação ou equipamento com capacidade para reunir mais de 50 (cinquenta) 

pessoas simultaneamente;  

 

IV - empreendimentos resultantes da aplicação dos instrumentos urbanísticos como 

Transferência do Direito de Construir e as Operações Urbanas Consorciadas;  

 

V - empreendimentos com dimensão maior que 5000 m² (cinco mil metros quadrados) 

situados fora de Zona Industrial;  

 

VI - empreendimentos com guarda de veículos que comporte mais de 50 (cinquenta) 

vagas ou garagens comerciais com mais de 30 (trinta) vagas;  

 

VII - empreendimentos que demandem alterar o perímetro urbano, delimitações das 

zonas, modalidade de coeficientes ou que apresentem normas próprias de uso do solo 

diferentes daquelas admitidas nesta Lei;  

 

VIII -  empreendimentos que coloquem em risco a qualidade dos recursos naturais, 

podendo afetar a fauna, a flora, os recursos hídricos e comprometer o sistema e o controle 

de drenagem, segundo manifestação do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou do 

Conselho Cidadão;  

 

IX - empreendimentos que coloquem em risco a preservação do Patrimônio Cultural, 

Artístico, Histórico, Paisagístico e Arqueológico, desde que amplamente reconhecidos, 

tombados ou em processo de tombamento;  

 

X - empreendimentos causadores de modificações estruturais do sistema viário; 

 

XI - postos de Combustíveis.  

 

Art. 76º Além das características relacionadas no artigo anterior, serão considerados 

empreendimentos de impacto aqueles que envolvam a implementação dos seguintes 

equipamentos urbanos:  

 

I - aterros Sanitários e usinas de triagem, de reciclagem ou de tratamento de resíduos 

sólidos;  

 

II - estádios esportivos;  
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III - cemitérios e necrotérios;  

 

IV -  matadouros e abatedouros; 

  

V - presídios, casas de detenção, centros de ressocialização e similares;  

 

VI - quartéis;  

 

VII - terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários;  

 

VIII - terminais de carga;  

 

IX - hospitais e unidades de pronto atendimento e atendimento emergencial;  

 

X - escolas, teatros e ginásios esportivos;  

 

XI - estações rádio–base;  

 

XII - centros de convenções e locais para eventos e espetáculos;  

 

XIII - estabelecimentos de lazer e diversão com atividade de música ao vivo ou mecânica 

que se estenda após as 22 horas.  

 

Art. 77º Os empreendimentos serão analisados sobre os possíveis impactos:  

 

I - na infraestrutura urbana;  

 

II - na estrutura urbana;  

 

III - na paisagem urbana;  

 

IV - na segurança pública;  

 

V -  no ambiente natural e construído;  

 

VI -  na produção de qualquer tipo de poluição;  

 

VII -  na rede de serviços urbanos públicos ou privados;  

 

VIII - em potenciais conflitos.  

 

Art. 78º O Poder Executivo conjuntamente com o Conselho Cidadão regulamentará os 

critérios e procedimentos para aplicação deste instrumento que deverão constar em 

Legislação específica conforme especificado no Artigo XX a seguir.  

 

TÍTULO III  

DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DE INFRAESTRUTURA 
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CAPÍTULO I 

 DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 

 

Art. 89º A Política Municipal de Habitação deve estar em concordância com a 

Constituição Federal que considera a habitação um direito do cidadão e com o Estatuto 

da Cidade – Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece a função social da 

propriedade, garantindo à população de baixa renda a habitação digna.  

 

§ 1º  São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por 

pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três 

salários mínimos, conforme regulamentado pelo decreto Nº 11.016, de 29 de março de 

2022.  

 

§ 2º Fica definida como habitação digna aquela que proporciona um nível de vida 

adequado, ou seja, que atende a sete requisitos essenciais: segurança da posse; 

Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura; custo acessível; 

habitabilidade; acessibilidade; localização e; adequação cultural, conforme definido pelo 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais das Nações Unidas de 

1991.   

 

§ 3º As habitações deverão ter área não inferior a 25 m², de acordo com a Lei municipal 

325 de 2006, composta minimamente por quarto, sala, cozinha, banheiro em cômodos 

individualizados e servida por infraestrutura de água, esgoto, drenagem e pavimentação 

de ruas.  

 

Art. 80º São Diretrizes da Política Municipal de Habitação do Município de Itarema: 

 

I - realizar levantamento das áreas irregulares existentes no Município com vistas a 

identificar aquelas passíveis de regularização;  

 

II - realizar levantamento dos números do déficit habitacional quantitativo e qualitativo 

no Município; 

 

III - desenvolver programas de melhorias habitacionais através de incentivo à Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social com bases na Lei 11.888 de 2008; 

 

IV - criar programa municipal para a promoção de regularização fundiária com base nas 

legislações municipais pertinentes e na Lei Federal nº 13.465/2017; 

 

V - realizar levantamento das ocupações antrópicas existentes em áreas de risco e elaborar 

estratégias mitigatórias para cada caso;  

 

VI - inibir as ocupações em áreas de risco, fiscalizar estes locais e conscientizar a 

população;  

 

VII - implementar parcerias com outros órgãos e conselhos do Estado e União, com vistas 

a construir e efetivar programas voltados para as questões habitacionais; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2011.016-2022?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2011.016-2022?OpenDocument
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Art. 81º O Município é agente indispensável na regulação urbana e do mercado 

imobiliário, definindo instrumentos de melhor ordenamento e maior controle do uso do 

solo, garantindo o acesso à terra urbanizada, provisão de moradia, regulação de 

assentamentos precários e a segurança na posse da moradia.  

 

Art. 82º Deve ser criado no Município setor específico para tratar das questões 

Habitacionais e de Regularização Fundiária em um prazo recomendado de um ano após 

a promulgação desta Lei.  

 

§ 1º O setor específico de Habitação e Regularização Fundiária deverá coordenar o 

desenvolvimento e implementação do Plano Municipal de Habitação.  

 

§ 2º Deverá ser criado e instituído o Conselho Municipal de Habitação a ser composto 

pelos diversos segmentos da sociedade. 

 

Art. 83º A Política Municipal de Habitação deverá ser elaborada, apreciada e monitorada 

pelo Conselho Municipal de Habitação. 

 

§ 1º São objetivos para a Política Municipal de Habitação:  

 

I - instituir setor específico de Habitação e Regularização Fundiária; 

 

II - criar meios de arrecadação para o Fundo Municipal de Habitação; 

 

III - reativação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação para 

acompanhamento e efetivação do mesmo;  

 

Art. 84º A oferta de moradia no Município de Itarema se pautará pela demanda existente, 

mas deve também ser dimensionada e planejada em conformidade ao crescimento 

populacional futuro, podendo ser estabelecidos espaços propícios e adequados, já dotados 

de infraestrutura e serviços setorizados nas áreas denominadas como Zonas Especiais de 

Interesse Social – ZEIS, de modo a estimular a implantação de Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social. 

 

Art. 85º Para a realização do disposto no artigo anterior deverão ser adotadas as seguintes 

diretrizes:  

 

I - viabilizar áreas de moradia para famílias com renda até 03 (três) salários mínimos;  

 

II - estimular a implantação de moradia popular em áreas já dotadas de infraestrutura e 

serviços e classificadas como ZEIS;  

 

III - criar regra para a implantação de loteamentos populares;  

 

IV - inibir loteamentos de Habitação de Interesse Social em terrenos frágeis; 

 

V - inibir loteamentos populares em áreas não dotadas de infraestrutura e serviços;  
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VI - dimensionar áreas para habitação social proporcionais ao futuro desenvolvimento 

econômico; 

 

VII - desenvolver políticas de subsídio para Habitação de Interesse Social; 

 

VIII - desenvolver políticas de Habitação Popular de Mercado para famílias com renda 

entre 03 e 05 salários mínimos; 

 

IX - criar estratégias de arrecadação para o fundo municipal de habitação com critérios 

para sua utilização em ações de interesse público; 

 

CAPÍTULO II 

 DO SISTEMA DE MOBILIDADE 

 

Art. 86º O Sistema de Mobilidade, nos termos da Lei Federal nº 12.587/2012, é definido 

como o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, serviços, 

equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais necessários à ampla mobilidade 

de pessoas e deslocamento de cargas pelo território municipal, visando garantir a 

qualidade dos serviços, a segurança e a proteção à saúde de todos os usuários, 

principalmente aqueles em condição de vulnerabilidade social, além de contribuir para a 

mitigação das mudanças climáticas.  

 

Art. 87º São componentes do Sistema de Mobilidade, em conformidade com artigo 3º da 

Lei Federal 12.587: 

  

I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metro ferrovias, hidrovias e ciclovias; 

II - estacionamentos; 

III - terminais, estações e demais conexões; 

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas; 

V - sinalização viária e de trânsito;  

VI - equipamentos e instalações; e  

VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de 

informações. 

 

Art. 88º São objetivos do Sistema de Mobilidade: 

 

I - planejar, executar e manter um sistema viário municipal hierarquizado, visando à 

segurança e o conforto da população, melhorando as condições de mobilidade, com 

conforto, segurança e modicidade, em especial dos grupos com mobilidade reduzida; 

 

II – homogeneizar as condições de macro acessibilidade entre diferentes regiões do 

Município; 
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III – aumentar a participação do transporte público coletivo e não motorizado na divisão 

modal; 

 

IV – reduzir o tempo de viagem dos munícipes; 

 

V – melhorar as condições de integração entre os diferentes modais de transporte; 

 

VI – promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, incluindo a redução 

dos acidentes de trânsito, emissões de poluentes, poluição sonora e deterioração do 

patrimônio edificado;  

 

VII – melhorar as condições de circulação das cargas no Município com definição de 

horários e caracterização de veículos e tipos de carga. 

 

Art. 89º  O Sistema de Mobilidade tem como prioridades:  

 

I - promover a continuidade do sistema viário, por meio de diretrizes de arruamento a 

serem implantadas e integradas ao traçado oficial, especialmente nas áreas de urbanização 

incompleta;  

 

II - promover a implantação de um sistema de ciclovias;  

 

III - estabelecer hierarquização da rede viária, de modo a possibilitar critérios 

diferenciados de projeto para cada categoria de via, otimizando a infraestrutura viária;  

 

IV - disponibilizar transporte de passageiros entre os bairros da sede urbana;  

 

V - formalizar e regulamentar o transporte de passageiros entre os distritos, as 

comunidades rurais periféricas e a sede;  

 

VI - qualificar e credenciar motoristas para transporte de passageiros, em especial, motos-

táxi;  

 

VII -  promover a implantação de locais adequados para o estacionamento de veículos nas 

praias e na sede;  

 

VIII - elaborar e implementar campanhas de conscientização e de normas de trânsito;  

 

IX - disciplinar e adequar a sinalização de trânsito, vertical e horizontal por todo o 

Município;  

 

X - padronizar praças e passeios públicos a fim de facilitar a circulação de pedestres, em 

especial pessoas com mobilidade reduzida, principalmente na periferia da área urbana;  

 

XI - disponibilizar estacionamento e pontos de encontro para transporte comunitário 

privado; 
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XII - Implementar travessias de pedestres no Município. 

