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Altera o Plano Diretor Sustentável e Participairi i,

Do MunicÍpio de Barra dos Coqureiios

FEITO DO MIINICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE
-^ 'rc^ de suas legais, fazsaber.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposio no Artigo 7: dalei Orgánica do Municipio. cliLe :r

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

rÍrulo I - DA poLÍT:cA DE DESENVoLVIMENTo MUNtcrpAL

Capítr,rlo i - Dos Obj eti-vos.ôerais

fut. I o . O Plano Diret.-,r Sustentávei Participativo do MunicÍpio de Bar;a Gos Coqurircs rciir
corno objetivo garantir o direito à cidade, o cumprimerrto da função sociel da cidacie e d:r

;ropÍiedade, a justa distribuicão dos servicos pú'olicos, a oidenação do uso e ocupacão Co :iclo e

daproduçã;do espaço e a preservacão do patrimônio arnblentâl, hisrórico e cuttural. mediilnic:r
geslão Cemocrática panicipativa, nos termos da Lei Federai no 10.257, de i0 de.itrlho de 200 i. r
da Lei Orgânica Muaiaipal.

Art. 2 ". O Plano Direior Sustentavel Participativo de Barra cios Coqueiros. abranqendo a

totalidade do território, e o instrumento básico da polÍtica de desenvolvimento do Mu,-ii'-:pio. e

integra o processo contínuo de planejamento mu.nicipal, que <ieverá contâr com a participacàc da
coletividade, orientando agentes púbiicos e privados que ail-ram na produção e gesião da cidade.

Art. 3 o. A política de desenvolvimento municipal deve anicuiar a ação cie iomra integrada para
elaboração de planos regionais intermunicipais e locais de atuação urbana e rural do MunicÍpio
de Barra dos Cr>queiros, r,isando o seu desenvolvimento sustentável.

+rt. 4 o. São objetivos gerais da política de desenvolvimenro municipal:

I. melhorar a qualidade de vida urbana e rural, garan'uindo c bem-estar dos municipes:

Il. ordenar o pleno dêsenvolvimenro Co M-unicípio no plano econômico, social e culu:'ai.
adequando o uso e a ocupação do solo à função social da ciCade e da propriedade:

i[1. promoveÍ o desenvr:lvimento econômico orientado paÍa a criacão e a rfiânutenção ,de

emprego e renda, meciiante o inceniivo à irnpiantação e à manutenção de atividades renr,c (i.
escala rnunicioal ouanlo reEionai:
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EST.{-DO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÂ DOS COQUEIROS

GÀBINETE DO PREFEITO

IV- preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patcimônio cultural. historico. arrísrico.
paisagístico e arqueologico municipal;

V. promover a paÍticipação dos cidadãos nas decisões d,)s agentes públicos e privados qrre
afetam a organização do espaço, a prestação de serviços públicos e a qualidade do ambienre
urbano;

VI. promover a adequada distibuição dos contingentes populacionais, conciliando-a às

atividades urbar:.as e rurais instaladas;

VII. estabelecer um sistema de planejamento e gestão urbano e rural que garanla a inregração
dos agentes setoriais de planejamento e da execução da administragão municipal, e assegure a

participação da sociedade civil nos processos de planejarnento, implementa.ção, avaliação e

revisão do Plano Diretor:,

VIII. controiar as con.L;'e ". <Ie instaiação rdas diversas atividades econôrricas e de glandes

empreendimento: .-.rniniizando as repercussõ6 negauvas.

Capítulo II - Da'Funçáq Social'da Fropriedade

An 5 o. A propriedade cumprirá a sua função social na niedida em que atender as exigências

fundamentais de ordenação expressas neste PIano Diretor, tais como.

i - aproveitamento socialmente justo e racional do solo, com sua utilizaçào errt i.ntettsi,-lad.,'

compatível com a caJ;acidade da infia-estrutura, dos equipamentos e serviços prrblictls

disponÍr'eis;

ll - utilização adequada Jos recursos narurais disponíveis, bern como a proteção, a preservacàL) e

a recuperação do meio ambiente e do patemônio histón,:o, cultural, paisagÍstico. artísticr'r c

arquiteLônico:

III - utilizaçâo compatív:l com a seguranca e a saúde dos u:;uários e dos vizinhos.

Art. 6 o. A função socirl da cidade é atendida na medida em que se cumpraln as ttortnas de

ordem pública direcionadas ao bem-estar de seus habitartes, especialmeffe no Çue lenQc' à

nroradia, à infra-estrutura urbana, à educagão, à saúde, a.s lazer, à segurança, à circulacrão. .r.

comunicação, à produção e circulação de bens e de serviços e à proteção. preservaçàtl e

recuperação do.s recursos naturais ou criados.

Capítuio IfI - Das'Diretizes,Estratégicx

Art.7 o. Para atingir os cbjetivos det=rnidos nesta Lei, ficarrr estabelecidas as seguintes diretrizes

estratégicas:

I apoio à irnplantação e à au:.pliação de aüvidades agroindustriais e de agricultura familiar:

II apoio à pequena e mir;ro empresa da região;

Av MoisÉs Gomes Perciri- 
',,ki,:l:':;r'#:-,tffi,Ír? j'.11í]i;i,ã,1fl'*t;s;t's't*gipe - i'rêP 4e r{0-oo0
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ESTADo oíir,ncrpr
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÂ DOS COQUEIRH

GABINETE DO PREFEITO

ill estmturação de programas de extensão rural;

IV apoio à impiantação de habitação popular finaaciada coni recusos públicos ou privados;

V apoio e dinrlgação do associaüvism.o;

VI implantação de sisterâa de consórcio intermunicipal para a gestão dos recursos naturais;

VII aproveitamento racional das potencialidades naturais, er:onômicas e turísticas do MunicÍpio;

VIII limitação da üpologia dos usos e a intensidade de ocupação do solo à capacidade de

absorção da infra-estutura e à condições de acessibilidacle e adequação às caracterísLicirs ci<-r

meio físico

IX estabelecer a concessão rJe incentivos à produção de habitação de interesse social, inclusive

com destinação de áreas específicas para esse fim;

X fbrtalecer as areas turísticas como póios de geraçáo de erirprego e renda.

dr1Írs,ru+o 9LV'Ilv4ENilO

CapÍtulo l=D ,-o

Art. 8 o. Para assegurar c direito à moradia, ficam c,stabelecidas as seguintes diretrizes:

i - urbanização e regulz,nzação fi.rndiaria, onde possível, cle areas ocupadas por populacâo Cc

baixa renda;

II - estabelecimenio d.e programas de assentamento de população de baixa renda;

IIi - impedir novas ocupaÇões irregulares nas áreas de pieservação permanente, de piclt:cào

ambiental e nas áreas prgtegidas para infra-estrutura do'Muricipio;

IV - fortalecer os mecanlsmos e insúnoias cle participação oom representantes do poder público,

dos usuários e do setor produtivo na formulagão e deiiberação das política-s, na definiçâo das

prioridades e na impiemantação dos programas.

Parágrafo único. Serão uriadas Áreas Especiais de lnteresse Social nas ocupaÇôes irregulares '
áreai especiais de rega\:u:tzação urbanística nos locais octt,:ados por loteamenros clandesiiuos.

irregulares, abandonaãos ou não titulados, para fins de regulaÍização urbanÍstica e fundiána'

fut. 9 o. Para fins de ass(:ntamento de população de baixa renda, deverão ser prioriz.adas:

I - a oferta de lotes urbZurizados;

II - a construção de moradias populares para relocalizaçdct de mor res de áreas de interesse

público;

Av. Moises Gotnes Per.eira i 6 - Ccnro - Tcle-t'ax: (79) 3

cNPJ-1 3. 1 28.8ó3/000 I -90 -
62-3715 - Bar:a dos CoqueircVScrgipe - CEP

-mai t: pmbc(a.;,nioner,com. br

4, I 40-000

l-ri;;1= ;' lhI i.r ijil'l: lj :i r'-;, :'r'''

E*,-j 2: {> j '--!--Ç;



gr
á*--?,
n^+,:j t
. -r-(t

-r:{"
:-

'#à
,,#
'ffi
wq.
'#
-*d,.4

w
ry,
.

fuí
4.
/^&

á-
:*-,.-
e
:4
?

--{ii

. FL

1^s
i*
.f

Éá
Ê^

dL

&
É:=
ãà^

#
r^
É
L^
-+/^
âf

Ê.r^

§

)^

^

tü+i§i'iíi
4:,/Á:--r- à/ I

l.-j=hiii

j ,_+-

ESTADO DE SERGIPE'
PREFEITURA MUNICIPAL DE B.{RRâ DOS COQUEIROS

irr - o cadasrame,,,o du. ,"-,,,^:::J: ,, :::"::,,"" ,,.:, .*, ,""^,, passíveis de
r e gularízacão fundi ári a.

CapÍtuJo Ii'-*t-Dá

Art' 10 ". A política de educação do M-micípio visa assegruar aos seus beneficiários o pleno
desenvolvimento pessoal e profissional, de modo a promover a cidadania e a inclusão social

Art. 11 ". São diretrizes clapolítica educacional:

I planejamento da rede de educação considerando a demanda locai e deslocamento mínimo;

II promover a expansão e a manutenção da rede pública de ensino, de forma a cohr:ir a demanda.
garantindo o ensino básico obrigatório e gratuito;

III determinação de árt:as para implantação de unidades de educação com caracrerisricas
adequadas às peculiaridades do tipo de atenÕirnento ofertado;

IV prornover o desenvclvimento de centos de excelên.:ia em educação, vohados para a

modemizacão do padrão de ensino e a formação de recursos humanos;

V expandir e descentralizar gradativamente as atividadas e os equi.pamentos do sistema
educacional, incluídas as creches e as pre-gscolas;

Vi promover prograrnas de integração entre a escola e â c()munidade com espaços especíiicos
paÍa o desenvoivimento rie atividacles de educação, saúde e i-azer

ViI garantia da qualidacte do padrão arqütetônico da rede de ensino púbiico com ambientes.
dém das saias de aula, que permitam educação integral de cirra_iidade;

VIII Ampliar as ações de capacitação e aperfeiçoamentrr dos recursos humanos na area de
educação como forma cre resolver, graclativamente, a car,;ncia de pessoal qualificado para o

corpo docente da rede dr; ensino municipal, priorizando ass,m, sua formação, principalmenre da

zona rural,

IX Proporcionar condir.:ões adequadas para o atendime.:ro aos altmos que necessiram de

cuidados especiais na recle municipal dc cnsino;

X Valorizar e estimulaÍ ir Educação Ambiental;

XI Propiciar o acesso à i-'rformação globalizada;

a. Implantando cur-srs de informática;

b. Implantando Biblioteca Pública Municipai.

c. Implantando tenainais de computadores na
mr:nicipaL.

Av Mo isés Go mes Pere i ra'' 
3;r!:1il ;ri? !;ãffi ,11? : i1', lír; ;

red,: escolil e na-ftblioteoa pubiica

/{/-'
$,ar''r dos Coquciros/Scrgipc - CEP +9 Ii0-ld;
ócíá,níonet.com.br
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ESTADO DE SERGIPE-.
PREEEITURA MUNICIPÀL DE BÀ . DOS C

GABINETE DO PREFEITO

Art. 12 o. As localidades.onde haja comunidades de baixa renda ficam consideradas prioritánas
para a instalação de eqüpamentos de ensino pré-escolar.

Puâgrafo Unico - Serãr.r considerados prioritários os povoados e localidades mais distântes cj.a

sede do Mua.icípio que não disponham de eqúpamentos púbiicos'

AJt. 13 .. Nos Planos Urbanísticos ou Parcelamentos com mais de 5Yo da área cio MunicÍpro'

deverão ser previstas, além do que a legislação federal e rirunicipal do uso e parcelamento do

soio já determina, áreas para implantação de eqúpamenros de educação, com indicação dos

instrumentos para reserya dessas áreas e registro público das mesmas'

parágrafo único - A áLretpara equipamento de educação d.everá ser maior ou igual a7oÁ da árez

do Plano Urbanístico ou parcelamenlo+*

AÍt. 14 ". A política mu:ricipal de saúde tqm como objetiv > garantir um meio ambienre que dê

sustentabilidade a uma uicia saud.ável à população, minirrrizando o risco de doenças e outros

agravos.