 

Art. 90º Para qualificação do sistema de circulação, em conformidade à Lei Federal 

12.587/2012, com o Código de Trânsito Brasileiro e com a normativa de acessibilidade 

estabelecida pela NBR9050, as ações e investimentos, públicos e privados, a estarem 

devem ser orientados em acordo com os seguintes objetivos: 

 

I – implantar calçadas, faixas de pedestres, transposições e passarelas gradualmente 

adequadas para atender à mobilidade inclusiva, visando a sua autonomia, conforme 

normas técnicas regulamentares pertinentes, sobretudo a NBR9050/2015 – Normativa de 

Acessibilidade Universal; 

 

II - criar um Guia de Calçadas e Arborização Urbana simples e ilustrativo acerca das 

normas de acessibilidade a serem seguidas à instalação de calçadas, bem como os 

materiais adequados e arborização com espécies locais cuja raiz e copa sejam adequados 

para instalação em calçadas; 

 

III – analisar – para aquelas calçadas que mesmo ajustadas aos padrões estabelecidos pela 

NBR 9050/2020 e Guia Municipal de Calçadas não permitirem, por motivos técnicos o 

plantio de árvores – a possibilidade de se fazer o plantio na faixa de estacionamento junto 

ao meio-fio, intercalando trechos servidos para estacionamento com canteiros destinados 

às árvores; 

 

IV – orientar os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema 

Cicloviário segundo o objetivo de estruturar uma rede complementar de transporte, 

ligando comunidades e distritos à sede urbana; 

 

V – realizar os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema 

Cicloviário acompanhados de campanhas de conscientização e incentivo do uso de 

transportes não motorizados; 

 

VI - buscar a implantação e priorização do uso do transporte coletivo no Município;  

 

VII - elaborar, de forma participativa, estratégias para implantar o transporte coletivo; 

 

VIII - buscar adequação do sistema viário às demandas atuais do Município através, 

prioritariamente, das seguintes ações: 

 

a) implantar padrões de estacionamento nas vias e coibir a utilização de lugares 

inapropriados para estacionamento; 

 

b) elaborar regulamentação específica para circulação de interesse de carga e descarga no 

Município, criando perímetro restritivo em horários específicos no centro de Itarema;  

 

 c) elaborar e manter disponível mapa da tipologia de pavimentação das vias urbanas, 

permitindo elaborar e implantar cronograma atualizado e transparente de pavimentação e 

melhorias nas vias urbanas; 
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Art. 91º O Poder Público municipal deverá buscar os meios legais e operacionais visando 

à municipalização do trânsito em Itarema. Através das seguintes ações, entre outras: 

 

I - implantação de uma guarda municipal de trânsito, com o objetivo de educar, fiscalizar 

e punir eventuais infrações; 

 

II – contratação de efetivo adequado para o cargo de fiscal de trânsito por meio de 

concurso público; 

III – utilização da receita gerada pelas multas na melhoria do sistema viário do Município 

e outras obras relacionadas ao sistema de mobilidade. 

 

Seção I 

Do Sistema Viário Futuro 

 

Art. 92º Para uma ordenação do Sistema Viário e consequentemente uma melhor 

eficiência do Sistema de Mobilidade, algumas medidas devem ser adotadas, como a 

hierarquização das vias, levando em consideração a sua importância em relação às 

ligações municipais, o tamanho da caixa viária e o fluxo de pedestres e veículos. 

 

Art. 93º As vias municipais serão divididas entre Vias Arteriais, Vias Coletoras e Vias 

Locais, com as seguintes definições: 

 

I - Via arterial - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 

semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. 

 

II - Via coletora - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade 

de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro 

das regiões da cidade. 

 

III - Via local - aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. 

 

Art. 94º As vias futuras deverão respeitar as seguintes medidas: 

 

I - As Vias Arteriais futuras: 

 

a)   com ciclovia: 

 

Possuir pelo menos 17,50m na sua largura total, sendo, 2,00m de largura de passeio em 

ambos os lados, 0,50m de largura de faixa para colocação de iluminação pública e 

arborização, 3,00m de largura de ciclovia de mão dupla, 2,50m de largura de 

estacionamento em apenas um dos lados da via e caixa de rolagem de mão dupla com 

duas pistas, ambas com 3,50m de largura em cada uma: 
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Figura 1: Via Arterial Futura - com Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022. 

  

b)  sem ciclovia: 

 

Possuir pelo menos 17,50m na sua largura total, sendo, 2,25m de largura de 

passeio em ambos os lados, 0,50m de largura de faixa para colocação de iluminação 

pública e arborização, 2,50m de largura de estacionamento em ambos os lados da via e 

caixa de rolagem de mão dupla com duas pistas, ambas com 3,50m de largura em cada 

uma: 
Figura 2 - Via Arterial Futura - sem Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

 

II - As Vias Coletoras futuras: 

 

a) com ciclofaixa: 

 

Possuir pelo menos 13,00m na sua largura total, sendo, 1,85 de largura de passeio em 

ambos os lados, 0,50m de largura de faixa para colocação de iluminação pública e 

arborização em um dos lados, 2,20m de largura de ciclofaixa de mão dupla e caixa de 

rolagem de mão dupla com duas pistas, ambas com 3,30m de largura em cada uma: 



 
 

92 
 

Figura 3 - Via Coletora Futura - com Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

b)  sem ciclofaixa: 

 

Possuir pelo menos 13,00m na sua largura total, sendo, 1,85m de largura de 

passeio em ambos os lados, 0,50m de largura de faixa para colocação de iluminação 

pública e arborização, 2,50m de largura de estacionamento em um os lados da via e caixa 

de rolagem de mão dupla com duas pistas, ambas com 3,30m de largura em cada uma: 

 
Figura 4 - Via Coletora Futura - sem Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

III - As Vias Locais futuras: 

 

a) com ciclofaixa: 

 

Possuir pelo menos 12,00m na sua largura total, sendo, 1,65 de largura de passeio em 

ambos os lados, 0,50m de largura de faixa para colocação de iluminação pública e 

arborização em um dos lados, 2,20m de largura de ciclofaixa de mão dupla e caixa de 

rolagem de mão dupla com duas pistas, ambas com 3,00m de largura em cada uma: 
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Figura 5 - Via Local Futura - com Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

 b) sem ciclofaixa: 

 

Possuir pelo menos 12,00m na sua largura total, sendo, 1,65 de largura de passeio em 

ambos os lados, 0,50m de largura de faixa para colocação de iluminação pública e 

arborização em um dos lados, 2,20m de largura para estacionamento e caixa de rolagem 

de mão dupla com duas pistas, ambas com 3,00m de largura em cada uma: 

 
Figura 6 - Via Local Futura - sem Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

 

Seção II  

Do Sistema Viário Existente 
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Art. 95º Para um melhor funcionamento do Sistema de Mobilidade, algumas vias 

existentes no Município necessitam de adequações, é o caso da Avenida do Lagamar, da 

Avenida João Batista Rios, da Rua Raimundo Silvestre, da Avenida Manoel Sales e 

algumas vias locais que tem uma largura menor que 12,00m. A configuração dessas vias 

específicas se dará da seguinte maneira: 

 

I - Avenida do Lagamar, com 12,00 metros de largura, a mesma foi classificada como via 

coletora e tem como objetivo consolidar uma rota cicloviária ligando a Sede do Município 

à área urbana da Praia do Guajirú. A Avenida do Lagamar será de mão dupla e terá uma 

configuração com duas faixas de rolagem de 3,50m de largura cada, passeio com 1,50m 

de largura em apenas um dos lados da via, uma ciclovia de mão dupla com 1,50m de 

largura para cada sentido e uma faixa de 0,50m de largura para iluminação pública e 

arborização. 
Figura 7 - Proposta para Avenida Lagamar 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

 

II - Avenida João Batista Rios e Rua Raimundo Silvestre, com 14,00 metros de largura, 

as mesmas foram classificadas como vias coletoras e ligam a Sede de Itarema ao distrito 

de Almofala. Ambas serão de mão dupla e terão uma configuração com duas faixas de 

rolagem de 3,50m de largura cada, passeio com 1,50m de largura em ambos os lados da 

via, uma ciclovia de mão dupla com 1,50m de largura para cada sentido e uma faixa de 

0,50m de largura para iluminação pública e arborização em ambos os lados da via: 
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Figura 8 - Proposta Avenida João Batista Rios e Rua Raimundo Silvestre

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

III – Avenida Manoel Sales, com 8,00 metros de largura nos seus pontos mais estreitos, 

a mesma foi classificada como via arterial. A Avenida Manoel Sales será de mão dupla e 

terá uma configuração com duas faixas de rolagem de 2,50m de largura cada, passeio com 

1,00m de largura em ambos os lados da via e uma faixa de 0,50m de largura para 

iluminação pública e arborização em ambos os lados da via: 

 
Figura 9 - Proposta Avenida Manoel Sales

 

FONTE: Desenvolvido em Steetmix por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

 

IV – As Vias Locais com 8,00m de largura, geralmente inseridas nas zonas mais 

densificadas da cidade terão uma configuração com duas faixas de rolagem de 2,50m de 

largura cada, passeio com 1,00m de largura em ambos os lados da via e uma faixa de 

0,50m de largura para iluminação pública e arborização em ambos os lados da via: 
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Figura 10 - Proposta para Vias Locais de 8,00m 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

V - As Vias Locais com 9,00m de largura, geralmente inseridas nas zonas menos 

densificadas da cidade poderão ter dois tipos de configuração, uma com uma pista de 

ciclovia e uma sem, fica a cargo do poder público municipal escolher qual configuração 

seguir para cada via especificamente. 

a) Com ciclovia - duas faixas de rolagem de 2,50m de largura cada, passeio com 1,00m 

de largura em ambos os lados da via, uma pista de ciclovia com 1,50m de largura e uma 

faixa de 0,50m de largura para iluminação pública e arborização em ambos os lados da 

via: 

Figura 11 - Propostas para Vias Locais de 9,00m com Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

b) Sem ciclovia - duas faixas de rolagem de 2,75m de largura cada, passeio com 1,50m 

de largura em ambos os lados da via e uma faixa de 0,50m de largura para iluminação 

pública e arborização em ambos os lados da via: 
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Figura 12 - Propostas para Vias Locais de 9,00m sem Ciclovia 

 
FONTE: Desenvolvido em Steetmix, Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2022.  

Art. 96º O planejamento da mobilidade no Município deve ser realizado pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos e monitorada pelo Conselho 

Cidadão.   

 

CAPÍTULO III 

DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL, LAZER E 

ESPORTES 

 

Art. 97º O Município garantirá e promoverá as manifestações culturais e desportivas nas 

suas diversas formas, estimulando a participação dos diversos grupos sociais, como forma 

de sociabilização e do exercício da cidadania e a preservação do patrimônio histórico e 

cultural.  

 

Art. 98º São diretrizes da Política Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, Lazer e 

Esportes:  

 

I - desenvolver políticas públicas que assegurem o acesso e a democratização aos bens e 

serviços culturais, fomentando as diversas linguagens artístico-culturais, por meio da 

preservação da memória e do patrimônio material e imaterial;  

 

II - estimular a criação artesanal e a preservação da arte e do folclore;  

 

III - incentivar a prática esportiva como aprimoramento da formação global do cidadão;  

 

IV - realização do inventário do patrimônio histórico, cultural, artístico, arquitetônico, 

arqueológico e paleontológico do Município, determinando sua localização pontual ou 

por agrupamento, em convênio com Universidades e entidades afins;  

 

V - realização de um recenseamento de toda atividade cultural do Município;  
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VI - implantação de projetos de valorização da cultura popular e tradicional junto às 

escolas, clubes e centros comunitários;  

 

VII - implantação e manutenção de equipamentos, programas e atividades culturais;  

 

VIII - promoção da conscientização popular sobre o valor do patrimônio histórico e 

memorial;  

 

IX - articulação para futuros tombamentos;  

 

X -  incentivar a utilização e promover o resgate histórico do Museu – Centro Histórico 

e Cultural, Museu Vicente de Paula Rios e do Museu de Aruanã;  

 

XI -  buscar programas nacionais e internacionais de incentivo à conservação do 

patrimônio.  

 

XII - destinar áreas de vazios urbanos do Município para a implantação de Equipamentos 

Públicos voltado à cultura, turismo e lazer. 

 

XIII - dar uso aos edifícios e espaços de patrimônio do Município, através da promoção 

de atividades e oficinas para idosos, crianças e população em geral; 

 

XIV -  incentivar e Valorizar o turismo relacionado ao patrimônio histórico; 

 

X - valorizar as populações indígenas locais – comunidades tradicionais Tremembé. Além 

da comunidade Caiçara e suas culturas; 

 

XVI -  implantar e melhorar a gestão e manutenção dos equipamentos esportivos e 

culturais; 

 

XVI - ampliar o quadro técnico especializado voltado à cultura. 

 

Parágrafo único. A promoção do Esporte, Lazer e Cultura abrange a capacitação de 

agentes municipais e a promoção de convênios com entidades para o fomento destas 

áreas, além da qualificação e ampliação dos espaços e das atividades relacionadas ao 

lazer, esporte e cultura. 

 

Art. 99º São prioridades da Política Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, Lazer 

e Esportes:  

 

I. criar o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultura, Lazer e Esportes, 

buscando garantir a participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão 

aliados a técnicos municipais especializados na área; 

 

II - incentivar e efetuar parcerias públicas e privadas para promoção da Cultura e 

incentivo às tradições e festas populares;  

 

III - buscar parcerias e projetos com as escolas para perpetuação da cultura local;  
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IV - ampliar a divulgação do calendário festivo do Município;  

V - realizar estudo sobre a potencialidade dos sítios arqueológicos;  

 

VI - realizar a construção de uma área específica para comercialização do artesanato local;  

 

VII - viabilizar incentivos e investimentos para os grupos culturais;  

 

VIII - promover programas culturais e esportivos para jovens; 

 

IX - viabilizar que os programas cheguem às escolas e comunidades além da sede;  

 

X - promover comemoração de datas históricas referentes a história do Município, 

realização de festas populares com relatos de histórias típicas e valorização da culinária, 

literatura, etc.  

 

XI - incentivar a divulgação da cultura local em diferentes meios de comunicação com 

objetivo de promover a sua valorização da população do Município e visitantes;  

 

XII - promover a divulgação com panfletos, folders e nas diferentes mídias do Município 

dos patrimônios culturais locais. 

 

XIII - elaborar e Implementar o Plano Municipal de turismo, considerando a cultura e o 

patrimônio do Município, tendo como base o Zoneamento Ecológico-Econômico do 

território nacional (SEMACE, 2016), com vistas a incentivar o turismo nas áreas 

determinadas, bem como inserir o patrimônio construído e cultural na rota turística do 

Município;  

 

XIV - criar roteiro turístico para os principais atrativos do Município, sejam eles naturais, 

históricos ou culturais, bem como seus respectivos Planos de Marketing em parceria com 

os demais Municípios do Litoral do Extremo Oeste – visando a divulgação do turismo da 

região;  

 

XV - criar políticas de incentivo ao turismo sustentável, que possibilite o 

desenvolvimento do turismo comunitário, da economia criativa e da economia solidária 

de forma integrada a realidade local; 

 

XVI - melhorar a infraestrutura da orla marítima através da implantação de passeios para 

pedestres e ciclovias; 

 

XVII - melhorar a infraestrutura de patrimônios históricos de modo a contribuir para a 

sua valorização, inclusive como rota turística do Município e da região; 

 

XVIII - implementar a casa da cultura no Município e promover atividades destinadas 

aos moradores locais e também aos visitantes;  

 

Art. 100º A Política Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, Lazer e Esporte será 

elaborada, apreciada e monitorada em conjunto com o Conselho Municipal de Patrimônio 

Histórico, Cultura, Lazer e Esportes;   
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CAPÍTULO IV 

 DA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

 Art. 101º A Política Municipal de Saúde tem por objetivo proteger e promover a saúde, 

bem como garantir o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, consoantes às Constituições Federal, 

Estadual e à Lei Orgânica Municipal.  

 

Art. 102º A Política de Saúde do Município de Itarema deverá obedecer aos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como o modelo assistencial 

preconizado pelo Ministério da Saúde, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica 

do Município e na presente Lei.  

 

Art. 103º São diretrizes da Política de Saúde:  

 

I - democratização e universalização do acesso da população aos serviços de saúde;  

 

II - modificação do quadro epidemiológico, reduzindo os principais agravos, danos e 

riscos à saúde, tendo como prioridade a prevenção;  

 

III - implantação, ampliação e melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de Sáude, 

tendo como base a territorialização, a priorização das populações de maior risco, a 

hierarquização dos serviços e o planejamento ascendente das ações;  

 

IV - promover a implantação integral do Programa de Saúde da Família, articulado aos 

demais níveis de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS;  

 

V - implantação e ampliação da atenção de média e alta complexidade, de forma 

hierarquizada e articulada com os outros níveis de atuação do Sistema Único de Saúde – 

SUS;  

 

VI - promover com eficiência e eficácia a implementação da saúde bucal, com 

consultórios odontológicos em todas as unidades de saúde; 

 

VII - garantir a gestão participativa e do funcionamento em caráter permanente e 

deliberativo do Conselho Municipal de Saúde;  

 

VIII - implementar as bases da Política Nacional do Idoso em âmbito municipal; 

 

Art. 104º São prioridades da Política de Saúde:  

 

I - promover a redistribuição da infraestrutura e dos recursos humanos através de uma 

política de localização mais justa na área urbana e rural;  

 

II - otimizar o uso dos equipamentos existentes no Hospital Municipal Natércia Rios;  

 

III - buscar meios para reduzir a rotatividade de médicos no Município;  
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IV - disponibilizar políticas Municipais de combate às drogas e alcoolismo;  

 

V- fortalecer, à nível municipal, a Política Nacional de combate à desnutrição infantil;  

 

VI- ampliar o número de veículos destinados ao transporte para fins de saúde e situação 

de emergência;  

 

VII - implementar campanhas de orientação a população sobre os atendimentos 

diferenciados nos postos de saúde e nos hospitais;  

 

VIII - implementar campanhas de orientação quanto à hipertensão e a diabetes; 

 

IX - promover melhorias constantes nas condições físicas das unidades de saúde do 

Município. 

 

Art. 105º O Conselho Municipal de Saúde deverá participar da elaboração, 

acompanhamento e do monitoramento da Política de Saúde Municipal.  

 

CAPÍTULO V 

 DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Art. 106º A política municipal de Proteção Social será desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Proteção Social e Cidadania e deve ser realizada de forma integrada às 

políticas setoriais, visando à redução das desigualdades socioespaciais, econômica, étnica 

e racial, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a 

universalização dos direitos sociais, e de acordo com as deliberações do Conselho 

Municipal da Proteção Social e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.  

Art. 107º A política Municipal de Proteção Social será regida pelos seguintes 

instrumentos legais: Lei orgânica da Assistência Social (Lei Federal 8742 de 07/12/1993), 

Plano nacional da Assistência Social, Normas Operacionais Básicas, Estatuto da Criança 

e do Adolescente e Fundo Municipal da Assistência Social. 

Art. 108º São diretrizes da Política de Proteção Social:  

I - prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou 

especial para famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e/ou risco;  

II - promover a inclusão social, bem como o acesso aos direitos socioassistenciais, em 

área urbana e rural;  

III - assegurar que as ações no âmbito da Proteção Social tenham centralidade na família 

e que garantam a convivência familiar e comunitária;  

IV- garantir ações emancipatórias que favoreçam a inserção de indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social no mercado de trabalho, através de qualificação profissional e 

noções de cidadania;  

V- garantir espaço físico e estrutura funcional para a implantação do abrigo de pessoas 

vítimas de violência, em especial as mulheres e crianças;  



 
 

102 
 

VI - promover a proteção social de forma intersetorial, contribuindo para o fortalecimento 

das redes socioassistenciais a níveis municipal, estadual e federal;  

VII - promover e articular políticas de segurança alimentar viabilizando a busca de 

alternativas a partir de programas a serem desenvolvidos em conjunto com à Secretaria 

de Agricultura e outras secretarias relacionadas às atividades produtivas e geradoras de 

trabalho, emprego e renda, como a pesca e o turismo. 

Art. 109º Todas as entidades e Organizações Não Governamentais de proteção social do 

Município e as entidades e programas de atendimento à criança e ao adolescente deverão 

ser registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Parágrafo Único. Para o estabelecimento de convênios as entidades e organizações não 

governamentais de proteção social deverão ser devidamente registradas, conforme caput 

desse artigo.  

Art. 110º As entidades e Organizações Não Governamentais de assistência social do 

Município deverão ter seus programas, projetos e serviços em consonância com as 

demandas sociais do Município.  

Art. 111º Os recursos institucionais da área da Proteção Social, públicos ou privados, 

deverão ser obrigatoriamente direcionados e utilizados de forma a atender 

prioritariamente as necessidades da demanda social.  

Art. 112º A descentralização das ações na área da proteção social dar-se-á através dos 

CRAS - Centros de Referência da Proteção Social, em territórios de maior vulnerabilidade 

social, utilizando os equipamentos sociais existentes e implantando outros. 

Parágrafo Único. Para integração e viabilização dos trabalhos, os CRAS deverão atuar 

em rede com as instituições públicas e privadas, objetivando:  

I - atender as demandas sociais, tendo como foco a família e seus indivíduos em todos os 

seus aspectos;  

II - fornecer dados como instrumental para pesquisa e aprimoramento das políticas 

públicas;  

III - descentralizar recursos humanos para atender as famílias em risco de vulnerabilidade 

social e risco em seus territórios;  

IV - integrar em rede os recursos e equipamentos públicos ou privados;  

V - prestar atendimento e fornecer abrigo à homens e mulheres, moradores de rua e 

estabelecer ações que possam melhorar sua qualidade de vida;  

VI - as ações que se referem à criança e ao adolescente devem ser desenvolvidas 

garantindo-se a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, priorizando:  

a) atendimento às famílias de forma que estas possam assegurar a educação dos filhos e 

a sua permanência na escola, promovendo a convivência familiar e comunitária;   

b) investimento em programas socioeducativos em meio aberto, objetivando medidas 

preventivas de abrigamento, em ações de rede com Secretarias Municipais e demais 

órgãos das esferas Estadual e Federal e organizações não governamentais;  
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c) implantação de programas de abrigamento a adolescentes infratores, em conformidade 

com o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.  

VI - criar e manter mecanismos integrados entre a Secretaria Municipal de Proteção 

Social e o Conselho Tutelar, que visem a proteção e a segurança da criança e do 

adolescente;  

VII - atender ao adolescente, autor de ato infracional, através da implantação dos 

Programas de Liberdade assistida e prestação de Serviço à Comunidade;  

VIII - assegurar política e projetos sobre cultura, esporte e lazer para crianças e 

adolescentes, nos bairros e comunidades periféricos, que contemplem a integração e a 

valorização da cultura local;  

IX - promover ações voltadas à erradicação do trabalho infantil;  

X - promover ações voltadas à erradicação da prostituição infantil;  

XI - viabilizar ações no sentido de reduzir o número de casos de agressões, exploração e 

violência contra crianças, implementando um Sistema Integrado de notificação, 

informação e atendimento;  

XII - promover ações para prevenir a gravidez na adolescência;  

XIII - capacitar adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e/ou pessoas 

com deficiência, com vistas à inclusão no mercado de trabalho, em parceria com projetos 

setoriais e demais ações públicas e privadas. 

Art. 113º Em relação ao idoso, as ações serão desenvolvidas objetivando a humanização 

e garantindo sua integração na vida social, política e cultural do Município, visando:  

I - garantir a sua participação na definição das políticas relativas ao idoso através da 

atuação do Conselho Municipal do Idoso;  

II - estimular as organizações públicas e privadas para ações em benefício do idoso;  

III - oferecer alternativas que possibilitem o atendimento do idoso de forma integral, sem 

perda dos vínculos familiares;  

IV - proporcionar espaços de participação social, para a população idosa, através de 

grupos organizados, objetivando o lazer, o desenvolvimento social e cultural; 

V - dar prioridade ao idoso no atendimento junto aos órgãos públicos municipais, nos 

meios de transporte públicos e nas atividades culturais e de lazer. 

Art. 114º A Política Municipal de Proteção Social deverá ser elaborada com a participação 

e monitoramento do Conselho Municipal de Proteção Social. 

 

CAPÍTULO VI 

 DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 115º A Política Municipal de Educação consiste em um projeto político-pedagógico, 

que garanta a qualidade de ensino e a quantidade de vagas nas escolas públicas, bem como 
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a democratização do acesso e da permanência da criança e do aluno na escola com 

qualidade. 

 

Parágrafo Único. O estímulo à participação dos pais, alunos, professores e sociedade civil 

na definição e execução do projeto político-pedagógico através do Conselho Municipal 

de Educação, dos Conselhos Escolares e Associações de Pais e Mestres se dará de forma 

permanente e contínua.  