AÍt. 15 o. PrÍa garantiir de acesso igualitario a prestaçãc de saúde ficam estabelecicias as

":';' j-.i- lo diretrizes:

I atuar de forma integrada com a vigilância epidemiológica. identificando focos de insalubridade

disseminadores de doenç as;

II estimular a instalaçãc d.e equipamentos comunitários dr: saúde com arendimenio básictl d<

urgência e emergência n:r zona urbana;

III promover a distibtúção espacial de recursos, serviços e ações' conforme sri[erios de

contingente populacional, demand4 acessibiiidade fisica e rierarquizaçào dos equipamentos dÊ

saúde;

IV garantir, por meio do sistema de transporte urbano, coqi rções de acessibiiidade às areas onde

esteJarn iocalizados os equipamentos de saúde;

V garantir boas condiçõ,:s de saúd.e para apopulação,-por iaeio de ações Preventvas que vlsen

à melhoria a* 
"ooJiiões 

ambientaii, "o*o 
à conuole dos recursos hídricos' da qualidade dz

água consumid4 do maüeJo do esgotamento sanitário, da 'lrenagem e dos resíduos sóiidos' da

poluição atrnosférica e sDtrora

AÍt. 16 o. Os sistemai de in-fra'esErutura e sewiçoS urbanos de saneamento ambienral o:

interesse coletivo dever ser instituídos para a consecução ccs segulntes objetivos:

I melhcria da qualidade 'Je 
vida Para os diferentes estratos socioeconô-'1y

como do meio ambiente übano e nnal,

Av.MoisésGomcsPsrcira,l6-Cenuo-Tele-fa'r:Q9)3262'3115-
CNPI- 1 3. 128.863/000 1'90 - E'mail: prn ntoGct.c0m.or

-CEP 49140-00t:-

ha r:^.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA }IUNICIPAL DE BARR.{ DOS COQUEIROS

GABINETE DO PREFEITO

II garantir o atend.irnento das populagões de baixa renda concenúadas nas áreas cle ur.rbanização
precária, assim como das,que vivem em pequenas localidades de caractcrísticas rurais;

IIi compatlbilizar a oferta. qualitativa e a manutenção de Serviços.públicos tr seus resfectivos
egrúpamentos com o planejamento, o ordenarrrento territo:'iâl e a observaçio dz evolução Co

crescimento populaciona-1,

IV prevenir problemas decorrçntes da urbanização, de fonlra a evitar ou restingir os impacros

futuros sobre o desenvolvimento urbano e ambiental.

Art. 17 o. O Podcr Executivo Municipal, mediante projeto de lei, poderá proPor a criação de

Orgão Gestor d.a infra - Estrutura no Município, que se iesponsabilizal:í, no âmbito de sua

competênci4 pela supervisão, Íiscalização e controle das atividades das concessionárias

publicas ou privadas, d.:s serviços urbanos de abastecimento de água potável e esgolainento

ianitário, de iomecimenlo de energia elética, de gás, de sistemas de telefonia tixa e movel e de

correios, bem como devera participar do planejamento e projeto e implantação de obras e

serviços das empresas concessionárias, em tado território municipal-

AÍ. I8 ". O planejament,: e aexecução de obras e serviços deverão estar em confornlidade coin

esta Lei e d.emais legislações complementares, cabêndo at, Orgão Gestor o acornpaúameL)io

efetivo e sistemático do rriunprimento de suas disposições'

iarágraro unrco. As con:essionárias públicas ou privadas ficam obrigadas a disponibilizar para

o pod.er público Mpni;ipal, sem ánus, cópia impressa e em meio digital de prcJetos 3

documentos pertinent"r, 
"àrno 

relatórios e estud.os sobre asi referidas obras ou planejamenio dt

ações.

Art. 19 ". As ativid.ad..:s de operação e manutenção d;is instalaçÔes e equipamenios sob

responsabilidade das empresas concessionárias dos serviços púbiicos do Município devcrão s:r

inspecionadas pelo O.gào Gestor, exigindo-se o melhoramento constante da eficiência dos

serviços, a garantia da prevalência d.o interesse público e a garaÍItia do acesso satrsfatorio da

população

Art. 20 ". Fica vedadl a extensão dos serviços púbü.:os de ir-itia-estrutura urbana para

loteamentos e assentam€.otos irregpiares ou cla.:rdestinos sLrgidos a partir da vigência desta Lt:i

Parágrafo único. Os loteamentos e assentamentos irreguiari:s ou ciandestinos com ocupaçào e i:'

existãntes ao tempo da promulgação d:sta Lei rleverão se.:'reguiarizados a fim de receberent a

extensão dos serviços pt,blicos à" qu" trata o caput deste ariigo, conformc anexo desta iei

fut. 21 o. Ficam reserva.,las, confomle mapa Alexo III des,:e Piano Diretor, áreas destinadas ao

resguard.o da d.renagem natural por meio das lagoas internitentcs ou Permanentes e fairas de

proteção às mesmas.

Av Moisés comes Pereiri 
'8;rt:li:;l"J:;âffi,ÍrtJ l'.1';111i"'.?.il1Í.'i.:I,::li,'""'*'pe 
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Ca:cjlroi: rí:=ESTADO DE SERGIPE,;
PREF'EITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROSI ÇABINETE DO PREFEITO

S e çáo' I,-,n o, S aieegrr,ràent oit$g&ieartal

Art-22 0. O sruleamenro ambiental comporta as seguintes atividades:

I sistema de abastecimelito de águ4

il esgotamento sanitário;

III drenagern de águas pluviais;

iV manejo de resíduos sóiicios e iimpeza urbana.

AÍt.23 o. Consdruem dir,lEizes gerais relativas aos serviços de saneaÍnento ambiental:

I efetivar ações paÍa a redução ou á efiminação dos riscos à saúde e preserv-ação, prorecão.
recuperacão ou conseÍya)ão do meio ambiente;

II assegurar acesso Ca pcpulação às ações 
"1 

."*i"o. de san".amento, associad.os a programas oe
educação sanitária e em consonância com as norrnas de proteção ao meio ambiente e a saude
púülica;

IIl estabelecer, indeper,dentemente ou mediante convênio com a ad.ministração púalica
municipai estadual ou fecieral, o pianejamento e a efetivaçãc de ações de saneamento ambientai.
no sentido de garantir ccm eficiência o suprimento de água potável, o esgoamento sanitáno, o

manejo dos resíduos sóiitlos e o controle da drenagem das ág.nas pluviais,

iV condicionar o adensarxento e o assentamento populacion:..1 à prévra solução dos problernas d:
saneamento local;

V consultar e esclarecer a população a ser atendida com as oaras de sareamenro ambientai sobre
seu planejamento, projeti-r, impactos sócio-ambientais, lmF.iantação das obra-s e manutenção e

conservação.

Art- 24 o. A empresa r:oncessionária de servigos públici.rs de saneamento ambientai deve
pnonzar, em sua expansão de rede, a previsão de Adensarrtento e expansão urbanos previstos
nesta Lei e em seus anex()s.

AÍt. 15 o. A empresa c,:)ncessionária de servigos público.r de saneamento ambiental deverá
apresentar, anualmente, c.s programas para implantação gradual ou expansão de redes em todo o
território municipai, conforme direaizes preconizadas r:,este Piano Diretor e legisiariões
correlatas.

Av Moises Gomes Percirr
CN?i- I 3 . I 28.863/000 I -90 - E-maj l: pmbc@i, rfone!.com br

491.10-000
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ESTADo oíirncrrr .
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁ.RRA DOS COQUEIROS

GABINETE DO PREFETTO

SuÚSêção::ir.- Eôj

AÍt-26 o. Consrituem dileEizes gerais relativas aos serviços de abastecimento de água:

I proporcionar o acesso d.e toda a população do MurricÍpio ao abastecimento de água potável em
quantidade e qualidade srficientes de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pelo
Minisrerio da Saúde;

II buscar altêrnativas para abastecimento público de água das pequenas comunidades, a parrr de
investimentos em perfuração de poços profundos pua a obtenção de águas subterràreas, ern
locais não servidos pela rede pública; 

.

IIi garantir o tamponam<;nto definitivo dos poços tubulares profundos e dos poços desativados
confôrme norrnas e procedimentos de segurança para proteção do aquífero.

Art.27 o. Constituem dirctizes gerais relativas aos serviços '1e esgotamento sa-nitário:

I proporcionar o atendimenro de todos os domicíiios situado,: nas áreas urbaurizacias e adensadas.

com sistema público de :sgotamento sanitário constituído rie coieta, afastamento. tra[amento e

disposição final dos esgo.cs;

II normatizar as instala,:ões hidto-sanitárias residenciais. prevendo posicão adequada para

Iançamento dos efluentes domésticos na rede geral públi:a, sendo vedada e aprovação de

plrojetos tecnicos e construção de edificações sem adequados sistemas internos de esgotamenio;

III proibir, fiscalizar e pLmir as ligações de esgotamento sa.,útário à rede de drenagem pluviai-

sejam elas individuais ou coletivas;

IV promoveÍ, para resid:ncias isoladas situadaq nos núcieos urbanizados e em áreas rurais.

progÉma de construção de sanitários domiciliares, constit.:ídos de.fossa séptica e sistema de

disposição de efluentes, adaptados para as condições lo,-:ais e, em especial, para evilar a

contaminacão do lençol f.'eático superficial.

fut. 28 o. Para compatibilizan as demandas do crescimento p;pulacionai com o desenvolvimento

sustenlável e a protegão do r:suário e do meio ambiente como um todo, e, Para efeiro de

orientação quanto ao esgc)taÍnento sanitáúo, serão observadc:; os seguintes critérios gerais para:

I dornicílios isolados ou condomínios com até20 r:rridades - ranque septico simples individuais c

vala de infiltração;

I novos parcelamentol ou condomínios com mais de 20 unidades, edificaçôes e

empreendimetrtos com ár'eas de con-stnrção superior a 1-00i1,00m2 (um mil metros quadraclos)

com tanque séptico em série, f,iltro anaeróbio e vala de filt'acão para cada 20 uqidades;

Cos Coqueiros/Ser-eipe - CEP 49 140-000AvMoisesGomesPereir4S--r::ir1:;:?\,íT;{il:t;X,:.'ffi,
fonet.com br
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ESTA.DO »ilBNCrrC
PREITEITURA NIUNICIPÀL DE BARRA P6S COQUEIROS

GABINETE DO PREFEITO

III conjuntos, condomínios ou loteamentos com mais de 500 pessoas ou mais de 100 unidacies -
projeto de sistema de tratamento compacto ou simplificado, com pré-traramenro, com filtrc
anaeróbio ou com tratamento aeróbio corn reator de lodo ativado.

Paragrafo r:nico. Para atendirnento do caput do a:rigo deverá ser observada a legisiação
pertinente, em especial as Norrnas Brasileiras (NBR) e Resoluções do CONAMA.

AÍt.29 ". O Órgao Gestor- Municipzú exigir4 para aprovação dos projetos objeto do inciso III clo

artigo anterior, termo de compromisso por parte do empreendedor garantindo a

operacionaltzaçào do sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários.

Aft. 30 ". O Orgão Gestol deverá elabo:ár e implementar Plano Municipal de Drenagem.

Aii. 31 o. São diretrizes gerais dos serviços de drenagem de águas pluviais:

I adotar a sub-bacia hrd.ográfica como a unidade de plani:jamento para a impiementação do

plano de drenagem muni«;ipal;.

Il realizar o plane.lamel.to, projero e implantação de si:ttemas de microdrenagem de águas

pluviais na secie municipel e em todos os demais núcleos urbanizados do MunicÍpio e a aciocào

de medidas visando cont(,r os impactos de futuros desenvolvimentos;

III articular, mediante couvênio com a ad.mrnistraçao pública de ouros municípios, estadual ou

federal, e com o Comitê da Bacia Hid.rográfica do fuo Sergipe, a implementação de acÕes

conjuntas estruturais visando o controle dos impactos da urbanização sobre a drenagem;

lY realizar estudos de mncroüenagem envolvendo e delimilando pela cota mais alta das áquas

do período chuvoso as áreas sujeitas a alagamentos e lago:is interrnitentes e o aprovettamentc

dessas áreas para o destir.o final das águas pluviais;

V criar incentivos para construções particulares, e instituir, uara obras públicas, maiores Índices

de permeabilidade do solc que possibilitem maior inÍltraçãi.' das águas pluviais ou a construção

de cistemas de armazenamento de águas de chuva;

VI proibir as ligações dcmÍcitiares de esgoto à rede de drer,agem pluvizrl e c«libir o langainetrto

de lixo nos canais e drent.rs-

Su§qg,Çp.,ff;=

AÍt. 32 ". Constituem d,retrizes gerais dos serviços de lirrpeza pública e manejo.dos resÍduos

sólidos:

l. assegurar à populaçâo, em toda a 6's2 u'lanizada d,t Município. incluindo os núcieos

r:rbanizãdot, t.*iço público eficiente de co-.:-.a, remoção, tan§Porte e disposição final de iixo e

resÍduos solidos;

Av Moiscs Gomes pcreir4 '3_r.,Tl,.h1"JZ,:ã;{llj-;!;!ri 
cEp 4er40-c00



': :-

--^
i..9

,.+

-9

É
,âw
§-#

6

#^
'â'^'

ã-
,1àA
=e
5,^
,\.í

Êa

-j^

à
j!