 

Art. 116º São diretrizes da Política Municipal de Educação:  

 

I - desenvolver projetos e parcerias com a comunidade, visando encontrar caminhos para 

minimizar as carências socioeconômicas e encontrar novas formas de atuação;  

 

II - criar o Conselho Municipal de Educação e, através dele, incentivar a participação e a 

contribuição dos diferentes segmentos escolares e da comunidade na formulação, 

acompanhamento e fiscalização das políticas de educação no Município;  

 

III - desenvolver as habilidades e competências do educando nas diversas áreas do 

conhecimento, priorizando a realidade do aluno;  

 

IV - desenvolver valores como o compromisso, a autonomia, a ética moral e profissional 

e a participação democrática;  

 

V - desenvolver os projetos educacionais coesos e unificados, de acordo com a realidade 

da comunidade;  

 

VI -  proporcionar aos alunos condições para o exercício da cidadania, garantindo a 

aquisição de habilidades e conhecimentos imprescindíveis para a vida em sociedade;  

 

VII - incentivar, difundir e resgatar as diferentes matrizes culturais do Município.  

 

VIII - valorizar os profissionais da educação; 

 

IX - implementar capacitações continuadas para profissionais da educação, com destaque 

para a inclusão social e Educação especial; 

 

X - implementar o Programa Educação no Campo no Município e incentivar a formação 

e qualificação de professores para atuação nessa área; 

 

Art. 117º São prioridades da Política Municipal de Educação:  

 

I - elaboração e promoção de programas de valorização e qualificação do pescador;  

 

II - elaboração e promoção de programas de iniciação voltados à capacitação para o 

turismo sustentável;  

 

III - elaboração e promoção de programas de qualificação e orientação para 

associativismo e cooperativismo;  

 



 
 

105 
 

IV - busca de parcerias com SEBRAE, SENAR, CEFET e outros parceiros para cursos 

profissionalizantes;  

V - elaboração e promoção de programas de valorização e resgate de tradições indígenas 

e da cultura afro-brasileira;  

 

VI - elaboração e promoção de programas de orientação sexual envolvendo pais e alunos;  

 

VII - buscar a manutenção de programas que incentivem a leitura. 

  

CAPÍTULO VII 

 DA POLÍTICA DE SEGURANÇA 

 

Art. 118º O Município estabelecerá sistema de cooperação com o Governo Estadual e a 

União, visando à melhoria da segurança pública.  

 

Art. 119º A Política de Segurança tem por princípio a solidariedade, a defesa da vida e 

do patrimônio, desenvolvendo estratégias contra a violência e a discriminação de toda 

espécie.  

 

Art. 120º A Política de Segurança deverá promover a redistribuição da infraestrutura e 

dos recursos humanos através de uma política de localização mais justa entre a sede 

municipal e as comunidades rurais.  

 

Art. 121º São prioridades da Política de Segurança:  

 

I - manter uma viatura permanente para atendimento emergencial;  

 

II - melhorar policiamento na Sede Urbana, nos distritos e nas comunidades do interior 

do Município;  

 

III - ampliar e fortalecer a guarda municipal.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

Art. 122º A Política de Infraestrutura e Serviços Púbicos visa à distribuição equitativa 

desses bens a população a fim de garantir os interesses coletivos.  

 

Art. 123º A Política de Infraestrutura e Serviços Púbicos tem como prioridades:  

 

I - buscar parcerias para apoiar e captar linhas de crédito para atividades empreendedoras;  

 

II - melhorar a infraestrutura da orla marítima, tornando-a acessível ao morador e ao 

turista;  

 

III - disponibilizar chuveiros públicos e outras infraestruturas de apoio ao turista nas 

praias;  
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IV - melhorar a Infraestrutura de Fornecimento de Energia Elétrica no Município, 

especialmente nas comunidades rurais e buscar diminuir o custo para a população 

residente; 

V - viabilizar contra partida-social para investidores no Município;  

 

VI - melhorar a iluminação pública na sede, distritos e comunidades rurais e implantar 

nos locais em que ainda não há; 

 

VII - buscar parcerias para implantar unidades de beneficiamento de caju nas 

comunidades onde há disponibilidade do produto  

 

TÍTULO IV  

DA POLÍTICA DE TURISMO 

 

Art. 124º A Política Municipal de Turismo tem por objetivo o desenvolvimento do setor 

turístico de acordo com a capacidade de suporte ambiental e respeitando as características 

sociais e tradições locais.  

 

Art. 125º O Município otimizará o potencial turístico como fonte de empregos e geração 

de renda para a população local.  

 

Art. 126º São diretrizes e objetivos da Política de Turismo:  

 

I - criar um programa de fortalecimento do turismo sustentável para o Município;  

 

II - incentivar e promover o turismo;  

 

III - promover a inclusão social no turismo, a partir da promoção de serviços e produtos 

locais;  

 

IV - evitar as formas danosas de turismo, como o turismo sexual e de degradação cultural 

e ambiental;  

 

V - incentivar a divulgação da gastronomia local/regional e fortalecer as festas 

gastronômicas;  

 

VI - incentivar o ensino e a pesquisa cientifica sobre o turismo em parceria com 

Instituições de Ensino e outras entidades;  

 

VII - aproveitar o patrimônio histórico e cultural e do artesanato local como atrativos 

turísticos;  

 

VIII - desenvolver programas de capacitação profissional da população local e de agentes 

envolvidos com o turismo;  

 

IX - promover o monitoramento do crescimento do turismo;  

 

X - estimular a demanda turística nos períodos de baixa temporada;  
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XI - disciplinar trânsito de veículos nas dunas e praias; 

 

XII - ordenar a utilização de regiões mais frágeis;  

 

XIII - incentivar a participação da sociedade através de programas de fiscalização 

comunitária;  

 

XIV viabilizar um policiamento ostensivo na alta temporada; 

 

XV - valorizar as comunidades tradicionais. 

 

Art. 127º São estratégias da Política de Turismo:  

 

I - aplicação do um Plano de Turismo que considere o patrimônio construído e patrimônio 

cultural municipal a fim de incentivar o turismo; 

 

II - criação de um mapa do turismo municipal;  

 

III - criação de um roteiro cultural e ambiental dos locais e atividades potenciais para o 

turismo;  

 

IV -  criação de um banco de dados sobre o turismo local;  

 

V -  consulta à equipe especializada e técnica para planejamento do turismo;  

 

VI - programas de qualificação de guias e demais serviços relacionados à atividade 

turística;  

 

VII - estímulo à construção de equipamentos para hospedagem, respeitando as normas 

urbanas e ambientais do Município;  

 

VIII - divulgação da atividade de mergulhos de contemplação e da pesca esportiva como 

atrativos turísticos dando ênfase à modalidade de pesca-e-solte;  

 

IX - investimento na produção e veiculação de material de divulgação diferenciado de 

incentivo ao turismo local;  

 

X. criação de estrutura de apoio ao turista;  

 

XI - incentivos fiscais para pousadas, hotéis, restaurantes que queiram se instalar, dando 

prioridade aos moradores locais;  

 

XII - promover a regulamentação do camping nas praias do Município, garantindo 

segurança, infraestrutura mínima e respeito ao meio ambiente e aspectos históricos e 

culturais locais;  

 

XIII - promover a regulamentação do kitesurf no Município; 
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XIV- incentivar e valorizar o turismo relacionado ao patrimônio histórico no distrito de 

Almofala  

 

XV - incentivar projetos e ações de preservação das tartarugas marinhas com foco na 

educação ambiental e o turismo ecológico  

 

TITULO V  

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Art. 128º A Política de Desenvolvimento Rural visa apoiar, desenvolver e melhorar a 

qualidade de vida da população rural, garantindo o atendimento às suas necessidades 

básicas. 

 

Art. 129º Deverá ser criado, aplicado e revisado regularmente o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural, de acordo com o Macrozoneamento Municipal (Anexo I), bem 

como os instrumentos de fomento às atividades agropecuárias e a melhoria da qualidade 

de vida da população rural. Além disso, o uso e ocupação das áreas rurais deve ser 

orientado de acordo com o Estatuto da Terra, Lei Federal nº 4.504 de 1964. 

 

Art. 130º O Plano deverá contemplar e/ou incluir, entre outros aspectos, as seguintes 

ações:  

 

I - Manutenção das estradas rurais visando garantir o deslocamento com qualidade da 

população residente e o escoamento da produção;  

 

II - Criação de uma central de armazenamento, beneficiamento e distribuição da produção 

municipal;  

 

III - Criação, execução e acompanhamento de programas de valorização de homens e 

mulheres do Campo para garantir a equidade social;   

 

IV - Promoção de ações que agreguem valor aos produtos agrícolas locais.  

 

Art. 131º São diretrizes da Política de Desenvolvimento Rural:  

 

I - ordenar e reorganização fundiária;  

 

II - promover parcerias com Estado, União e outros agentes de Financiamento Externo 

para garantir a implementação e a qualidade dos programas de desenvolvimento rural;  

 

III - promover o cultivo de culturas diversas com base em princípios agroecológicos;  

 

IV - promover auxílio e suporte às lideranças do Município em sua organização; 

 

V - respeitar ao meio ambiente; 

 

VI - incentivar a prática da agricultura orgânica e sustentável;  

 



 
 

109 
 

VII - incentivar a implantação e ampliação da produção de energias renováveis mediante 

contrapartida ao Município e seus moradores, como por exemplo: fornecer emprego aos 

moradores do Município, manutenção das áreas de preservação, entre outros; 

VIII - incentivar a implementação de Associações e/ou Cooperativas Agrícolas com 

vistas a apoiar os produtores locais e proteger os interesses econômicos e sociais dos 

trabalhadores do setor. 

 

Art. 132º São prioridades da Política de Desenvolvimento Rural:  

 

I - criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e fortalecer suas ações;  

 

II - promover a integração institucional entre secretarias municipais e órgãos da 

administração pública estadual e federal;  

 

III - capacitar as comunidades rurais em novas práticas agrícolas;  

 

IV - promover ações de treinamento para agentes rurais;  

 

V - promover o artesanato local a partir de produtos da agricultura;  

 

VI - criar um banco de sementes da agricultura familiar da região;  

 

VII - elaborar programa de conscientização sobre as queimadas e propor formas 

alternativas de manejo do solo;  

 

VIII - incentivar o desenvolvimento de hortas comunitárias;  

 

IX - incentivar o desenvolvimento de “farmácias vivas” nas comunidades e na sede; 

 

X - apoiar o beneficiamento nas aldeias e fortalecer a comercialização dos produtos 

indígenas;  

 

XI - promover a inserção de produtos locais no mercado institucional;  

 

XII - viabilizar o beneficiamento dos produtos no próprio Município;  

 

XIII - gerar incentivos fiscais às atividades produtivas. 

 

XIV - promover formações na área aquícola e pesqueira; 

 

XV - promover Feiras com ofertas dos produtos locais ligados à agricultura;  

 

XVI - viabilizar cursos de artesanato com agregação de valor, utilizando matéria-prima 

local, como por exemplo o Coco. 

 

TITULO VI  

DA POLÍTICA PESQUEIRA E AQÜÍCOLA 

 



 
 

110 
 

Art. 133º A Política de Pesca e Aquicultura visa ordenar e disciplinar a atividade 

pesqueira e aquícola no Município a fim de mantê-la como atividade economicamente 

viável, socialmente justa e ambientalmente correta.  