.v

4^

'à

II- prestar servico eficiente de limpeza pública, com a coj.eta d.e lixo das ruas e logradouros
púbiicos como prai§, prâças, parques, feüas iivres e após eventos e festas populares, no sentidcr
de manter a cidade limpa e evitar os alagamentos por ocasião de chuvas intánsas;

III' articular e priorizar ccm a adminisuação pública de outrcs mr:nicÍpios, esrad.ual ou fed.eral, o
planejaurento, Projeto e inanciamento de soluções técnicas para o àestino final do lixo e dos
resíduos sólidos,

IV- implaatar procedimentos e nofinas para o recolhimento e a disposição fr-nal d,e entulhos e
restos de materiais de couskução;

V. desenvolver programrrs continuados e de longo alcance tobre educação ambiental, inclusive
em parceria com entidaíi.es da sociedade civii organisf,a. com vistas à participação ativa da
população na manutenção da iimpeza da cidade, bem como a difusão dos conceitos referenres à
redução, coleta seletiva,;eutilização e reciclagçm dos resíducs sóiidos urbanos.

Art. 33 ". O Orgão Gestr,r deverá eiaborar e implementar Pi;mo Municipal de Resíd.uos Solidos.

Art. 34 ". O Orgão Gestor poderá celebrar convênios cru formar consórcio intermunicipal,
sobretudo com os Municípios de Santo Amaro das Brotas, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e

São Cristovão, visando à cooperação técnica e ao apcio logístico nos serviços afeÍos à

disposicão final dc: rcsí<;uos com solução tecnológica apropriada e ambientalmente suste';trávei.

SeçQo ii - Q a:'U,titúaeão .de€r.rór§ia

Art. 35'. São diretrizes rr;lativas à utilização de energra:

I - asseg,.irar a expansã,: dos serviços de energia elétic4 segundo a distri--,-rição espaoial cia

população e das atividad,:s sócio-econômicas;

ii - difundir a utilização .Je formas altemativas de energia, cilrÍlo a solirr, a eolica e o gás natural.

§ 1".4 empresâ concesr;ionária de serviços públicos de er.:rgia eletrica deve priorizar. em sua
expansão de rede, a prer'isão de adensamento e expansão u;'banos previstos nesta Lei e em seus
anexos.

§ 2". As concessionárias públicas ou privadas ficam obrigadas a disponibllizat para o Poder
Público Municipal, serr ônus, cópias impressas e em meio digiral dos projetos executivos e

documentos pertinentes ,Jas suas redes, conforrne projetadas e impiantadas.

AÍt. 36 o. A empresa coilcessionária de serviços públicos cle energia elétrica deverá apresenrar,
anualmente, os program'rs para implantação gradual ou excansão de redes em tocio o terirorio
municipal, conforme diretrizes preconizadas oeste Plaao Di''etor e legislações pefiinentes.

â-

:

^

ilP---/
Av. Moises Gomes Pereira. l6 - Cenro - Tele-fax: (7g) 3262ilf 5- Ba- a dos CoquciroVscrgipc - CEP

CNP J- l -r. I 28. 863/000 I -90 - E-mail: pmbc( infoner-co m. br
49 l 40-000

, il.':!'=::=. i'. -' ..::,-.Ulll L.li; pç..:, .i i:iiJ:.

E.STADO DE SERGIPE
PREFETTIIRÀ MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

GABINETE DO PREFEITO
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ESTÀDO DE SERGIPE
PREFEII'URA MIJNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

GABINETE DO PREFEITO

I

I,.,I -

y'.rt. 37 o. São diretrizes da política de assistência social:

I. descentralizar os serviços e os equipamentos públicos, d.e modo
demandas re gionalizadas ;

II. implartar rede de cen-Jos sociais urbanos regionalizados;

aviabílizar o ârendimenro das

III. promover o acesso Ce idosos e portadores de def,rciência aos serviços regulares presados
pelo Município, media:rte a remoção das ba:reiras arquitetônicas, de locomoção e de

Art. 38 o. Com o objetlvo de promover e incentiva-r o rlesenvolvimento do turismo. ficam
estabelecidas as seguintes diretizes:

I. promoção de bens naturais e.culturais como atativos turísticos, atravé-s de:

â) 6slh^-: lz ilúa-t)strurura de atendimento e servlço:; aos tudstas na orla rtarÍtima e oo

no, com a instalaçl:o de equipamentos e mobiliário urhano,

b) criação de infra-esrrutura necessária ao turismo náutic,.r;

c) impiantae..ão e gestào de unidades municipais de consc;rvação ambiental com condições de

receber ,.; turismo icológico, tendo, como áreas prio; itarias de impiantação. as Areas de

Proreção AmbientiLl -- AP's, como Parques Ecológic;rs, conforr:ne delirnitado enr Anexo
desta Iei;

d) desenvolvimento de atividades culturais, de esporte e lazer nos imoveis publicos de '','alor

arquitetônico, histórico ou cultural;

e) construir cento de rrrformações turístic€Lsi, ltos moldes .: nos paràaetros internacionais;

iI. promoção das caracteríslicas turístícas da cidade, atavés le:

a) divuigação dos atrativos e eventos de interesse turÍstic.:r;

b) apoiar e promover c desenvolvimento das artes, das 1,adlç§es populares, das folclóricas e

das artesanais;

melhoria da infra-e;trutura de atendimento e serwços i:os tur'l.stas;

incentivo a aplicação da eliminação das ba:reiras arq,.ritetônicas nos bens de uso pr-rbiico,

atendendo as trortrras de acessibilidade;

Av. Moisés Gomcs Perei;a, t 6 - Cenuo - Tele-fax: (79) 3'cNPi-13. 
r 28.863/000 l -90 -

-37'75 - Barr: dos Çoqueiros/Se:'gipe - CEP 49 140-CÚ0

c)

d)

lmail: pmbc@i tlonet.com.br
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Córrego Alegre
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PONTO DESCRIÇAO COOR.DENÀDÀS UTIVI (DÀTUNT-

SAD-69)

ERVÀÇ

E (m) N (m)

URII-l=RUR-l Cruzamento da margem esquerda

do Rio SergiPe com a Ponte

Construtor João Alves no eixo da

Rodovia SE-449. '

7 t4375,7 E794E79,2

R.UR.2 Cruzamento da margem esquerda

do Rio Sergip€ com a margem

esquerda do Rio Pomonga.

714682,3 8795872,5

ffiill,
I Coordênad-as oriSinais 

ii ae Vf e VC no Datur,r

RL.iR.-3 Cruzamento da margem direita do

Rio Pomonga (Canal do Pomonga

- Sáo Sebastião) com a marg.m
direita do Rio JaParatuba.

73267 1.

RUR-3A truzamento da margem direita do

Rio Japaratuba com a orla do

Oceano Atlârtico

731'714,3

720296.5EICD-9=RUR-4 Cru2amento do prolongamento do
-r:-L^-Ânr^ VF-VG do CIIB-SE

(complexo tndt§trlat lnlçgraqo oe

Base de Sergipe) com a orla do

Oceano Atlântico. I

8797129,9 
I

transforrnadas Para I

sAD-69. I

Cruzamento da linha de limite de

presewação permanente ( mangue)

com o alinhamento VF-VG do

CilB-SE (ComPlexo Índustrial

lntegrado de Base de SergiPe).

7 l 8350.2 L:oordenadas onSlnals
de VF e VG no Daiunr

Córrego Alegre.
transformacias parar

SAD-69

Vértice AIA-6 118002,7 8797166,6

Vértice AIA-5 717920,5 8797099,0

r=«gn-ã ---Erttce AÍA4 717842,0 8791016,0

FXP-zt:Rl íR-9 Vértice AiA-3 1t'7826,2 8796957,7

EXP-3=RUR-
t0

Vértice AIA-2 7't7i 49.6 8796866,0

EXP-2:RUR..
it

Cmzamento da linha de limite de

presen'ação permamente (man gue)

com o início da linha de Iimite leste

da AIA (Área de Interesse

Ambiental)

717144,3 879616),

URB-7:EXP-
l=RUR-12

Cruzámento da Rua D com a Rua F

do LoLeamento Paraíso da Barra
71616i, j | õ/9:oJÔ,o I il'l- i

-

LIRB-.5:RUR.
li

I

Cruzamento da Rua D corn a Rua.

G do Lotemento Pacaíso da Barra,

defronte à Praça.

7 16054.9 | é7e3é | t ,e 
I

----.1@ | atsztts,z

I

URB-5:RUR-
14,

Cruza^ento da Rua B com a Rua G

do Loteamento Paraíso da Barrq
defronte à Pfaça,-

7158'70,5 r
I
I
I

8794122,5
URB-4=RUR-

l5
Final da Rua Rio Cas Canoas do

Coni unto Aloísio Melcíacies.

URB-]=RUR-
i6

Finl a" Rua A do Conj'"rnto

Aloísio lvÍelcíades.

715827,2 I Ü7v4I4u,u li

-

URB-2:RI.iR- -Traça d"EEcro projetada da

Rodovia SE-449, coincidente con'-

a Referência de Nívei (RN)
Iocatizada na pista de rodagem ao

sul da Praça.

7t5652,e5 | ó 19sY4z'>
I

I

I

i
I

I

Fonre pasa coor<

Darum Ceodésit

ienacias: gÀe CartográÍica 1:10.000 ;

:o: SAD-69 / Elipsóidc Intcrnacional

iEPLAN-Slr / ZUU4

961.
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Começa a descrição no ponto RUR-1, no cruzamenio da margem esquerda do Rio Sergipe com a

Ponte construtor João Aives no eixo dâ rodovia SE-449; CaÍ segue pela margem esquercia do Rio sergipe'

Subindo o rio até o ponto RUR-2 no cruzamenio com a mergem esquerda do Rio Pomonga; dai segue pela

margem esquerda do Rio Pomonga, cantinuando por 3sle margern pelo Canal do Pomonga (São Sebastião)'

ate o ponto RUR-3 no cruzamento com a margem direita do Rio Japaratuba; daí segue pela margem direita do

Rio Japaratuba, descendo o rio até o ponto RUR-3A, no cruzamentO com a orla do oceano Atlântico; daí segue

pela orla na direção do Porto de Sergipe e Atalaia Nova, até o ponto RUR-4' no cruzamento com o

prolongamento do alinhamento VF-VG do cllB-sE (Complexo tr.dustriat lntegrado de Base de sergipe)' daí

segue em linha reta, pelo alinhamento VG-VF, na direção do Rio Pornonga, passando por capuã' até o ponto

RUR-s, no cruzamento com a linha de limite da APP - Area de Preservação Permanente (rnangue); daÍ segue

na direção oeste, pela linh; Ce limite da APP, até o ponto RUR-6, no cruzamento com o final da linha de linha

de limite leste da AIA- Area de lnteresse Ambiental; daí, segue predominantemente na direção sudoeste' pelo

limite da AlA, passando pelos pontos RUR-7, RUR-8, RUF'-9 e RUR-10' até o ponio RUR-1'1' novamente no

seu cruzamento com a linha de limite da App; daí segue predominantemente na diÍeçáo oeste, pela linha de

limiie ia APP, ate o ponto RUR-12, no cruzamento da Rua D com a Rua F do Loteamento Paraíso da Barra;

daÍ segue pela Rua D na direção noroeste até o ponto RUR-13 no cruzamento com a Rua G do rnesnro

-r: ---nir 1oÍ.nnr-. à praça, daí segue peia Rua G, na dir'eção sudoeste até O ponto RUR-14' no cruzarnento

som a Rua B, tambem deÍronte à p.êça',d3i segr:e eà linha rela Ó3 drregão noroeste até-pÔnio 'RUR-15' no

íinai da Rua Rio das Canoas ôO Çq,i.;1.:il AtçÍsiO Ír,/retciages- riai -segue por uma travêssà na 'Cireçáo ÇEste até

o ponto RUR-16 no finãl da Rua A do mesmo conjunto; daí segue em linha reta até o ponto RUR-17 na Üaça

de pedágio projetada da Rodovia sE-449, coincidente com e ReÍerência de Nível (RN) localizada na pista de

rodagem ao sul da praça; daí segue pela Rcdovia SE449, na direção de Aracaju' ate o ponto RUR-f inicio

Cesta descrição.