 

Art. 134º São prioridades e objetivos da Política Pesqueira e Aquícola:  

 

I - criar um código de conduta para a pesca e aquicultura responsáveis em Itarema;  

 

II - estruturar acordos e normas com as empresas para ajustamento de conduta na 

carcinicultura;  

 

III - promover fóruns de pesca e aquicultura locais e municipal;  

 

IV - promover e implantar alternativas aos pescadores na época do defeso;  

 

V - incentivar, a partir de estudos técnicos, a criação de peixes, camarões e outros 

organismos aquáticos em bases sustentáveis, diminuindo a pressão sobre o meio 

ambiente;  

 

VI - regulamentar e fiscalizar o atracamento dos barcos nos portos e outras áreas de 

desembarque;  

 

VII - buscar meios para dotar de infraestrutura básica de desembarque e primeira 

comercialização para os barcos de pesca do Município;  

 

VIII - promover a cobrança e a efetividade dos órgãos de fiscalização estaduais e federais;  

 

IX - criar alternativas viáveis de trabalho para as pequenas embarcações e seus tripulantes;  

 

X - promover o associativismo e o cooperativismo no setor;  

 

XI - incentivar e implantar cultivos experimentais de organismos aquáticos;  

 

XII - viabilizar programas de apoio e capacitação à pesca alternativa de lagostas;  

 

XIII - apoiar a construção de unidades de beneficiamento de mariscos e transferência de 

tecnologia para beneficiamento e comercialização; 

 

XIV - buscar subsídios e apoio para compra de materiais e insumos aos pescadores;  

 

XV - buscar parcerias para acabar com a pesca com rede caçoeira, compressor e outras 

práticas predatórias;  

 

XVI - elaborar programa de ordenamento das marambaias, com definição do tipo de 

material e distância da costa;  

 

XVII - incentivar a diversificação do pescado. 

 

XVIII - promover formações na área aquícola e pesqueira; 
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XX - incentivar a implementação de Associações e/ou Cooperativas de Pescadores com 

vistas a apoiar os produtores locais e proteger os interesses econômicos e sociais dos 

trabalhadores do setor; 

XXI - promover ações que agreguem valor aos produtos das atividades pesqueiras e 

aquícolas locais;  

 

XXII - promover Feiras com ofertas dos produtos locais ligados à pesca. 

 

TITULO VII  

DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 

 

Art. 135º A Política de Meio Ambiente Municipal visa garantir o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

 

Art. 136º A Política de Meio Ambiente Municipal será desenvolvida de acordo com o 

Sistema Nacional e Estadual de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente – CONDEMA.  

 

Art. 137º São diretrizes da Política de Meio Ambiente:   

 

I -  promover a participação de todos os setores da sociedade;  

 

II - fomentar a interdisciplinaridade na resolução das questões ambientais;  

 

III - compatibilizar as demais políticas de desenvolvimento socioeconômico com os 

princípios da sustentabilidade ambiental;  

 

IV - implantar um programa municipal de educação ambiental nos vários níveis de ensino, 

visando a conscientização pública sobre os objetivos e meios de preservação do meio 

ambiente.  

 

V - identificar e demarcar áreas de preservação; 

 

VI - elaborar e executar programas destinados à recuperação e preservação de Áreas de 

Preservação Permanente - APPs e dos corpos hídricos do Município, em especial para 

proteção das nascentes, áreas de mangue e áreas ambientalmente sensíveis, 

proporcionando incentivos para sua preservação; 

 

VII - fortalecer e ampliar o monitoramento e fiscalização ambiental em Áreas de 

Preservação Permanente – APPs e em áreas ambientalmente sensíveis; 

 

VIII - promover a recuperação da biodiversidade e aumentar a resiliência dos 

ecossistemas urbanos e rurais para enfrentar as mudanças climáticas e para a manutenção 

e recuperação dos serviços ambientais; 

 

Art. 138º São objetivos da Política de Meio Ambiente:  
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I - criar um programa que atenda a emergência ambiental do mangue com ações 

sustentáveis para exploração de seus produtos;  

 

II- promover a efetividade dos órgãos de fiscalização, principalmente nas áreas de 

mangue;  

 

III- criar novas áreas de conservação municipais;  

 

IV - viabilizar programas de proteção e monitoramento ambiental, principalmente nas 

dunas, nos mangues e praias;  

 

V - elaborar e implementar planos de manejo no mangue e no Lagamar;  

 

VI - criar programas de reflorestamento da flora nativa da região, principalmente nas 

áreas de mangue, Lagamar e demais Áreas de Preservação Permanente – APPs;  

 

VII - elaborar e desenvolver programas de educação ambiental em escolas, bairros 

distritos e comunidades rurais quanto à pesca predatória, preservação dos mangues e 

dunas, áreas de nascentes e demais Áreas de Preservação Permanente – APPs, disposição 

de resíduos, práticas agrícolas inadequadas; 

 

VIII - promover parcerias com Ibama e outros órgão ambientais para fiscalização dos 

recursos naturais no Município;  

 

IX - fiscalizar o extrativismo vegetal, como a palha da carnaúba e outras espécies nativas, 

e elaboração de programas de capacitação e conscientização para o seu uso sustentável;  

 

X - promover ações para fiscalizar e evitar as práticas de motocross e rallys nas dunas e 

a circulação de automóveis nas praias;  

 

XI - ações para regulamentar e fiscalizar a poluição sonora;  

 

XII - incentivar o passeio ecológico nas áreas com ativos ambientais no Município;  

 

XIII - promover programas de energia eólica e outras fontes de energias limpas;  

 

XIV - promover ações para coibir, disciplinar e conscientizar moradores sobre animais 

soltos nas ruas e nas praias; 

 

XV - fortalecer e ampliar a atuação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

– CONDEMA, responsável pela implementação da Política de Meio Ambiente; 

 

XVI - manter base de dados georreferenciada atualizada das áreas de preservação 

permanente e demais áreas verdes do Município com vistas a sua gestão, monitoramento 

e fiscalização adequados; 

 

XVII - identificar áreas de ocupação irregular em áreas de preservação permanente e áreas 

de risco e estruturar plano de ação para sua adequação; 
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XVIII - fiscalizar o uso de defensivos agrícolas e promover incentivos fiscais para a 

produção livre ou com uso limitado de defensivos agrícolas; 

 

XIV - criar o Parque Municipal do Lagamar; 

 

XX - ampliar as áreas verdes do Município. 

 

Art. 139º Fica definida, de acordo com o Projeto de Lei 118/95, como Área de Proteção 

Ambiental Municipal a área do Lagamar por suas características ambientais de alta 

fragilidade. 

 

Parágrafo único. São objetivos imediatos para esta área:  

I - elaborar plano de manejo que regule seu uso sustentável, considerando: 

 

a) mesmo sendo zona voltada ao turismo deverá haver uso restrito, com base em estudo 

de capacidade de suporte;  

 

b) deve-se elaborar um programa de fiscalização das atividades desenvolvidas nessa área; 

 

II - a sua ampla divulgação como ativo de especial interesse ecológico para o Município, 

servindo ainda como importante incentivo à ações de educação e conscientização 

ambiental. 

 

CAPÍTULO I 

 DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL 

 

Art. 140º A Política de Saneamento Básico objetiva universalizar o acesso aos serviços 

de saneamento básico, mediante ações articuladas em saúde pública, desenvolvimento 

urbano e meio ambiente, com observância ao disposto na Política Nacional de 

Saneamento Básico, Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.  

 

Art. 141º Define-se como saneamento básico o conjunto de serviços, equipamentos, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

 

Art. 142º São diretrizes para a Política de Saneamento Básico Ambiental:  

 

I - universalizar o acesso e promover a efetiva prestação dos serviços de forma adequada 

à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; 

 

II- articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de meio ambiente, de saúde, de gestão dos 

recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade 

de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

 

III - assegurar a qualidade e a regularidade plena no abastecimento de água para consumo 

humano e outros fins, capaz de atender as demandas geradas em seu território;  
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IV - reduzir as perdas físicas da rede de abastecimento;  

V - incentivar a implantação de novos sistemas de tratamento de esgoto e de 

abastecimento de água;  

 

VI - despoluir cursos d’água, recuperar talvegues e matas ciliares;  

 

VII - implementar mecanismos de monitoramento para a redução da poluição afluente 

aos corpos hídricos;  

 

VIII - Adotar medidas para a sensibilização e participação social, assegurando a 

participação efetiva da sociedade na formulação das políticas, no planejamento e controle 

de serviços de saneamento. 

 

Seção I 

 Abastecimento de água 

 

Art. 143º O abastecimento de água é constituído pelos serviços necessários ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição.  

 

Parágrafo único. São componentes do sistema de abastecimento de água:  

 

I - a infraestrutura de captação, tratamento, adução, reservação e distribuição de água 

bruta e tratada;  

 

II - os mananciais hídricos. 

 

Art. 144º São diretrizes para o sistema de abastecimento de água:  

 

I - estabelecer a continuidade do sistema de abastecimento de água, tendo como meta 

universalizar o atendimento à população;  

 

II - otimizar a rapidez nos serviços de manutenção;  

 

III - analisar sistematicamente a qualidade da água;  

 

IV - providenciar adequado tratamento à água distribuída;  

 

V - elaborar campanhas de conscientização com a população sobre o desperdício e a 

racionalização da utilização da água.  

 

VI - implantar medidas que reduzam as perdas no sistema de abastecimento de água; 

 

Art. 145º São objetivos para o sistema de abastecimento de água: 

 

I - verificar a viabilidade junto à concessionária prestadora de serviços públicos e ampliar 

o atendimento da rede de fornecimento de água potável;  

 



 
 

115 
 

II - cadastrar e monitorar as redes e instalações existentes;  

 

III - substituir as redes de distribuição de água obsoletas. 

 

Seção II  

 Esgotamento sanitário 

 

Art. 146º O esgotamento sanitário é constituído pelos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente, com a disposição final dos esgotos sanitários e dos 

lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais 

ambientalmente adequadas, inclusas as fossas sépticas.  

 

Art. 147º São diretrizes para o sistema de esgotamento sanitário: 

 

I - estabelecer a continuidade do programa de esgotamento sanitário, tendo como meta 

universalizar o atendimento à população;   

 

II - elaborar campanhas de divulgação e informação sobre o sistema de esgotamento 

sanitário do Município;   

 

III - exercer uma efetiva fiscalização visando inibir formas de esgotamento inadequados, 

procurando solucionar e orientar a população.  

 

IV - eliminar o lançamento de esgotos nos corpos hídricos e no sistema de drenagem 

pluvial, contribuindo com a recuperação ambiental das águas municipais; 

 

V - priorizar os investimentos para a implantação de sistema de esgotamento sanitário nas 

áreas desprovidas de redes, especialmente naquelas servidas por fossas rudimentares ou 

cujos esgotos sejam lançados na rede pluvial, ou quando as características 

hidrogeológicas favorecerem a contaminação das águas subterrâneas; 

 

Art. 148º São objetivos para o sistema de esgotamento sanitário: 

 

I - elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico Ambiental; 

 

II - cadastrar e monitorar a rede e ligações existentes;    

 

III - substituir as redes de distribuição de água obsoletas; 

 

IV -incentivar a implantação de sistemas alternativos baseados na natureza. 

 

Seção III  

 Manejo das águas pluviais  

 

Art. 149º O sistema de manejo de águas pluviais é constituído pelos serviços de drenagem 

urbana, transporte, detenção ou retenção, reservação, tratamento e disposição final de 

águas pluviais urbanas.  
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Art. 150º São diretrizes do sistema de manejo de águas pluviais:   

I - equacionar o sistema de drenagem e a absorção de águas pluviais combinando 

elementos naturais e construídos;  

 

II - aumentar o sistema de captação de águas pluviais nas áreas urbanas;  

 

III - garantir o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais a partir 

das características do solo e da capacidade de suporte das bacias hidrográficas, com vistas 

a prevenir ou minimizar os impactos sobre áreas de alagamento;  

 

IV - conscientizar a população sobre a importância da drenagem urbana. 

 

V - elaborar e manter atualizado diagnóstico da drenagem urbana no Município, 

enfocando os aspectos relacionados à prevenção e controle de inundações, às condições 

de risco à saúde, ao risco geológico e à expansão do sistema de circulação; 

 

Art. 151º São objetivos para o sistema de manejo de águas pluviais: 

 

I - elaborar o Plano Municipal de Drenagem Urbana no prazo de até 36 (trinta e seis) 

meses após a aprovação desta Lei;  

 

II - desenvolver plano de ações a curto, médio e longo prazo, com o objetivo de mitigar 

os alagamentos no Município; 

 

III - realizar levantamento técnico-social sobre as áreas com risco de alagamento ou 

deslizamento; 

 

IV - estabelecer taxas de permeabilidade mínima para as unidades imobiliárias. 

 

Parágrafo único. A taxa de permeabilidade tem por objetivo propiciar a infiltração das 

águas pluviais, promovendo a recarga natural dos aquíferos e águas subterrâneas; 

 

I - reduzir a vazão de ponta e o escoamento superficial de águas pluviais, minimizando 

alagamentos; 

 

II - contribuir para o conforto higrotérmico, evapotranspiração e redução de ilhas de calor; 

 

III - contribuir para a paisagem e a qualidade do espaço urbano. 

 

Seção IV  

 Gestão de Resíduos Sólidos  

 

Art. 152º A gestão de resíduos sólidos compreende a limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos sólidos que inclui a coleta, transporte, transbordo, triagem para fins de 

reutilização ou reciclagem, tratamento e destino final do lixo doméstico, do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, os provenientes de feiras livres, 

mercados, parques, edifícios públicos, bem como dos originários de demais atividades 

comerciais, industriais e de serviços, que não sejam considerados como de 

responsabilidade do seu gerador. 
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Parágrafo único. Nos casos de resíduos sólidos industriais, comerciais, agrossilvopastoris, 

de serviços de transportes, de mineração, de construção civil e de saúde cujo manejo seja 

atribuído ao gerador, cabe a este a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final 

ambientalmente adequada do resíduo, em conformidade com as legislações específicas. 

 

Art. 153º São diretrizes para a gestão de resíduos sólidos: 

 

I - proteger a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; 

 

II - articular e desenvolver parcerias, convênios e pesquisas para encontrar alternativas 

técnicas e metodológicas para a estruturação de aterro sanitário de resíduos sólidos;  

 

III -  fomentar programa de coleta seletiva de lixo e de cooperativas de catadores; 

 

IV - promover campanhas de conscientização para a correta separação e reciclagem do 

lixo; 

 

V - reduzir a geração dos resíduos sólidos, mediante práticas de consumo sustentável;  

 

VI - responsabilizar os agentes produtores pelos resíduos gerados em razão dos seus 

produtos ou dos seus sistemas de produção e suas consequentes externalidades negativas;  

 

VII - controlar os efeitos potencialmente danosos ao meio ambiente e à saúde nas áreas 

de armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. 

 

Art. 154. São estratégias para a gestão de resíduos sólidos: 

  

I - elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no prazo de até 36 

(trinta e seis) meses após a aprovação desta Lei;  

 

II -  uniformizar a coleta de lixo domiciliar em caminhões ou outros meios adequados e 

horários específicos em todo o Município;  

 

III - melhorar a limpeza das ruas e vias;  

 

IV - regulamentar a disposição de resíduos para comércios e serviços em compartimentos 

específicos e horários adequados à coleta;  

 

V - desenvolver estudos de viabilidade visando à implantação de taxa de coleta de lixo, 

como contribuição para melhoria do sistema de limpeza pública;   

 

VI - viabilizar destinação adequada e específica para resíduos hospitalares;  

 

VII -  exercer fiscalização rigorosa objetivando inibir o depósito de lixo e entulho em 

vazios urbanos, áreas de vegetação e no mar;  

 

VIII - desenvolver campanhas de conscientização com relação ao lixo e a coleta seletiva;  
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IX - disponibilizar maior número de lixeiras na sede urbana, comunidades rurais, distritos, 

praias e pontos turísticos; 

 

X - disciplinar o descarte de embalagens de agrotóxicos;  

 

XI - disponibilizar maior atenção e efetivos à limpeza em dias festivos;  

 

XII. ampliar as rotas de coleta de lixo e coleta seletiva em toda a área urbana e rural; 

 

XIII - adotar medidas pelo Poder Executivo que determinem a coleta seletiva dos resíduos 

em áreas urbanas e rurais editando-se regulamentação específica para tal finalidade; 

 

XIV - criar postos de reciclagem; 

 

XV - promover a instalação de lixeiras elevadas na sede, orla e nos distritos para o correto 

descarte dos resíduos sólidos domésticos orgânicos e recicláveis; 

 

XVI - incentivar práticas de compostagem de resíduos orgânicos. 

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 155º O Município de Itarema deverá buscar parcerias para viabilizar os programas e 

investimentos necessários para a efetivação das ações previstas nesta Lei, articulando 

recursos governamentais, de organismos de cooperação, do terceiro setor e investimentos 

privados, utilizando ainda, quando possível, recursos próprios.   

 

Art. 156º Para o registro de qualquer desmembramento pelo módulo do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o proprietário deverá obter junto ao 

Município, Certidão para a utilização da área, visando a proteção ambiental. 

 

Art. 157º Os mapeamentos desenvolvidos durante o processo de revisão do Plano Diretor 

Participativo de Itarema, a saber: Macrozoneamento Municipal, Zoneamento Urbano da 

Sede e Distritos, Mapas de Perímetros Urbanos da Sede e dos Distritos, Mapa de Bairros 

e Mapa da Hierarquia Viária, passam a ser parte integrante desta Lei, servindo de material 

essencial de consulta.   

 

Art. 158º O Muniípio promoverá a capacitação sistemática dos funcionários municipais 

para garantir a aplicação e a eficácia desta Lei e do conjunto de normas urbanísticas.   

 

Art. 159º Ao Poder Executivo e Legislativo Municipal caberá ampla divulgação do Plano 

Diretor e das demais normas municipais, em particular as urbanísticas, através dos meios 

de comunicação disponíveis e da distribuição de cartilhas e similares, além de manter 

exemplares acessíveis à comunidade.   

 

Art. 160º O Poder Executivo deverá providenciar a atualização e compatibilização das 

normas legais com as diretrizes estabelecidas por este Plano Diretor.   
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Art. 161º Este plano e sua implementação ficam sujeitos a contínuo acompanhamento, 

revisão e adaptação às circunstâncias emergentes e deverá ter sua implantação fiscalizada 

pelo Conselho Cidadão ou conselho especifico a ser criado para este fim, de modo a 

garantir a implantação sistemática e contínua do disposto nesta Lei. 

 

Art. 162º Fazem parte integrante desta Lei, os seguintes Anexos:  

 

I -  ANEXO I: Mapa Do Macrozoneamento Municipal 

 

II - ANEXO II: Macrozoneamento Municipal – Faixa Litorânea 

 

III - ANEXO III: Macrozoneamento Municipal – Áreas Especiais 

 

IV - ANEXO IV: Macrozoneamento Municipal – Patrimônio Material 1 

 

V - ANEXO V: Macrozoneamento Municipal – Patrimônio Material 2 

 

VI  - ANEXO VI: Mapa dos Distritos e Comunidades 

 

VII - ANEXO VII: Perímetro Urbano da Sede Municipal 

 

VIII - ANEXO VIII: Perímetro Urbano da Praia Do Guajirú e Adjacências 

 

IX - ANEXO IX: Perímetro Urbano do Distrito de Almofala 

 

X - ANEXO X: Perímetro Urbano do Distrito de Carvoeiro 

 

XI - ANEXO XI: Perímetro Urbano do Distrito de Córrego da Volta 

 

XII - ANEXO XII: Perímetro Urbano de Porto Dos Barcos 

 

XIII - ANEXO XIII:  Mapa de Bairros 

 

XIV - ANEXO XIV:  Zoneamento Urbano – Sede 

 

XV - ANEXO XV: Zoneamento Urbano – Praia Do Guajirú e Adjacências 

 

XVI - ANEXO XVI: Zoneamento Urbano – Distrito de Almofala 

 

XVII - ANEXO XVII: Zoneamento Urbano – Distrito de Carvoeiro 

 

XVIII - ANEXO XVIII: Zoneamento Urbano – Distrito de Córrego da Volta 

 

XIX - ANEXO XIX: Zoneamento Urbano – Porto dos Barcos 

 

XX -ANEXO XX: Quadro de Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo 

 

XXI - ANEXO XXI: Quadro de Parâmetros de Uso do Solo 
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XXII - ANEXO XXII: Quadro de Classificação dos Usos do Solo 

 

XXII - ANEXO XXIII: Mapa de Hierarquia Viária 

 

Art. 163º O Poder Executivo deve apresentar à Câmara Municipal, no prazo de um ano 

contado a partir da publicação desta Lei, a elaboração, revisão e/ou adaptação das 

seguintes regulamentações e instrumentos legais:  

 

I - Código Tributário Municipal; 

 

II - Plano de Ação e Investimentos; 

 

III - Código de Obras e de Edificações; 

 

IV - Código de Posturas;  

 

V - Lei de Parcelamento e Uso do Solo;  

 

VI - Código de Conduta para a Pesca Responsável;  

 

VII - Plano de Desenvolvimento do Turismo;  

 

VIII - Plano de Manejo da APA do Lagamar; 

 

IX - Regulamentação do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;  

 

X - Regulamentação do Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo;  

 

XI - Regulamentação da Outorga Onerosa do Direito de Construir;  

 

XII - Regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança;  

 

XIII - Regulamentação das Operações Urbanas Consorciadas;  

 

XIV - Regulamentação do Direito de Preempção.  

 

Art. 164º Fica revogada a Lei Nº 373 de 01 de Abril de 2008. 

 

Art. 165º Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

Itarema, ____ de dezembro de 2022.  
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ANEXO I: MAPA DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL   

Mapa 2: Macrozoneamento Municipal 

Mapa 1: Macrozoneamento do Município de Itarema 



 
 

122 
 

 

ANEXO II: MACROZONEAMENTO MUNICIPAL – FAIXA LITORÂNEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Macrozoneamento Municipal – Faixa Litorânea 
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ANEXO III: MACROZONEAMENTO MUNICIPAL – ÁREAS ESPECIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Macrozoneamento Municipal – Áreas Especiais 
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ANEXO IV: MACROZONEAMENTO MUNICIPAL – PATRIMÔNIO MATERIAL 1 

  

Mapa 5: Macrozoneamento Municipal – Patrimônio Material 1 
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ANEXO V: MACROZONEAMENTO MUNICIPAL – PATRIMÔNIO MATERIAL 2 

  

Mapa 6: Macrozoneamento Municipal – Patrimônio Material 2 
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ANEXO VI: MAPA DOS DISTRITOS E COMUNIDADES  

  

Mapa 7: Distritos e Comunidades 
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ANEXO VII: PERÍMETRO URBANO DA SEDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8: Perímetro Urbano da Sede Municipal 
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ANEXO VIII: PERÍMETRO URBANO DA PRAIA DO GUAJIRÚ E ADJACÊNCIAS 

  

Mapa 9: Perímetro Urbano da Praia do Guajirú e Adjacências 
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ANEXO IX: PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE ALMOFALA 

 

 

 

  

Mapa 10: Perímetro Urbano do Distrito de Almofala 
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ANEXO X: PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE CARVOEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11: Perímetro Urbano do Distrito de Carvoeiro 
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ANEXO XI: PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE CÓRREGO DA VOLTA 
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ANEXO XII: PERÍMETRO URBANO DE PORTO DOS BARCOS 
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ANEXO XIII:  MAPA DE BAIRROS 

  

Mapa 12: Mapa de Bairros 
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ANEXO XIV:  ZONEAMENTO URBANO – SEDE;   

  

  
Mapa 13: Zoneamento Urbano – Sede 
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ANEXO XV: ZONEAMENTO URBANO – PRAIA DO GUAJIRÚ E ADJACÊNCIAS 

  

Mapa 14: Zoneamento Urbano – Praia do Guajirú e Adjacências 
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ANEXO XVI: ZONEAMENTO URBANO – DISTRITO DE ALMOFALA; 

  

Mapa 15: Zoneamento Urbano – Distrito de Almofala 
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ANEXO XVII: ZONEAMENTO URBANO – DISTRITO DE CARVOEIRO 

  

Mapa 16: Zoneamento Urbano – Distrito de Carvoeiro 
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ANEXO XVIII: ZONEAMENTO URBANO – DISTRITO DE CÓRREGO DA VOLTA 
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ANEXO XIX: ZONEAMENTO URBANO – PORTO DOS BARCOS 
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ANEXO XX: QUADRO DE PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
Quadro 23: Parâmetros de Uso e Ocupaçao do Solo 

Zona 

Taxa de 
ocupação 
máxima 

(%) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Altura Máxima  

(n º de 
pavimentos) 