Paráqrafo unico. os pontos indicados, possuem as seguintes coordenadas UTM' determinadas para o DatuÍr

Geodésico SAD-69:
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TABELA:

I PONTO
I
I

I

EXP-2=RUR-
11

EXP-3=RUR-
10

EXF-4=RUR-
I

EXP-5=RUR-
I

EXP-6=RUR-
7

EXP-7=RUR-
6

EXP-8=RUR-
5

EXP-9=RUR-
4

URB-13=EXP-
10.

URB-12=EXP-
11r'

Isc
Cruzamento da Rua D com a
Rua F cÍo Loteamento Paraíso

da Barra.

7'16165,3

Cruzamento da linha de limite 717744,3 8796765 7
da APP - Area de Preservação
Permanente (mangue) ccm o

início da linha de limite Ieste oa
AIA (Area de lnteresse

Véilice AIA-5 717920,5 8797099.0

DESCRTÇAO---

Cruzamento da linha de limite
de preservação permanente
(mangue) com o alinhamento

VF-VG do CllE-SE (Comptexo
lndustrial lntegrado de Base de

Cruzamento do prolongamento
do alinhamento VF-VG do CllB-

SE (Complexo lndustrial
iniegrado de Base de sSr*tge)

. cárn â,ôfle do ôee'ano

; 
--oo noervÀ oas urirr (ú-lr rvr

718350,2 i 87e712s,s 
i

720296,5 879U67,2

Coincide com o
Vértice AIA-1

Coordenadas
originais de VF e VG

no Datum Córrego
Alegre, transformadas

para SAD-6.ô.

Coordenadas
originais de VF e VG

no Datum Córreqo
,,,

FI

"t

:
Cruzamento dc p: :lsnga*"n,o
da Rua Gil6êrto Git com a oda

do Oceano Ailântico. ___l^
^
^,

716552.1 8793221,4 
i

URB-1 1=EXP-
12

/'

iJRB-1o=EXP-
-13 r'

URB-9=EXP-,2

URB-8=EXP-
tc _/

Fonte para coordenadas: Base Cartográíca 1:10.000 / SEPLÂN-SE lZOO4.

Cruzamento do alinhamento
leste do Loteamento Caminho
do Mar com a Rua Gilberto Gil.

{í#
ltlt
Irà
r1,.:

Vértice AIA-3 | znezí,Z

8797016,0

Vértice ArA-6 i 718oo2J --r-8797166,6

Cruzamento do alinhamento I Zt OSSZ,O
leste com o alinhamento dos I

Íundos do Loieamento i

Caminho do Mar. 1

Final da Travessa H Okace do I ?16106p
Loteamento Caminho do Mar. i

Cruzamentc da Rodovia SE-
100 (Ayrton Senna) com o
alinhamento dos Íundos do

Loteamento Caminho do Mar.

716C/9,2 | 8793s20,4

Cruzarnento do prolongamenio
sudeste da Rua D do

Loteamentc ParaÍsc da Barra
com a Rodovia SE-100 (A.yrton

Datum Geodésido: SAD{9 / ElipsóiCe tnternacional 1967

) 871ttét,r

E (m) N ím)
8793636,ô

Vértice AIA-2 717749,6 8796866,0

8796957,7

Vértice AIA-4 717842,0
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A TABELA:

I PONTO DESCRTÇAO COORDEilADAS
SAD---...............:--t (m)

OBSERVAçOES

URB.1 Cruzamento da margem
esquêrda do Rio Sergipe
com a Ponte Construtor
João Alves no eixo da

Rodovia SE-449.

714375,7 8794879,2

URB-
2=RUR-'17

Praça de pedágio projetada
da Rodovia SE449,
coincidente com a

Referência de Nível (RN)
localizada na pista de

rodaqem ao sui cja praÇa

715652,95 8793942,98 Coordenadas
conforme Projeto da

Ponte.

URB-
3=RUR-16

Final da Rua A Co Conjunto
Aloísio Melcíades

7"5927,2 8794140,0

URB.
4=RUR-15

Fínal da Rua Ric das
Canoas do Conjunto Aloisio

Melcíades.

715870.5 8794122,5

URB.
5=RUR-14

Cruzamenio da Rua B com
a Rua G do Loteamento

Paraíso da Barra, defronte
à oraca.

716031,9 8793779,2

URB-
6=RUR-13

Cruzamenl.; cla Rua D ccm
a Rua G do Loter: rl rtc

Paraíso da Barra, defronte
a

7 i 6054,9 8793817,9

URB-7=EXP-
1=RUR-12

Cruzamento da Rua D com
a Rua F do Loteamento

Paraíso da Eari'a.

716.165,3 8793636,6 
I

I
i

I
I
I

URB-8=EXP-
15

Cruzamente do
prolongamento sudeste câ

Rua D do Loteamentc
Paraíso da Barra com a
Rodovia SE-1 00 (Ayr-ton

Senna).

716225 6 8793537,5

I

I URB-9=EXP-
itq
I

I

Cruzamento da Rodovia
SE-100 (Aynon Senna) ccrn

o alinhamento dcs fundos
do Loteamento Caminho dc

Mar.

716049,2 8793520,4

i URB-

I ro=rxe-r:
Final da Travessa il. Okace
do Loteamento Caminho Co

Mar.

716105,0 8793292,7

URB-
11=EXP-12

Cruzamento do
alinhamento leste corn o

alinhamento dos fundos do
Loteamento Caminho do

Mar-

716532,6 8793346,8

URB-
12=EXP-11

Cruzamento do
alinhamentc leste do

Loteamento Caminlo do
Mar com a Rua Gilberto Gii

716552,i 8793221,4

! URB-
i 13=EXP-10
I

I
I
I
I

Cruzamento io
prolongamento da Rua

Gílberto Gil com a crla do
Oceano Atlántico

718596,7 8793361,0

l
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Começa a descriçr: no ponto URB-1 no cruzamento da margem esquerda cio Rio Sergipe

com a Ponte Constnrtora João Alves no eixo da Rodovia SE-449; daí segue por esta rociovia, na

direção do litoral até o ponto URB-2, na praça de pedágio projetada da Rodovia SE-449, coincidente

com e Referência de Nível cio projeto da ponte, localizada na lateral da pista de rodagem, ao sul da

praça, daí segue em linha reta na direção nordeste até o ponto URB-3, no final da Rua A do Conjunto

Aloísio Melcíades; daÍ segue por uma tra,ressa na direção leste aié o ponto URB-4, no final da Rua

Rio das Canoas do mesrno conjunto; daí segue em linha reta na diref o sudeste até o ponto URB-5,

no cruzamento da Rua B com a Rua G do Loteamento Paraíso da Bana, defronte à pr4ça; daí segue

pela Rua G na direção nordeste até o ponto URB-6, no cruzamento com a Rua D do mesmo

icteamenio, também defronte à praça; daí segue pela Rua D rra direçáo sudeste até o ponto URB-7,

no cruzamento com a Rua F do mesmo loteamento; daÍ segue em linha reta, na direçáo sudeste, peio

prolongamento da Rua D até o ponto'JRB-8, no cruTamento com a Rodovia Ayrton Senna (SE-100);

daí segue por esta rodovia na direçác da sede municipal até o ponto URB-g, no cruzamento com c

alinhamento que vem dos fundos cio Lotearnento Caminho do Mar; daí segue na diret'c sudeste

peios ruidus Jeste loteamento até o oonto URB-10, no final da Travessa l-1. Okace do rnesrno

ioieamento; daí segue em linha reta pelos íundos do mesmo loteamento, na direçáo do litoral até c

ponio rJRB-i 1, no limite leste do ioteamenic; daí segue em linha reta por este iimiie, na direção sui

até o ponto URB-12 no cruzamento com a Rtia Gilberto Gil; daí segue por esta rua, na direção oo

litoral até o ponto URB-13, no prolongamento da rua com a orla do OceanoAtlântico; segue pela orla

na direçáo de Atalaia Nova até o ponto URB-14 no cruzamento com a margem esquerda do Ric

Sergipe; daÍ segue pela margem esquerda cio Rio Sergipe, subindo o rio na direção da sede

municipal, até o ponto URB-1, inÍcio desta d+scriçãa

Parágrafo Unico. os pontos indicados possuem as seguinies coordenadas UTM, cieterminactas paa o

Datum Geodésico SAD-69:
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEI'IURA MUNICIPAL DE BARRÀ OiTS COqUEIROS

G.4.BI NETE DO PRE..FE ITO

c) incentivar as ações de forzna çào, capacitação e aperí-eiçoamento d.e recursos hurnaocrs-
Visando ao aprimori--mento da prestação de serviços vinculados ao turismo;

III- estÍmulo ao desenvohimento das atividades esportivas, alravés de: ' 
'

', a') recuperacão e con:itrução de centros espoÉivos, pra.ças e áreas cle iazer ern núrnerç'r
conr.patÍvel com a necessidade de cada região;

b) aproveitamento das áreas de escolas públicas pa.ia implantação de equiparnenr.,s' esportivos e de lazer', para r,rtilizacão pela pbpulação lor.,al.

lÀrt. 39 o. Nas áreas com deficiência de-infra-estrutura, esper:ialmente de abasrecimento de água
e esguraÍncrrru sanitário, os projetos para empreendimeirtos turísticos deverão apresenlar
soluçôes para impianracã, r da infra-estrutrtra básica necessárí;1.

Art. 40 o. São diretrizes drr política do esporte e do lazer: i

i - ince ntivar a prática, esportiva e recreativa, propicirado aos munícilres condiçÕes .lc
recuperaçflo psicgssrnáti.ca e de desenvolvimento pessoal e :;ocial;

Il - promover a acessibil dade aos equipamentos é às for.ma: de esporre e lazer', mediurrtc oltrt.-.

de rede física adequada;

III - oricnraç 2ipopulaçãr: pâra a prática de ativi,lades er:1 z:'eâS veldes, parLllres- p,'açàs a ltt.'3s

iivres; ;
IV - estimular a prática de jogos tradicionais populares.

Caiijtulo.V'[,-rD'o)Pairi.piôni-orQ-ü;1türa]i.or€ê.rrico 
i

Art. 4l o. Para.os t-ins. desta Lei. compreendem o patrimônir culrural do MunicÍpio Cc Ban'u dos

Coqueiros, os bens cultu.'ais materiais e imateriais

§ t". Constiruem bens ;uirurais materiais, o patrimônio tistórico, *q.rit.tô.tico, paisagístico

àonsuuido 
re 

natLual, artí,;tico, arqueológico e documental d, MunicÍpio- .,

§ ?o. Constitl.r.* bens cr-lturais imateriais,laqr"l""relacicni, dos ao sentimcnto, ao coirhecirlentc'r

e ao saber fazer, quais s(.iam, adança, a música, a culináia : os folguedos.

Art.'42' '. Para assegurar o dispostp nó caput clo artigo arr.erior, o Poder Executivo VtLinicip:ri

deve: 
.