Área 
Mínima 
Lote (m²) 

Testada 
Mínima 

(m) 

Recuo 
Frontal 

(m) 

Afastamento 
Lateral (m) 

Recuo 
Fundos 

Taxa de 
Permeabilidade 

Mínima (%) 

Eixo de Desenvolvimento 
Urbano (EDEU) 80 2,5 4 360 12 1/4* 2,5** 1,5 15 

Eixo de Desenvolvimento 
Turístico e Ambiental 
(EDETA) 

50 1 2 360 12 5 2 3 30 

Zona Central de Comércio 
e Serviços (ZCCS) 80 2,1 4 225 10 4* 1,5** 1,5 15 

Zona Residencial 1 (ZR1) 75 2,2 4 250 10 4 1,5 1,5 25 

Zona Residencial 2 (ZR2) 60 1,1 2 250 12 4 1,5 1,5 25 

Zona Residencial 3 (ZR3) 50 1,2 2 360 12 4 1,5 1,5 25 

Zona Especial de Interesse 
Social (ZEIS) 50 0,75 2 125 8 3 1,5 1 15 

Zona de Especial Interesse 
Ecológio (ZEIE) 30 1,2 2 360 12 4*** 1,5 1,5 40 

Zona Industrial 1 (ZI1) 70 1,5 2 3000 30 10*** 2,5 x 30 

Zona Industrial 2 (ZI2) 70 1 2 1000 20 5*** 2,5 x 30 

Zona Especial de Interesse 
Turístico (ZEIT1 e 2) 50 1,8 1**** 360 12 4 2,5 3 30 

**Facultativo para o primeiro pavimento, demais pavimentos devem obedecer a Recuo = 4m. O passeio público não é considerado como recuo frontal e, em hipótese alguma, será assim considerado. 
** O valor do afastamento lateral especificado é referente a cada um dos lados da edificação. Quando não há aberturas, o afastamento lateral é facultativo para os 2 primeiros pavimentos. Quando há aberturas o 
recuo lateral é obrigatório nos dois primeiros pavimentos. Já para os demais pavimentos, o afastamento de 2m é obrigatório, havendo ou não aberturas. 
***Deverá ser observada a faixa não edificável da rodovia. 
****Podendo ser 1+2 através da Outorga Onerosa na ZEIT2 (Mais distante do Mar). Podendo 1+1 através da Outorga Onerosa na ZEIT1 (Mais próxima ao Mar).).  
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ANEXO XXI: QUADRO DE PARÂMETROS DE USO DO SOLO 

Zona Usos Permitidos* Usos Permissíveis 

Eixo de Desenvolvimento Urbano (EDEU) 
Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Habitação 

Transitória; Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio 
e Serviço de Bairro; Comércio e Serviço Setorial;  

Habitação de Uso Institucional; Uso Comunitário 2;  

Eixo de Desenvolvimento Turístico e Ambiental 
(EDETA) 

Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Habitação 
Transitória; Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio 

e Serviço de Bairro;  
Habitação de Uso Institucional; Uso Comunitário 2;   

Zona Central de Comércio e Serviços (ZCCS) 

Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Habitação de 
Uso Institucional; Habitação Transitória; Comércio 

Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio e Serviço de Bairro; 
Comércio e Serviço Setorial; Uso Comunitário 1; Uso 

Comunitário 2; Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; 
Comércio e Serviço de Bairro; Comércio e Serviço 

Setorial;  

Uso Comunitário 3; Comércio e Serviço Geral; Comércio 
e Serviço Específico;  

Zona Residencial 1 (ZR1) 

Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Habitação de 
Uso Institucional; Uso Comunitário 1; Uso Comunitário 2; 
Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio e Serviço de 

Bairro; Comércio e Serviço Setorial; 

Habitação Transitória; Uso Comunitário 3; Comércio e 
Serviço Geral; Comércio e Serviço Específico; 

Zona Residencial 2 (ZR2) 

Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Habitação de 
Uso Institucional; Uso Comunitário 1; Uso Comunitário 2; 
Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio e Serviço de 

Bairro; Comércio e Serviço Setorial; 

Habitação Transitória; Uso Comunitário 3; Comércio e 
Serviço Geral; Comércio e Serviço Específico; 

Zona Residencial 3 (ZR3) 

Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Habitação de 
Uso Institucional; Uso Comunitário 1; Uso Comunitário 2; 
Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio e Serviço de 

Bairro; Comércio e Serviço Setorial;  

Habitação Transitória; Uso Comunitário 3; Comércio e 
Serviço Geral; Comércio e Serviço Específico; Uso 

Industrial 1; Uso Agropecuário; 

 Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
Habitação Unifamiliar;  

Comércio Vicinal; Serviço Vicinal;  

Habitação Transitória; Uso Comunitário 1; Uso 
Comunitário 2; Comércio e Serviço de Bairro; Comércio e 

Serviço Setorial; Comércio e Serviço Geral;  

Zona de Especial Interesse Ecológio (ZEIE) 
Habitação Unifamiliar; Habitação Coletiva; Comércio 
Vicinal; Serviço Vicinal; Comércio e Serviço de Bairro;  

Habitação de uso Institucional; Habitação Transitória; 
Uso Comunitário 1; Uso Comunitário 2;  

Zona Industrial 1 (ZI1) Uso Industrial 1; Uso Industrial 2; Uso Industrial 3; Comércio e Serviço Específico; Comércio e Serviço 
Geral; 

Zona Industrial 2 (ZI2) 
Comércio e Serviço Geral; Uso Industrial 1; Uso 

Industrial 2; Comércio e Serviço Específico;  

Zona Especial de Interesse Turístico 1 (ZEIT1) 
Habitação Unifamiliar; Habitação Transitória; 

Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Habitação Coletiva;  
Comércio e Serviço Geral; Comércio e Serviço 

Específico; Uso Comunitário 1; 

Zona Especial de Interesse Turístico 2 (ZEIT2) 
Habitação Unifamiliar; Habitação Transitória; 

Comércio Vicinal; Serviço Vicinal; Habitação Coletiva; 
Comércio e Serviço Geral; Comércio e Serviço 

Específico; Uso Comunitário 1; 

* Uso permitido – Atividade que apresenta clara compatibilidade com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente. 
* Uso permitido – Atividade que apresenta clara compatibilidade com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente.
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ANEXO XXII: QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS USOS DO SOLO 

Quadro 24 Classificação dos Usos do solo 

USO HABITACIONAL  

Edificações destinadas à habitação permanente ou transitória 

Classificação do Uso Definição Exemplos 

Habitação Unifamiliar Edificação destinada à moradia de uma só família.  

Habitação Coletiva 
Edificações destinadas a servir de moradia a mais de 

uma família, contendo duas ou mais unidades 
autônomas. 

 

Habitação de Uso Institucional 
Edificação destinada à assistência social, abrigando 

estudantes, crianças, idosos e necessitados. 

Albergues, alojamentos estudantis, casa do 
estudante, asilos, conventos, seminários, internatos e 

orfanatos. 

Habitação Transitória 
Edificação com unidades habitacionais destinadas ao 
uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante 

remuneração.  

Habitação Transitória 1: Hotel, apart-hotel, pousada, 
hotel fazenda e pensão; Habitação Transitória 2: 

Motel; 

USOS COMUNITÁRIOS 

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas a serviços de educação, lazer, cultura, saúde, assistência sociais e cultos religiosos. 

Classificação do Uso Definição Exemplos 

Uso Comunitário 1 
Atividades de atendimento direto e funcional ao uso 

residencial 

Ambulatórios, postos de saúde, estabelecimentos de 
assistência social, berçários, creches, hotéis para 
bebês, bibliotecas, estabelecimentos de educação 

infantil (ensino maternal, pré-escola, jardim de 
infância) e estabelecimentos de educação especial. 

Uso Comunitário 2 
Atividades que impliquem em concentração de 

pessoas ou veículos, níveis altos de ruídos e padrões 
viários especiais. 

Estabelecimentos de ensino fundamental e ensino 
médio; hospital, maternidade, pronto-socorro, 

sanatório, casas de recuperação, casas de repouso, 
auditório, boliche, cancha de bocha, cancha de 

futebol, centro de recreação, centro de convenções, 
centro de exposições, cinema, colônias de férias, 
museu, piscina pública, ringue de patinação, sede 
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cultural, sede esportiva, sede recreativa, sociedade 
cultural e teatro, casas de culto e templos religiosos. 

Uso Comunitário 3 

Atividades de grande porte, que impliquem em 
concentração de pessoas ou veículos, não 

compatíveis diretamente ao uso residencial e sujeitas 
a controle específico. 

Autódromo, kartódromo, centro de equitação, 
hipódromo, circo, parque de diversão, estádio, casa 

de espetáculo artístico, pista de treinamento e rodeio, 
campus universitário e estabelecimento de ensino 

superior. 

USO COMERCIAL E DE SERVIÇO 

Classificação do Uso Definição Exemplos 

Comércio Vicinal 

Atividades com relação de troca visando o lucro e 
estabelecendo a circulação de mercadorias, de 

pequeno porte. Atividade comercial, disseminada no 
interior das zonas, de utilização imediata e cotidiana 

Açougues, casa de armarinhos, casas lotéricas, 
drogarias, ervanários, farmácias, floriculturas, 

mercearias, locais de venda de hortifrutigranjeiros, 
papelarias, revistarias, panificadoras, bares, 

cafeterias, cantinas, casas de chá, confeitarias, 
comércio de refeições embaladas, lanchonetes, 

leiterias, livrarias, pastelarias, postos de venda de 
gás liquefeito, relojoarias, sorveterias, e congêneres. 

Serviço Vicinal 

Atividades nas quais fica caracterizado o préstimo de 
mão-de-obra ou assistência de ordem intelectual ou 
espiritual, de pequeno porte. Atividade profissional e 
serviço pessoal, não incômodo ao uso residencial. 

Escritórios de profissionais autônomos, prestação de 
serviços de datilografia, digitação, manicure e 
montagem de bijuterias, agências de serviços 
postais, jogos (bilhar, snooker, pebolim, jogos 

eletrônicos), consultórios, escritórios de comércio 
varejista, instituto de beleza, salão de beleza, e 

congêneres. 

Comércio e Serviço de Bairro 
Atividade comercial e de prestação de serviços, 

destinada ao atendimento de um bairro ou zona, de 
médio porte.  

Restaurantes, roticerias, choparias, churrascarias, 
petiscarias, pizzaria, comércio de material de 

construção, comércio de veículos e acessórios, 
joalherias, academias, agências bancárias, 

borracharias, escritórios administrativos, 
estabelecimentos de ensino de cursos livres, 
laboratórios de análises clínicas, radiológicos, 

fotográficos, lavanderia, oficina mecânica de veículos 
e estacionamento comercial, e congêneres. 
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Comércio e Serviço Setorial 
Atividade comercial e de prestação de serviços, com 

abrangência maior que o comércio de bairro, de 
médio porte. 

Centros comerciais, lojas de departamentos, super e 
hipermercados, buffet com salão de festas, clínicas, 

edifícios de escritórios, entidades financeiras, 
escritório de comércio atacadista, imobiliárias, sede 
de empresas, serv-car, lava car, serviços públicos, e 

congêneres. 

Comércio e Serviço Geral 

Atividade comercial ou de prestação de serviços 
destinadas a atender a população em geral, de 

grande porte, que por sua natureza, exijam 
confinamento em área própria.  

Estabelecimentos de comércio atacadista, comércio 
varejista de grandes equipamentos, agenciamento de 

cargas, canil, marmorarias, depósitos, armazéns 
gerais, entrepostos, cooperativas, silos, grandes 

oficinas, grandes oficinas de lataria e pintura, hospital 
veterinário, hotel para animais, impressoras, editoras, 

serviços de coleta de lixo, transportadoras e 
congêneres. 

Comércio e Serviço Específico 

Atividade peculiar que por sua natureza possam 
trazer transtorno ou conflito em sua à vizinhança 

sendo, portanto, sujeito a estudo sobre a sua 
viabilidade, de grande porte. 

Comércio varejista de combustíveis, comércio 
varejista de derivados de petróleo, postos de 

combustíveis, serviços de bombas de combustível 
para abastecimento de veículos de empresas, capela 

mortuária, cemitério, ossário. 