I. garantir a valorizaÇã..r do patrimônio cultural alraves t.c medidas de conscientizaçãb e ct.--

educação da populaçfs i rarâ a defesa e Pre,servação dÓ mesr''ío; :

Av. ÀvÍoisés Gómes Pereir:
l

CEF +9 140-00(')

I)üÉJi;Ê-i,:" ,;,^,i;,': ;: , .,..ürE: U.rat,.. ,.., r: .-r --
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ESTADO DE SERGÍPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

} GABINETE DO PREFEITO

Ii. criar condições e garantir recursos para qLre o Órgão Gestor da política cultlrrt.Ll possil

preserv'àr a paisagem urbana e o pat-imÔnio cultural;

III. erssegurar o acesso ao: espaços do patrimônio cultural de propriedade púrblica;

lV. ciisciplinar o LIS9 dos tiens do patrimônio culrural de forrna a garantlr a sua perpetulÇão'

Art. 43 0. constituem direlrizes para a PreservaÇao do patrimônio cukural e cênico:

i

i. tratar o espaço urbanQ e o Paisagístico natural como^ paÍrimônio culrurâl virro e comple\o-

devendo preservar oS exel4plares e oS 
"o,.'1*o'arquitetônicos 

de valor histórico e CLIIIuIaI;

II nrore-qer o patrimônio cultural por meio de pesquisaS' inventários' regisrros' vigilàLlc'ia-

tombamento,.icrap.cp-i.:::ão e outra-s formas Ce aôaut&amento e preservação det-,ridas enr Icr-

incluindo as reservas de áreas aa.oqrai.rir.pr.r.rr,u,ivo da imagem cêuicade tàixa de preiri

Art. 44 o. A aurorização do Poder Executivo Municipal pâra;i.constluçao' r9co1^strtrÇIu' Lcibmr:r'

instaração cie cômumcação visual e de novas atividades em imoveis e conjunios i*regrarrtes o-cr

patrimônio c.titural, bem como do seu ""to*o' 
dcpencierá.cte licença pr via especral dcr ()rgro

Ge stor da Cultura "o 
ú''ricípio' apos aProvação do Conselho Cidadão

Art.45 o. cabe ao Poder:lxecutivo Municipal coibir adestruição de bens protegidos'

Art 46 0. os bens proteg:dos somenre poderão sofrer intervc'nção púitica::]-privada'.o to'10 
'-rtr

enl. parte, mantendà as- cata.terirti"u' u'*ttciais de fach'-d'a e voiumeiria' r-rlediar'ic Ltcct-'çtl

pr"riu especlal concedidi' nos.tefmos desta Lei'

eapÍtulo VIU'1Do;:Dç:§ urvol.Çifrentd:Ecdnôúi0õ

A],I.4loPoderi.xecutivolvÍunicipal,comvistaàimplementaçãoclaPolitic.L.le
Desenvoivimenlo Econô'nico' deve:'

I. irrcentivar o iurlsmo at:avés da implementação de Plano d: TtLrismo;

Il. desenvolver áreas esp:cíÍrcá das atividades econÔmicas rtraves tle:

a) incentivo à instala,;ão de centros cre come rciarizaçdo i.ireta de produros e se*';içut bàsicrrs'

de atividades de n.icroempresas, de produção ^t,"r*,ui-e 
fa*ritiat e do scror ir-Ltbrnra'l d:r

.economla. Íesguar,lando u *urr,rãía" a^ qualidad:' de vida e o estír-nulo à ecotttrt.trt:i

solidária:

b)deÍiniçâoeimpl.:,mentaçãoi1apol.Ítica'.d,"ullY-ldeensinonãoformal.ap[r.c::rdal:
: Qualificaçã" i'""á;;:ã;-ãür" .a"qI;il.; tlesenvolviL rento ec''-:nôn ico do lvluintctptt'r: ''

\a

'i.

c) incentivo à Produ('ão rural; . i-t 1--

d):,pcentivo à ativid:rde de p sca' .. .:, ,,rfi, -- -/--' 
:

' l:', ..,'.: l;

Av.Moisésoomespereir:.ró-cencro-T"l::1.1.: 
t)àlttao-tr,rl-ll::,1^*oquri'oísergipe-til:P 

4çi.t0-0(rtr

'ó"p]] ii i ze.s;Jlooo i-sõ - E-mai t: p m bctt )i Ír rone* co m' lj r
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rrc:aCia, Sêei.tr3;;63, iransporte, iazer : cultura, a seguíanÇa, a infcrmaçao, ao ambrenie
saudável e a participação no plane.lamento municipal
Georeíerenciamento: condição de demarcação cartográÍica por meio de coordenadas planas
ou geográficas
Habitação de lnteresse Social: aquela destinada a população que vive em. condiçôes
precárias de habitabilidade ou aufere renda inferior a tres vezes o salári'o mínimo ou seu
sucedâneo legal.
lnfra-estrutura e equiparnentos urbanos. tocja e qualquer instalaçáo estrutural de amplitude
urbana, implantado em rede ou não que atenda a populaçáo em geral, tais como: como
pavimentaçáo asfáltica rede de água potável, rede de esgoto, rede de energia elétrica, rede
de telefonia, iluminação pública, entre outros.
lnfra- Estrutura BásÍca: os sistemas de abastecimento de égua, coleta e destinação final de
esgotos, drenagem de águas pluviais, energia eieti'ica, 'iluminaçáo publica e vias
pavimentadas.
lnteresse urbanístico: lnteresse de caráter público, visando atuaçóes ou intervençóes
urbanÍsticas, com a pretensão de consolicjar rnelhorias das condiçóes urbanas ou rurais
locais.
Loteamentos clandestinos. loteamentos implantaoos, à venda ou totaimente rrendidos, sem
aprovação junto a Prefeitura Municipal cie Barra dos Coqueiros.
Macrozonas sác porções do tenitório do Município, delimitadas por leí e caracterizadas por
ocupaçáo, condições de infra-estrutui-2, equipamentos e serviços básicos diferenciados,
identiflcaoas corno áreas de planejamento das ações governamentais;
Lote MÍnimo - o menor lote admitido para parcelamento.
Lotes ou Glebas Sub-Utilizados - áreas públicas ou particulares corn edificação abandonada
ou utilizada por alguma forma ocupaçáo transitória ou móvel (trailer, barraca de
acampamento, coberturas leves) ou cujo coeficiente de aproveitamento seja interior a 0,3.
Maiha urbana: vias, quadras e lotes urbanos da cidade.
Marcos Geodesicos - elementos fÍslcos materializados em campo com coordenadas

"^n^ráfic:r:' 
i::fre.rdas representadas no memorial em anexo des.ta lei.

Ocupaçóes - comunidade com situação fundiária total ou parcialmente ilegal, infra-estrutura
básica precária e com tempo de existência ioual ou superior a 1 (um) anos;
Planos Locais: planos urbanísticos pi-oposios pelas populações das regiôes urbanas ac
poder público municipal para ser executado
Política de desenvolvimento urbano - ccnjunto de objetivos e diretrizes para orientar a açào
governamenial relativa a disti-ibuiçáo da populaçáo e das atividades urbanas no territorio,
definindo as prioridades respectlvas, tendc er-n vlsta ordenar ci pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade de Barra dos Cocueiros e o bem-estar da população,
Recuo - a menoT distância enire a Civisa do teri'eno e o limite externo da projeção horizonial
da consrrução em cada um dos seus pavimentos. Denomina-se frontal quando se refere aos
limites com logradouros ou vias públicas,
Sistema Viário - o conjunto de vias, logradouros, acessos e travessias, destinado à

circulação de veículos e pedestres, operacionalizado com elemenios de fiscalização,
sinalizaçâc e controle de tráfego;
Sistema Viário Básico - constiiuído pelos principais acesscs do município, permitindo
articulaçôes, deslocamentos, oistribuiçóes e apoios a suas vias:
Sistema de transporte de carga - condiçóes pre-estabelecidas para a utiiizaçác das vias
urbanas e rurais por veÍculos de transporte de carga.
Taxa de permeabilidade - relaçáo entre à parte cio lote ou gleba que permite a infiltração de
água, permanecendo totalmente livre de qualqueÍ edificaçâo ou pavimentaçáo e a área total
dos mesmos;
UniCades imobiliárias - toda e qualquer área urbana ou rural dotada de in§crição imobiliária
cadastral ou matrícula no cartório ce registrc ce rmovers.
Uso e ocupaçáo do solo - foi'ma de aprcveiizmenic do imcvel urbano.
Zonas - porçÕes do terriiório do município delimitadas por lei e caracterizadas por suas
funçóes social e físico-ambiental difei'enciaoas
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Para os fins desta leisáo adotadas as seguintes definiçÕes:

I

ll.

^ lll.

^ tv.

^V.
^
^
^

VI

A

Adensamento populacional: intensificação do uso e ocupação do solo ocasionando o
aumento populacional em determinada área.
Adensamento - a intensificaçáo do uso do solo,
Area construída ou edificada: soma das áreas de todos os pisos, cobertos ou não, de todos
os pavimentos de uma edificação.
Area de Diretrizes Especiais: porçáo do território municrpal, delimitada por lei, que se
sobrepôe as zonas em função de peculiaridades que exigem tratamento especial.
Area Verde. áreas livres, espaços abertos, sistemas de lazer, praças, parques urbanos,
unidades de conservação em área urbana. arborização urbana e outros similares onde há o
predomínio de vegetação arbórea e de áreas não pavimentadas. Os canteiros centrais de
avenidas e os trevos e rotatorias de vias públicas, que exercem apenas funções estéticas e
^.nlngiCas, devem, também, conceituar-se como área verde. Entretanto, as árvores que
acompanham o terru - ' vias públir-as, nâo devem ser consideradas como tal, quando as
calçadas forem impermeabrlrzadas.
Area de Proteção ambiental - Areas localizadas em zona urbanizada e adensável que, em
razáo de sua importância ambiental, exigem regulamentação de ocupação compatível com
suas características fÍsicas;

'1,

:lx
Éits
sÊ:

,,{õ

Vll Capacidade de suporte das infra-estruturas: capacidade máxima de utilização que as
infraestruturas comportam de coníormidade corn a densidade populacional e a densidade de
ediflcaçáo para determinado locel

Vlll Coeficiente de aproveitamento ou lndice de Aproveitamento. a relação entre a soma das
áreas construídas sobre um terreno e a área da gleba ou do lote.

IX uuefrcrente cle Aproveitamento Básico - o coeficiente de aproveitamento do solo

A estabelecidos para todos os terrenos do Munícípio tendo em vista o direito de construir
X Coeficiente de Aproveitamento Máximo - o maior coeficiente de aproveitamento do solo

possível de ser aplicado para um imovel em qualquer circunstância
Xl Concessão de Direito Real de Uso - o contrato pelo qual a administração transfere o uso

remunerado ou gratuito de terreno público a particular, com direito real resolúvel, para que
dele utilize em fins específicos de urbanização, industrializaçáo, edificação, cultivo ou

^ qualquer outra exploração de interesse social;
Xll Desenvolvimento sustentável: desenvolvimento em que tem corno princípio três condições

básicas: ambierntal, social e econômica.
Xllt. Diretrizes urbanÍsticas: traçados e condicionantes urbanÍsticos com vistas ao ordenamento,

desenvolvimento e expansáo de determinada área urbana ou rural.
XlV. Empreendimer.tos de grande porte: todo empreendimento que potencialmente possa causar' transtornos ursanísticos, ambientais ou à vizinhança, independente da área construída.
XV. Equipamentos públicos urbanos e comunitários: sáo edificaçóes ou elementos urbanísticos

públicos de utilidade coletiva, compreendendo desde orelhões e lixeiras até postos cle saúde
e escolas, etc.

XVi. Estudo de impacto ambiental: estudo que visa garantir que o meio ambiente seja
ecologicamente equili brado.

XVll Estudo prévio de impacto de vizinhança: esiudo que visa garantir reais condiçÕes de conforto
à vizinhança diante de qualquer realizaçáo de intervençáo urbana.

XVlll. Funçáo socia[ 6s cidade - função que deve cumprir a cidade para assegurar as condiçÕes
gerais de desenvolvimento da produção, do comércio, dos serviços, oas atividades
ágropecuárias'.e particularmente paÍa a plena realizaçáo dos direitos dos cidadãos, como o
direito à saúde, à educaçáo, ao sanêamento ambiental, à infra-estrutura, ao tiabalho,
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BÀRRA DôS COQUEIROS

GABINETE DO PREFEITO
t

III- estimular a associrçeo a^ iniciativa privada âo setor público para o d.esenvolvinlento e
adeqtração de área.s de interesse para o h:rismo, lazer e qualiÍicação de mão-de-obra;

IV. apoiar a implantação ê expioração de atividades náuticas. despoluição das ágr-ras e pro-iero de
naveeação e recreio fluvial e madtimo,

V. definir estímulos fisca;s para as atividades de turÍsmc e'lazer;

VI apoiar os grupos cuh,rrais Iocais no sentido de divulgaçâo e manutenção das tradições. LreLrr

como as atividades tr-rrísticas baseada^s em roteiros históricos e culturais;

Vll. propor rrrn programa especifico para o d.esenvolvimento do turismo dê terceira idade.

TITUI O;E:GESTÃO L]RBANA E RLIRAL E DOS
MECA

õrL. r rÇâ ir-rstiruíOc o Sisterna Münicipal de Pianejamento e Gestão.'L)rbarra,e RLLr-ILI.

integrado pelo Conselho Cidadão, pelo Orgão Gestor lvlirnir;ipal de Desenvol'virnento"LJrb:rno c

Rural e pelo Fundo de DL'senvolvimento SustentáveL Urbãno e Rural.

Art. 49 o. Corno me..:anismos de gestão participativa frcam estabelecidos rs segult)tcs

instrumentos:

i. Conselho Cidadão

II Audiência publica;

Iil. Projeto de lei,de inic,ativa popular;

IV. Contêrencia das Cirlades a ser realizada a cacla 2(doi:;) anos a partir cla prornulgaçãtr r-1o

Plano Diretor;

V. Plebiscito

VI. lteferenduire. populai'

ViI.Orçame4t'oParticip:,rivo. 
.

Parágrafo 
túniço O p ider executivo U,rrri"ipui

instrumentos quê deverá ser aprovada pelo Conselho
deveri. propor a regulamentação deste s

Cidad,io.

óiÍ1.§lÚíeÉrio de Contrqle lrriern"

Art. 50 o.'Fica criado o Orgão Gestor Murúcipal de

segllintés atribuições:

I .'coordenar a aplicaçã(., regulamentação e i9vr§ão.d
::t;''i

Deservolvimento Urbano e Rural' coi]l :is

Diretor Sustenriiv el P ar-tie' i pnti v':

l6 - Centro - Tele-tât: (19);262 j -iBar ra <los Coqudirc.rs/Scr3,ipc - CEP +) lr0-i)()('). Av Moisés Comes P:rein,.
CNPJ-r3 l 28.863/0001-90 - E : pÀibcf,linfonct.com br
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An. 52 o. O Conselho Ci.-tadão obsenará as seguintes

I. interdisciplinaridade no trato das questões
sLlstentabilidade ambiental:

ESTADO DE SERGTPE ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BaRRA DoS
CABINETE DO,PREFEITO

\-----''
coQUETROS

diretrizes básicas:

urbanísticas e rurrais, resgrrarclantii.r :à

iI. integração das PolÍti,:as setoriais do prano Diretor entr:e si
estadual de desenvolvimento;

e com as políticas nacir)nal q,

III' divur5dtêo pcrllraÍicir.e c'le inforrnações e ações urbana.s r rurais em âmbito mr-rlicipal.

At-t. 53 o. o conseLho ci,iadão tem como atribuição perrnanonte:

i' manifestar-se sobre as políticas, d.ir"trizes e estratégias dc zoneamento, prodlriao, u.upu.,,u .
uso.do solo da cidade;

al' pronunciar-s. trbr: as propostas e iniciativas iroltadas ou que repercuraul rri)
dese4rvolvimento do Mu.nicípio, originárias do setor públi;:o ou privaclo, notadamente es qrre
exerçam impacto.sobre c espaço urbano;

IJI. propor dispoi(ivos e instrum.r,oa á. fiscalização e corrtrole das nornras de uso e ocLrp:rÇão
do solo;

IV. acompaÚ4. a impl:mentação do Plano Diretor e a 3xecução dos planos. proqràrnils e
proietos de interesse para.o desenvolvimento urbano e rural io Municipio; i

V. acompanhar a aplicz.l:ão do Fundo Municipal de,Desrnyolvimenro Susrentável Llrbanrr e

Rural;

YI- zelat pela aplicaçâo da legislação municipal relativa:::o planejamenio e desenvolvinrenrcr
urbâno ambiinral, propo: e opinar sobre a arualizaÇão, coniplemenraÇão, ajustes e alteracôes r'io
PDSP;

VII. prornov.er, através (re seus reirresentantes, debatcs soL're os plan<-ls e
médio porte, Que incidarn no MunicÍpio;

VIII. receber e encarniúar, para discussão, matériÀ ori.und:,s de setores da
de interesse colerivo;

IX. instalar comissões lara assessoFmçnto tecnico
Cidadão podendo-se val,=r de órgãos;cornponentes .do

projelos d9 gran.le e

sociedà.Je .q ue scJiirti r

coÍÍ!-.iostâs por integrarltês do corrsc'llio
Fxe:utivo, bem com«r de colabora,.loles

i

CNPJ-13.128.863/0001-90-E-mail: pmbc@ nlt..,nctcon'r br :,
:
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. ESTADO DE SERGIPE ,.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQI]BIROS
. GABINETE DO PREFEITO

XI' propor a Prograrnação de investimentos com vrstas a assessorar a implantação de polÍticas tle
desenvolvimenro urbano e rural para o Município;

XII' aprovar Projetos Especiais de Emprêendimentos de Tmpacto Urbano. bem co6o inclicar
alteracões que entender necessárias; r'

XIII. aprovar os plancs de aplicação dos recursos do Solo Criado destinacios pâre o
desenvolvimento urbano, prioritariamente à política habitacional;

XIV- acompanhar a implementação do Plano Diretor, anal.rsando e deliberancio sobre
relativas s 5r',i aplicação:

XV. deliberar e elnitir páiieceres sobre proposta de alteração da Lei d.o plano

XVI. de liberai' sobre projetos de Iei de interesse da. poiítica urbana e
êrlcà-rTrirü.ainento à Câmitra Municipal, 

i
XVII. gerir os recursos c riundos do Fundo Muniôipal de

XVIII. monitorar a con:essão de Outorga Onerosa do
transferência do direito <;e construir;

XIX. aprovar e acomparrirar a implernentação das Operaçõe:, Urbanas Consorciadas;

-XX. aconrpanhar- a implr:mentação dos demais instrupento: urbanisricos;

XXI deliberar sobre as,rmissões e casos não perfeit*:,",. detrnidos pela legisl: as , ]missões e casos não perfeitarpente detrnidos pela legislaçao ul-bar-rÍsric.r
munrcrpal;

.

)LXII. convocar, organiz:r e coordenar as conferência.s e asserr,rbleias territoriail

)O(III. convocar aud.iên«:ias públicas; , :

)CKIV. elaborar e aprovíir o rÕgimcnto intemo.

Art. 54 o. O .Conselh,; Cidadão; poderá instituir câlalas téonicas e grupóS dc uaL.alhtr
específicos.

i
An. 55 ". O Poder Exe.;utivo Municipal garantirá suport( técnico e operaci.onal exclu:;ivo :r.-,

Conselho Cidadrã9, necessário a seu plenp firncionamento.

Diretor;

rural antes de ser-r.

De;envolvimento Urbano e llural:

D,:eito de ConStrr-tir e a aplicaçâo C:r

questões

c opcraciL:r..nl.

e t\ul'11I. qtle s<

..-

_ CEI) .1!)ljt(r U(X)

Parágrãfo Unico - O Co-,.selho Cidadão definiráa esuutura.lo suporte técnict.r

Capitü o. II{,-, D o, F trrrd.c de ; DeseúydvÍfi epto Su$;niaiei I rbano .e Rural

Art. 56 ". Fica criado o Fundo de Desenvolürnento S rsrentável LL'bano

constituirá da soma das :eceius a seguir espec,iÍiÇadas:
.l

.a.v. Moisés Comes Pereir:.
. :l ..,,

l6 -Centro -Tcie-faxl: ('79)3262-8775 - Ba a dos CoqueiioVSergipc
CN P J- I i. I 2S.86 3/000 I -90 - E-mail : pmàc(.,in foner.com br
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ESTADO DE SBRGIPE ,,., !e r 
^uv ur. õrrl((JlrE ,, nilêtoísecr

PREI|EITURA MUNTCIPAL DE BARRA Ij()S coQUETRO"S---
GABINETE DO PREFEIT{,

Ii' e.laborar, apreciar, ainalisar e propor alterações ou leis complemenraies vinculai.lirs aleeisiaçâo urbanística, sui)metendo à aprovação do conselho cidadão;

III apreciar e encaminhar ao Executivo Municipal, media:rre aprovação .lo Colselho cliciacjiio.propostas de lei ou regulrmentos de operações urbanas consorciadas e de ouLros instr.nlerltosimplementadores da política urbana, incluindo análise tecnica para concessão cle iser:cirr:s c.rr-L

incentivos fiscais;

IV' registrar a outorga onerosa . u. tr^nsf"rências dqdireito de constrlrir contbrrne o que clispÕc
esta Lei;

V. etvaliar os Reiatorios e Estudos de lmpactos disposros nesra Lei;

v r. claooi'at, atnallzar, cocrdenar, acompanhar e avaliar planos, programas, projetos e ativiciricle-s
relativasaodesenvolVii]]í]rtourbanoerurai;

VII. submeter à aprovaç2rt do Conselho Ciclaclão, a aplicaçi.o anual dos recLu-so.\- d1 l-urrcjo.le
DesenvolvimentoSustentátel Urbano e Rura.i. ).:

Parágrafo único. Constiiuem objetivos de curto Or:uro do Orgão C.r,o, ivlunrurp'al .1e

Descnvolvimento Urbano e Rural:

i. nloniat'e c.oordenar o sisrema municipal de planelameirto, monitoramento e controle cirr

c[es.nvo1vimentourbanosustentável,promoverrdorneio:llnateriaiS,reCufSoShLtt]ietlO\<
treinamento de'mão-de-obra necessários;

ll orgahizar e coordenar , Sistema de Informações ur64nas ', Rurais - SIUR.

III' instrumentalizar o processo de planejamento munic:pal, elaborar e controlpt' pitrnils-
programas, proj eios e orÇiimentos; :

lV- propr.lr e encaminhaÍ ao Execurivo Municipal
Município de Barra dos l)oqueiros para itnplementar,
objetivos do Plario Direto,' Sustentár,el Participativo.

as alt:rações no Código -['riburário 
cter

garar'.tir e ampliar o alcance social citts

'i ..
tut. i1 o. Fica criado o Conseiho Cidadão, de caráter delibriadvo e composição paritár'ia enrre
representantes do Poder Fúblico Municipài e da sociedade ci ,i1, e que será r,inculado à esrnuura
adminr-strativa do Poder l.xecutivo Municipal, sendo assegu;ldo corpo funcional consriln[ê plrl'l
a viabilidade de seu funci.;namento.

§ 1".O Coriselho Cicladãc, será instiruído por'lei"municipai, .,ue disporá sobre sua compio5içâp.'

l9t+0-0(t(,

,^t

funciónamenro.

§ 2". Suas decisões são vi;:culantes

Av lrrloisés Gom<s Pereira. I i - Cenrro - Tele-irr: 179)

IvÍunicipal.
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ESTA-DO DE SERGTPE
PREFEITURA MUNICIPÀL DE BARR.A DOS COQUEIROS

GÀBINETE DO PREFEITC;

l. yalores em dinheiro correspondentes a ouiorga onerosa àzt autorização de constt'uclIo de :lreir

superior ao índice de aproveitamento único estabelecido nesia lei;

II. valores enr dirÀeiro corespondentes a outorga onerôsa da autot'ização de alteracào de lLs.'r

estabelecido nesta lei;

iIL- as receiias decorrentt:s d,aaplicaçáo de instumentos previstos nesta Iei;

IV. as subvenções, conüibuições, transferências e parricipáções do lzlunrcípio em conr'ênios.

contratos e cónsórcios, relativos ao desenvolvirnento urbano e rural e à conservação ambiental '

V. as doaçoes, yúblicas ou privadas;

ambiental;

V{1. rentlas provenientes das

habitacional do Municípic;

direrrizes fixadas no Plallo Diretor-

Av ivÍcises Gomes Pereira

I

VI. as reccitas decorrentts Ca cobrança de multas por infraçiio à legislação urbaní.'ri cir. edi Iic i a .'

opel açÕes t-tnance ir:rs

L

- CEP -l',) l-10'()(,)(r

operações de financialrlen.o de obras vrnculadas:r pc,1íiLc.-,

VIII contribuições de mrüorias;

IX. r.endas provenienies ria aplicação de seus proprios recurs)s;

X 'q[arsquer ourros recut.sos ou rendas que lhe sejam desrin:.dos.

s lo A gesrão dos recurs,ts do Fundo de Desenvolvimento iustentável Urbano e RLrra] atenilet:L

aos seguintes critérios :

I'- enquanto não tbrem e fetivamente utilizados, poderão ser aplicados etn

que objetivem.o aument(' das receitas do próprio Fundo;

II - serão utilizados segr-ndo plano Anual específico, encar rinhado simultaneame'nte ti Proptr:]rir

Crçzimentária;

III - serão.utilizados cor autorização do Conselho Cidadão

§ 2". O Fundo de Desenvolvimento Sustentável Urbanc e Rural será vincul.do]l .o Orgàtl

Y+uel§9I{-uj!?ry9Rs{ : , *,,

o. Os recursos rio Fundo Muiicipal de Desenvolr'imento Sustenrárei Urbaiio e Rttrtrl

licados prioritar.amenre nas Areas Especiais de Int,:'resSe Social e nas AÍeas de Proteçào

Ambiental, e. em plano: e projetos estaàeteô-idos pelo Pot.er Execiitivo Para cumpriinento ritrs

1
*

CNPI-l i. l2E.86li000 l-90 - E-nrait: pmbc(r: infonet'corn-'br
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/kt'.58 o' Fica criado:.si:':rn1 Integredo de Inforrnações urbanas e Rurais - sIUR. r.,incula,lt.rao Orgão Gesror Municipal de Deseniolvjmentô Urbano e tlural, corn a finalidacle cle re!isrrar. irclesenvolvimento e as tr;tnsformaçõespcorridas no âmbito clo território municipal.
'l-arágrafo único- As diversas infoimações d.o sIUR serão permanentemerrre atrralizaclas eintegredes e rlrna única hase cartôgráfica georreferenciada. 