USO COMERCIAL E DE SERVIÇO 

Atividades que resultam na produção de bens a partir da transformação de insumos 

Classificação do Uso Definição Exemplos 

Uso Industrial 1 
Atividade industrial compatível ao uso residencial, 
não incômoda ao entorno no que diz respeito aos 

níveis de ruído, de vibração e de poluição ambiental. 

Confecção de Cortinas; Fabricação e Restauração de 
Vitrais Malharia; Fabricação de: absorventes; 

acessório do Vestuário; acessórios para Animais; 
adesivos; Aeromodelismo; Artigos de Artesanato;  

Artigos de Bijuteria; Artigos de Colchoaria; Artigos de 
Cortiça; Artigos de Couro; Artigos de Decoração; 
Artigos de Joalheria; Artigos de Pele; Artigos para 

Brindes; Artigos para Cama, Mesa e  Banho; 
Bengalas; Bolsas; Bordados; Calçados; Capas para 
Veículos; Clichês; Etiquetas; Fraldas; Gelo; Guarda-
chuva; Guarda-sol; Material Didático; Material Ótico; 
Mochilas; Painéis Cerâmicos e Mosaicos Artísticos; 
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Pastas Escolares; Perucas e Cabeleiras; Produtos 
Alimentícios; Produtos Desidratados; Produtos 
Naturais; Relógio; Rendas; Roupas; Sacolas; 

Semijóias; Sombrinhas; Suprimentos para 
Informática. 

Uso Industrial 2 

Atividades industriais em estabelecimento que 
impliquem na fixação de padrões específicos, no que 

diz respeito aos níveis de ruído, de vibração e de 
poluição ambiental, quanto às características de 
ocupação do lote, de acesso, de localização, de 
tráfego, de serviços urbanos e disposição dos 

resíduos gerados; 

Cozinha Industrial; Fiação Funilaria; Indústria de 
Panificação; Indústria Gráfica; Indústria Tipográfica; 

Serralheria; Fabricação de: Acabamentos para 
Móveis; Acessórios para Panificação; Acumuladores 
Eletrônicos; Agulhas; Alfinetes; Anzóis; Aparelhos de 
Medidas; Aparelhos Fotográficos e Cinematográficos;  

Aparelhos Ortopédicos; Artefatos de Bambu; 
Artefatos de Cartão; Artefatos de Cartolina; Artefatos 

de Junco; Artefatos de Lona; Artefatos de Papel e 
Papelão; Artefatos de Vime; Artigos de Caça e 

Pesca; Artigos de Carpintaria; Artigos de Esportes e 
Jogos Recreativos; Artigos Diversos de Madeira; 

Artigos Têxteis; Box para Banheiros; Brochas; 
Capachos; Churrasqueiras; Componentes 

Eletrônicos; Componentes e Sistema de Sinalização; 
Cordas e Barbantes; Cordoalha; Correias; 

Cronômetro e Relógios; Cúpulas para Abajur; 
Embalagens; Espanadores; Escovas; Esquadrias; 

Estandes para Tiro ao Alvo; Estofados para Veículos; 
Estopa; Fitas Adesivas; Formulário Contínuo; 

Instrumentos Musicais; Instrumentos Óticos; Lareiras 
Lixas; Luminárias; Luminárias para Abajur; 

Luminosos; Materiais Terapêuticos; Molduras; 
Móveis; Móveis de Vime; Painéis e Cartazes 

Publicitários; Palha de Aço; Palha Trançada; Paredes 
Divisórias; Peças e Acessórios e Material de 

Comunicação; Peças p/ Aparelhos Eletro-Eletrônicos 
e Acessórios; Persianas; Pincéis; Portas e Divisões 

Sanfonadas; Portões Eletrônicos; Produtos 
Alimentícios com Forno a Lenha; Produtos 

Veterinários; Sacarias; Tapetes; Tecelagem; Toldos; 
Varais; Vassouras. 

Uso Industrial 3 
Atividades industriais cujo funcionamento pode gerar 
um intenso fluxo de veículos de carga e cujo nível de 

Construção de Embarcações; Curtume; 
Desdobramento de Madeira; Destilação de Álcool; 

Entreposto de Madeira p/Exportação 
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interferência ambiental requer estudos e avaliações 
de impactos específicos. 

(Ressecamento); Frigorífico; Fundição de Peças; 
Fundição de Purificação de Metais Preciosos; 
Geração e Fornecimento de Energia Elétrica; 

Indústria Cerâmica; Indústria de Abrasivo; Indústria 
de Águas Minerais; Indústria de Artefatos de 

Amianto; Indústria de Artefatos de Cimento; Indústria 
de Beneficiamento; Indústria de Bobinamento de 

Transformadores; Indústria de Compensados e/ou 
Laminados; Indústria de Fumo; Indústria de 

Implementos Rodoviários; Indústria de Madeira; 
Indústria de Mármore; Indústria de Plásticos; 

Indústria de Produtos Biotecnológicos; Indústria 
Eletromecânica; Indústria Granito; Indústria 
Mecânica; Indústria Metalúrgica; Indústria 

Petroquímica; Montagem de Veículos; Peletário; 
Produção de Elem. Quim. e de Prod. Inorg, Org.; 

Produção de Óleos Vegetais e outros Prod. da Dest. 
da Madeira; Produção de Óleos, Gorduras e Ceras 

Veget. e Animais; Reciclagem de Plásticos; 
Reciclagem de Sucatas Metálicas; Reciclagem de 
Sucatas não Metálicas; Recuperação de Resíduos 
Têxteis; Refinação de Sal de Cozinha; Secagem e 

Salga de Couro e Peles; Sementação de Aço; 
Sintetização ou Pelotização de Carvão de Pedra e 

Coque; Tanoaria Têmpera de Aço; Têmpera e 
Sementação de Aço; Torrefação e Moagem de 

Cereais; Tratamento e Distribuição de Água Usina de 
Concreto; Zincagem Fabricação de: Açúcar; Adubos; 
Água Sanitária; Álcool; Alvaiade; Anodos; Antenas; 

Aparelho, Peças e Acessórios p/ Agropecuária; 
Aparelhos e Equip. Elet. Terapêuticos e Eletroq; 

Aquecedores, Peças e Acessórios; Arames 
Metálicos; Argamassa; Armas; Artefatos de Borracha; 

Artefatos de Concreto; Artefatos de Espuma de 
Borracha; Artefatos de Fibra de Vidro; Artefatos de 

Metal; Artefatos de Parafina; Artigos de Caldeireiros; 
Artigos de Cutelaria; Artigos de Material plástico e/ou 

Acrílico; Artigos de Tanoaria; Artigos Diversos de 
Fibra; Artigos para Refrigeração; Artigos Pirotécnicos;  

Asfalto; Bebidas; Bicicletas; Biscoitos e Bolachas; 
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Bombas e Motores Hidrostáticos; Borracha e Látex; 
Sintéticos; Brinquedos; Caçambas; Café; Cal; 

Caldeiras, Maq., Turbinas e Motores Marítimos; 
Câmaras de Ar; Canos; Canos Metálicos; Carretas 
para Veículos; Carroças; Carrocerias para Veículos 

Automotores; Cartão; Cartolina; Casas Pré-
Fabricadas; Celulose; Ceras para Assoalhos; Chapas 
e Placas de Madeira; Cimento; Cola; Combustíveis e 

Lubrificantes; Componentes e Turbinas; 
Concentrados Aromáticos; Corretivos do Solo; 

Cosméticos; Cristais; Defensivos Agrícolas; 
Desinfetantes; Elevadores; Equipamentos Contra 

Incêndio; Equipamentos e Apar.  p/ Controle Visual / 
Pedagógico; Equipamentos e Mat. de Proteção e 

Segurança de Trabalho; Equipamentos Eletrônicos 
e/ou Elétricos; Equipamentos Esportivos; 

Equipamentos Hospitalares; Equipamentos 
Industriais, Peças e Acessórios; Equipamentos 

Náuticos; Equipamentos p/ Transmissão Industrial; 
Equipamentos para Telecomunicação; Equipamentos 

Pneumáticos; Esmaltes; Espelhos; Espumas de 
Borracha; Estruturas de Madeira; Estruturas 

Metálicas; Explosivos; Fermentos e Leveduras; 
Ferramentas; Fertilizantes; Fios e Arames de Metais; 

Fios Metálicos; Formicidas e Inseticidas; Fósforos; 
Fungicidas; Gás de Hulha e Nafta; Gelatinas; 

Germicidas; Glicerina; Graxas; Impermeabilizantes; 
Lacas; Laminados; Laminados de Metais; Laminados 

Plásticos; Lâmpadas; Licores; Louças; Malte; 
Manilhas, Canos, Tubos e Conexão de Material 
Plástico; Maq.  e Apar. p/ Prod. e Distribuição de 

Energia Elétrica Máquinas e Equipamentos Agrícolas 
Máquinas Motrizes não Elétricas; Máquinas p/ Meio-
Fio; Máquinas, Peças e Acessórios; Massa Plástica; 
Massas Alimentícias; Massas para Vedação; Mate 

Solúvel; Materiais p/ Recondicionamento de 
Pneumáticos; Materiais para Estofos; Material Eletro-
Eletrônico; Material Fotográfico; Material Hidráulico; 

Material p/ Medicina, Cirurgia e Odontologia; Matérias 
Primas p/ Inseticidas e Fertilizantes; Medicamentos; 
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Moldes e Matrizes de Peças e Embalagem Plástica; 
Mont. de Tratores, Maq., Peças e Aces.  e Apar. de 
Terraplenagem; Motociclos Motores para Tratores 

Agrícolas; Munição para Caça e Esporte; Munições; 
Oxigênio; Papel; Papelão; Peças de Gesso; Peças e 

Acessórios para Máquinas Agrícolas; Peças e 
Acessórios para Motociclos; Peças e Acessórios para 
Veículos; Peças e Equipamentos Mecânicos; Pisos; 

Placas de Baterias; Pneumáticos; Preparados p/ 
Limpeza e/ou Polimentos; Produtos Agrícolas; 

Produtos de Higiene Pessoal; Produtos de 
Perfumaria; Produtos Derivados da Destilação do 
Carvão de Pedra; Produtos Químicos em Geral; 

Rações Balanceadas e Alim.; Preparados p/ Animais;  
Rebolo; Relaminados de Met.  e Ligas de Metais não 
Ferrosos; Resinas de Fibras; Sabões; Saponáceos; 

Sebos; Secantes; Soldas; Solventes; Tanques, 
Reservatórios e outros Recipientes Metálicos; 
Tecidos; Telas Metálicas; Telha Ondulada em 

Madeira; Telhas; Tintas; Trefilados de Ferro, Aço e 
de Metais não Ferrosos; Triciclos; Tubos Metálicos; 

Veículos; Vernizes; Vidros; Vinagre; Xaropes; 

USO AGROPECUÁRIO 

Classificação do Uso Definição Exemplos 

Uso Agropecuário 
Atividades de produção de plantas, criação de 

animais, agroindústria e piscicultura 

Abate de animais, aração e/ou adubação, cocheira, 
colheita; criação de chinchila, criação de codorna, 

criação de escargot, criação de minhocas, criação de 
peixes, criação de rãs, criação de répteis, granja, 
pesque e pague, produção de húmus, serviços de 

imunização e tratamento de hortifrutigranjeiros, 
serviços de irrigação, serviços de lavagem de 

cereais, serviços de produção de mudas e sementes, 
viveiro de animais e criação de gado. 

USO AGROPECUÁRIO 

Definição Exemplos  
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Uso Extrativista Atividades de extração mineral e vegetal. 

Extração de areia, extração de argila, extração de 
cal, extração de caolim, extração de cimento, 

extração de madeira; extração de minérios, extração 
de pedras, extração vegetal e olaria. 
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ANEXO XXIII: MAPA DE HIERARQUIA VIÁRIA 

 

 

 

 

Mapa 17: Hierarquia Viária 
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Elaboração do Plano Diretor Municipal de Itarema - CE 
Etapa 4 - Proposta Minuta de Lei 
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