-v uv^rrrqr'!errL!rrrerrr 
.

Art. 59 ". O SIUR compr:eenderá informações sobre: :

I. os recursos naturais : 
I

ESTÀDO DE SERGIPE
PREFEITUR.A, MUNICIPAL DE BARRÁ DOS COQUEÍROS

GABTNETE DO PREFEITO

§.e Ruials - SIUR

t':i'rÀii;t'l'ri: . .. .:

Lliiii'írií,l .. . :' : .:, j

. --x i ' it:..: . :- a' !-r; i -

(:a/
nc

\ .-

i-
transporte colerivo. rr:âhsirc, "

e Rural:

uma base cariográfic;r única

II á malha viária do Mirnicípio existente e projetada, sistema de
[i*rw5 j,

ír-)
r*-"',,:i*

=l
.ÀÉà{_lÍ5

í_a
i_rt
I

^r

r-t

II as condições de uso r ocupação do roro, r*rrus,las inj orrnações do Cadasrro In-robiliario:
o rr[ras;

IV' as condições demoliáficas e sócio:econômicas .lo Mu nicípio, atrâvés das inÍbrmações ot-rIEGE ou pesqr-r[sas próp-ias;

Vas.condiçõe]§aainfra.estrurura,serviçoseequlpamentos.rrbanosnoMLrnicíprcr.

V I as condiÇôe! de aten iimenro às demandas de educ3ção, ;aúde, lazer e habiração:

VII. os bens-públicos; i

. ?.

VIII. as organizações sor:iais; ,l

IX a: úansf,erência do direito de construir, operàçàe.s u.ba,ras e outros instru.meriros cla qesrài..r
urbana;

.)
X' as receitas e despesas .1o Fundo de Desenvolvimento Susi:entável Urbano

Xl. o cadastro. dos conter.plados com a regularização fundii.ria.
i-

Parágrafo úm;. As iafo,:mações d.o SIUR deverão sei vinc,rradas a. 
"oT 

perrnanénte atuali:iação.

An' 60 o' Os agentes púkricôs, incluindo oscartórios de'reg:;tro de imóveis. fomecerào âcr sçg1r.ej,muriicipal competente,' sem ônus, os dadôs e informa|,t., ,*...ia.; ;;;, ,ari'idàites i.ieplanejamento municipal, num prazo guáxr.rno de 30 dias a pa tir de sua solicirácão., 
-i-

.$

Av'MoisésGomesPereirE l6-Cenro-Tele-fax:(79) srdr.-rrr:-.'B"rr,dosCoqu:irovs.rgipi-CEI'{gtrl0-0i}(r
CNPJ- I 3. I 2E.863/000 t -90 - E-m ai I : pmbc@ rfonercom. br
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ESTADO DE SERGIPE -,, tL§ t AIJU lJrl Jlli((Jrrr! - t
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEÍRI

GABINETE DO PREFEITO

C apj tulo V - ;D a: Aiticu I rÇão.,êo.gl' Ô,ütras'.iEs tanciaS. aÜ Cov-r jÍD o

-Art. 6I o. O Município cleve paÍicipar de órgãos ou ações intergovernameniais clue perrtlirattr

sua integração com reF,resentantes da administração direra e Índireta.i)s Governos Fe',-1erll.

Estaduai e de outros municípios, inclusive criando or';ão gestor de concessões, visarutl.'

equacionar pibblemas cL,muns nas segr-rintes areas:

I. planejamento e gestão do sisterna de transportes e vias es;ruturais de acesso,

II. planejamento e gestiio <ias questões ambientais, notadamente de saneamento básico' clrtn.-r

prctccão dos recursos hÍdricos, coleta e destino final do lixo; 
i

Iil. planejamento e gestiio de soluções compartilhadas, para as áreas de educação e saúde:

IV. estabelecimento de ,rotÍticas de localização de projetos e en-iprecndimeutos de grande prorte'

na região metropolitana.

V formaçãô cte consorcios intermunicipais.

Art. 62 o. A gestão, dcÍinição de rtso, oeupação e'parceiamento
propnedade pública, lo::alizadas em território municipal, 'ng5"to
instàncias de governo é atribuição do Mrmicípio.

T1TULO,,1V ,"Dg..S;E§[j
,B'E 

c;E§,.TÃ O,: M tl' *lcIP a L

CapÍtul o;I*D.ar Ouloig! q

Art. 63 o. A outorgâ oÍlr;JoSâ de alteraçãó de uso do solo e,L autorização legal .emitida 
pelo Porler

PÍrblico MLrnicipal para o exercício do direito de mudar a u,tilização-do imovel, obedecida a Iei'
.?

s 1..A cada modificaçáo de uso, será nêcessária a anális,: da novautiiização pretendida pirlil tr

Iôcal, bem como o registro da modificação de uso ao proje o arquitetôçrico'

s 2.. A outorga oÍrêroS.r da mudança de usó poiera ser aplicada em qualclucr lrea do tvlr.rnicípiô'

átrvendo ser ãquerida iro órgão gestor'e submetida à aprec-ação do Conselho Cidadão'

s 3oj'O valor da outorg.;r onerosa será regulaúentado pelo jxecuiivo Municipzil.

do solo urbano de airees .1.-

aquelas pertencentes a LlLtli:us

ser aprovâcla Petcr§ 4". A uhlizaçao do,; recursos provenientes d,a,outort.a onerosa deverá

. Conselho Cidadão.

AÍt. 64 o. A lei regulúrentará o Presente instrumento-

CoqueirosiSergrpe - (--El> +:) l-i/'l-0t)0
Av. Moisés Gomes Pere rs- I 6 - Centro - Tele-fex: ('19) 3262-i'?'7 5 - [ arra d ]s I

-L 
âl-._^--. ^^- lr.. CNPJ-li.128-863/000I-90 - E-mail': pmb"'@inlbnet'com'br
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ESTADo »íÀrncpr
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

CABINETE DO PREFEIT'O

Cap Ítu I o i I - Dq, OuJoIg 4 iO Eerp s.êd gi pireilg.Cç Çonss"ir

Aft' 65 o. Por tazão de equidade social, tod.ostêm igual d.irr:ito de construirnos limites tio Í1c1ice
o.- Aproveitamento Básico de sua ârea, o que permite ao:proprietário construir o re-cultanre ,ja
multiplicação da area dc terreno vezes o índice básico relêrenciado, sern qualqr:er paqanrenro
relativo à criação de sol,;, desde que respieitad.os os demais parâmetroq definiclos ne sta lei.

raragrafo único. A ouLt,.''i:r onerosa do direito de construir poderá ser aplicarla em qualcluer irca
áo Município em que o coeÍi:i.'nte de aproveitamento máximo sejasuperior ao básico, devendcr
ser requerida ao orgão g:stor e submetida à apreciaçao d-d'C)onselho Cidadão

Art. 66", O coefi§iente ele aproveitamento basico poderá ser ultrapassado, desde que obseri,a,-ias
a.s caractensticas de adensamento, a reai capacidade de sriDorte da infra-estruruÍa inStalad:r e er

coeÍjciente de aproveitainento máximo ptevisto para a zona e demais disposições desta Lci.

Art- 67"..O Pode}.Executivo Municipal cobrará, a tÍhrlo de ,;utorga onerose. o cone sponrle nrc ao
soio criado, '

§ l" O. valor a ser piigo pelo solo criado será fixado a partir dos Índices aplicados.;reio
Município- c será calculrclo no ato da licença de construir, ;r quai fica vinculada.

§ 2" O valor da outorga onerosa será regulamentado gelo Fxecutivo Municipal.

Parátgraib único- A utili:zação d.os reclrrsos provenientes cla oLrtorga onel'osâ clever'á ser ttprovaila
pelo Conselho Cidadão.

Capí tulo III - Da rTransrelênci 4, dó,Dirqilo .d'e.Construr

Art. 68 o. O proprietáric de imóvel urbano ou rural, privado ou público, poderá exercer o dir'eitc'r
de construir em outro local, quando tiver seu imóveI dec]ar:rdo necessário para:

I. lmplantação de equip:r-mentos urbanos e comunitários,;

1I. preservação,'quando o imóvei for considerado de imere ;se histórico, ambie ntal, palsagísticcr
socialoucultural; : , ' 

i
III. servir a programas cie regularizaçào fundiâia, urbahiza;âo de áreas ocupadas porpopulaçào
de baixa renda ç habitação de interesse social;

IV. servir à. instalação de infra-estrutura. ', ;

)r-

§ 1". A mesma faculdade poderá ser ,ionce$da. ao proprietário que doar ao Poder É\Ecutiv'o
Mirnieipai seu imóvel, (,u parte dele, paa-os fins prcvistos .ros incisos I a IV cio cctput:

i .'\.

§ 2". Somente poderá scr transferido o ôireiô de qonsfruir oara as ZAP e ZAB I'i: /-

CNPJ- I 3. I 28.861/000 1 -90 - E-mai I : pmiícçr-li n [oner corn. 5 r
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ESTADO DE SERGIPE \
PREFEITURA MUNICIPÀL DE EARRA DOS COQUEIROS \-_

GABINETE DO PREFEI.TO

§ 3-q. A autorização para .ransferência do düeito de constn:i.i fica condicionada ao cumpdmenro
das pormas urbanísticai, e deverá ser averbado no cartório de Registro de Inroveis dc
circunscri.úo imobilária competente. ;

§ .+". O titular do direito .le construir poderá transleri-lo para outro in:óvel de sua prcprie<llrtle otr

para tcrceiros mediante e-lienação ou qualquer outra forr.Ia cle transferência plevisra errr !' ei, não

implicando em transferêrrcia de propriedade.

§ 5o Uma vez exercido o direito de transferência, fica o rnesmo vinculado ao imovei que cr

recebeu, vedada nova h-ànsferência deste potencial, beú como sua ulilizaçao no in:óvel de

ongem

Art 69 ". O Órgão Gest,:)r Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural man[erá cadastro t]e

toclas as transferências de direito' de conçtruir ocorridas, anotandci os respectivos iirovc-i-i

-^------,r,-^cs..:,,:reDtores, encarninhando relatórios aos cartórios Para devida averbaÇão tlas

escrituras.

Capltulo.IV'r:,o-tj:T|ate,e,tAia fr,e#oü;Igti1:i24çãô,Crràj!ülsóri'a

Art. 70 o. A iodos os irrróveis não edificados, subtilizado,. ou não utilizados, Iocalizados Jlâi

Zonas de Adensamenro Preferencial, ou em Á.eas Especiars de Tnteresse Social, aplicarl:-e-a:o

parcelamento, ediÍicaçãr: ou utilização compüsoria.

s I.. O disposto no cal)ut deste'artigo.não se aplica a tejrenos de ate 250.00m'ldrrzenros e

cinqúenta metros quadi'ados) cujos proprietários não pc;suam oLtLro imóve[, bet-t't cot-t-to It

imóveis sujeitos a legisl4ção urbariística que restrinja o s(:u aproveitamento, impedindo-os de

atingir os níveis mínimos de construção previstos para o local'

§ 2.. Serão considerado:; imóveis subutilizados, uqr.relei qu,: não atendam ao parânlerro nlitrihro

tle ocupação equivalentc- a0,3 (zeto vírgula três);

§ 3.. Os imóveis com aiividarle econômica comprovacia at:avés de licenciamellto e paglltncnttr

de tributos municipais ou segundo diretrizes de atividad.es regulainentadas pelo Crinsellitr

Cidadão, não será coqsirlerado stüutilizado .r

§ 4.. O disposto to cap ttdeste artigo também se aplica às obras inacabadas, paralisadâs oLt ellt

ruÍnas, bem como aos ir,:.óveis com utiiização movel;ou tra'.-sitória'

Art-71o. Identificados os imoveis que não estejam cumpri;ido sua função social, de ac:otdo cout

.o disposto no artigo.anÍ,:rior, o Município deverá notificar cs proprietários para,quê'pronrovru'

no prazo de 4 (quauo) anos:

o parcelameoto oo a e.Iificação cabÍvel no caso;

autilização êfetiva dr ediÍicação Par1 ltns de moradia, a'ividades ecyÊnti2:29Íntcas

I.

II ou soc.iais.

'Av. Moisés Gomes Peieir;.. ""1L"'l6 - Ceri:ro - Tele-fax: (19) 3262.71711- Barra dos Coqtre" ilY-'z'
62.t171--f,arra dos Coqtrerros/Sereipe - CEP ''l9140-t)0u
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. ESTADO DE SERGIPE
PREFEÍTURÁ MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEI

GABINETE DO PREFEITC

AÍ1. J2." Esgotado o pÍazo a que se rcfere o artigo anterior, o
progressivas, na cobra-nça do Imposro sobre a Propriedade Predial
r'.um prazo dê 5 (cinco) anos consecutivos.

4ft. 73 ". Ultrapassado o prazo de que tratâ o artigo anr:erior, o lvÍunicipio decapropriarni o
irnóvel-

Município aplicnrá aliquotas
e Ten'itorial Urbana - IP fLI

Paráerafo únjco. O pag;rmento da desapropriação será

lguais e sr-rces§ivas, atrar'és de títulos da dívida pública.
e os juros Iegais. ,

Art. 11'. O proprietário, rula vez notificado da
utilização compulsória de seu ir.óvel, poderá,
Operaçâo Urbana Consorciada, nos temos de que

efehrado em 10 (dez) palcelas atruais,

assegurados o valor real da indenizaçào

determinação de parcelarnento. editicaçào oiL

de i4oediato, propó. o estabeleciurettto cle

trata esta .Í-ei.

A .. 75 o. As alíquotas r.ii Imposto Predial Territorial Uibano - IPTU, incidentes sobre os

imóveis não edificados, subtilizados ou não utilizádos, serão progressivas na tbrma definida pela

Legistação Tributária Mrinicipal, a fim de ulssegurar d.funçãc, social da cidade e cla propriedade

An 16 o. Ficam sujeitos ao imposto referido no artigO anterior, todos os imór'eis qLte fo(cllr

pass Íveis de parcelament,-r, ediÍicação ou utilização compuls,Sria.

§ 1". As alíqr-rotas progre:ssiva-s a serem utilizadas na cobratça do Imposto Predial e T'erritorial

Urbano - IPTU obedecerào ao seguinte critério: i

I - No primeiro ano, alíqriota de 6%o (seis por cento);

II - No segturdo ano, aliquota de 8%(oito Por cento);'

IIt - No terceiro ano, alÍquota de 1O%(dez por cento);

IV - No quarto ano, alíquota de lZ%o(doze por centg);,

V-Noquintoano,alíqrrcrtadeL5Yo(quinzeporcentb}i,
.í

rS 2o. Quand.o da cobrança das alíquotas progrcssivas, não scriio coiisiderados 'quaisquer

ü.netiô;às de redução do [PTU. :

§ 3". A, aplicação da aiíquota progressiva de que Eata !r caPut deste anrgo seú suspensa

irnediatamente'a requeririrento do contribtrinte, a partir da d rta em que sejam iniciadas as obra-i

de parcelamênto ou edifi(lação, desde que estas potsrl* o cievido Alvará de Licença Mu;-rrcipal,

s"nào f.sabelecida ietroativamente à data em quà foi susPensazem ceso de frar-rde orr

intemrpção da obra ou pa.rcelarnento, sem justificativa ciu cotrtpP@ío. l

.ri
.Âv. Mois.:s Gomes Percira. 19 4o-l-.i00

\

i 6 - Cenrró - Teleâx: (7g) 31z6/rJí75- Ban.' dos Coque' roJSergipe - CEP

CNP.,-13.128 863/000 1-90- E-rnril: pnbc@: tfonet com :r
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ESTADO DE SERGIPE
pREFEITURA MUNICTPALDE BARRÂ bos coQunrRÉE'

t

GAtstNETE DO PREFEITO

IV, adogão de mecanismos de controle da expansãd r'u-t ana e

cultr:ra expansiva;

V. compatibiliza$o do '-rso e ocupação do solo à preservaçâ'o das

especial. , :

fut 100 o. os parâmetros de ocupação do solo na z.R são os seguintes

' I. o índiôe de'aproveitamento básico é 0,3 (z'ero'vírgula.tres);

trI. o índice dêaproveitametrto máximo é 0'5 (zero vÍ5gula c:nco\
_r'

iil arca mínima do lote 7 50,00 r,L;

xv. t toiseJGomes Pereira

§ 1.. As diretizes paÍa.aÁrea Rr:ral serão implementadas mediante:

I- irnplantação de trm crnturão verde ao redor da Área Urbana, permitindo a convivência das

atiüdades agrícolas à proximidade da ocupação urbana;

II. elaboração de normas legais específicas p?!jao uso e a ocupação da área rural,

III. promoção da susterrtabilidade dos sistemal para captação de água para abastecimento da

Área Rural

§ 2 e. São diretrizes gerais paÍaaZona Rural:

' i:rstalaçãg gfadual de infra-estrutwa para melhoria dos serviços:

a) de eduôação;

b) de saúde;

c) de t at sporte; 
i

' d) cutrurais;

e) relacionados ao desenvolvimento da cidadania;

.fl de capacitação Para'o habalho;

t '.
II. implementação de ações para orientação ao trabalhador tural sobre o tratarnento dos residuos

m. apoiO áO d"se.rr.:lvimento de atividades relacionadr,s à agricultura farniliar de base, agro

d.e atividades.relacionadas à

áreas protegidas Por Iegislação

CNPJ- 1 i I 28.863i0Cr1 i -90 - Ê-màil: ?mbc{A iníonet'co m. br

49 I 10-()00
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fV. testada mínima do lote 20,00 m;

Y.taxadé permeabilidade mínima de 50oÁ;

VI. gabarito'miíximo de 4.pavimentos com altua máxima dt: 15 m;

VII. recuo mÍnimo frontal de 5 m'

Art, 101 o. Constitu"m Ár""s de Diretrizes Especiais as áreas d'o território municipal com

destinação específicã . ,,o.*^ próprias de uso e ocupaçao do solo' que se sobrepõern às do

Macrozoneamento, não 'eximindo, entetanto, ao atenáimento dos demaiS parâmetroS da zona

em que se encontra.

i ^' o 
^ ^ Áreas de Diretrizes Especiais classificam-se ein:

a'

I. Areas Especiais de Intereise Social - AEIS;

II Areas de Interesse Ur:ranistico - AIU;

III. areas de Desenvolvi;nento Econômico - aDEN;

IV. Areas de Proteção A:nbientai - A-P;

V Áreas de Regulan zaçao Urbanística - ALIRB' 
i

§ l" - As áreas de que trata o 
"1plt 

ciàste àrtigo s.ão aquelas mapeadas e delimitadas no Anexo

das Á-reas de Diretrize. lsoeciait . ;;i;É;tiliao espe:cificà' bem como as diretrizes de

intewenção, estão descnias em anexo'

§ADEN,sêdeseuslrosurbanísticos,bemco]Ttoa
al existentes, deverão Orgão Gestor'Municipai dc

DeRural,submetidasonse-lhoCidadãoeaprovadas
em lei. :-
§3oAsAEIS,seAP,stcrãoprioridadenosinvestimentosp.rblicos-i.:

;,

objeto priorirário de prdetos' planos e Prograrnas de urbanização

rão ser .*""uãao' átraves 'ú ton""tião de incentivos ou de

o disPosro ilesta lt i', I .

Av. Moises Gomcs feietra
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ESTÀDO DE SERCÍÉE
PRE6''EITURÀ MUNICIPAL DE BÀRRÂ DOS COQUE]ROS

; CABINETE DO PREFEITO

Art. 1l o. A isenção de impostos territoriais e :prediais será aplicada corno benelício
compensatório às limitações impost^o aos imóveis, bem como, de mecanismo indutor das
estralegias propostas nedte PIano Diretor.

Art. 78 o. A obtenção los benefícios decorrentes dos mêcanismos compensatórios desta Lei
d,;verá ser requerida pe}'-rs interessados ao Orgáo Gestor Municipal de Desenvolvimeltto Ulbanct
e Rural, gprovado pelo Conselho Cidadão.

§ 1".O béàeficio deverá ser concedidopelo prazo de I (um) ano, sempre condicionada. a sLrtl

.renovação, à vistoria arrual por parte da fiscalização do órgão municipal de desenvolvinrerrrtl

ulbanoerural. ' ,

§ 2o. Constatada a manuienção das condições em que foi coeferido o beneficio. será ooneedic'la a

renovação, desde que obedecidas àÉ exigências constântes do termo de coucessão e do clue

dispõe a legislação em vigor.

§ 3". Expirado o prazo de concessão, o interessado deve rá requerer novamente o benetlcio-

condicionado o seu defe-imento ao que dispÕe esta lei.

caDÍtulbll7I.i-'Daj§.'9ÊÊra§gf,d:Üru or+§oieiaàas' l

Art. 19 o. Operação Urbana Consorciada é o conjunto -i:rtegrado de rntervenções e rnectrdas

coordenadas pelo Pode:: Executivo Municipal, com á' panicipação de recursos da iniciatir':t
privada ou enl colvênirt com outros nÍveis cle governo, ,,-,bjetivando alcanÇar transtbnnaçrQes

ulbanÍstica-s e estrutur;,is na cidade, aprovadas pelo ( lonselho Cidadão e subrnetidas a

autoriz-ação do Poder Legislativo Municipal r i
Parágrafo Unico - A cuntraparlida da Iniciativa privada.. desde Qtre aplovada pelo Ccrr-rsell-itt

Cidadão, poderá ser estabelecida sob a forma de:

I. Recursos para o Fundc, de Desenvolvimento Sustentávei l.lrbano é Rural;

II. Obras de infra-estruttrra urbana;

III. Terrênos e habitaçõei desiinadas à população de baixa n:nda:

IV. Recuperação ambi"ntul ou de pátrimônio cuitural. :

Art- 80 o. Constituem área-r para projetos e prograrnas de,op,.:ração urbana consorcii.Ca:

I Todas as Areas Especiais Ce Interesse Social - AEIS;

II. Areas de Interesse Urbanísti.oc;

II i. Areas de Desenvolviri.=i-.i,: Eccnô rni co,

49 t.10-()00
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ESTADO DE SERGIPE

.. 
, PREEETTIIRA ffiT#frD8iffi,rros 

coQUEÍRos

A,,.jú lO poa", Exd:utivo Municipal regulamêntarâ obedecidas as diretrizes desta Lei, os

p*aàíot das Operações Urbanas.

AÍ 82 .. o Poder Execuiivo Municipai poderá convocar,'por edital, proprietários de imóveis

para participarem de Opêrações Urbanas' ' 
-

fut.33".FicaasseguradoaoPoderExecutivoMunicipalo
imóveis iocalizados nas AP's e AE'IS's constaltes dos Anexos

na Lei Federal no lO '251 , de 10 de julho de 2001'

direito de PreemPção sobre os

desd'tei, nos terrnos do disPostr-r

Capjtu4o;,VItrI,-

Art. 84 0. 
Pa-,-a promover aregjraJização fundiasia, o Po.der Executivo deverá:

L utiLizar a concessão ,ceal de uso parâ os assentamento:; espontâneos localizados em areas

públicas, mediarte Lei ePecífica;

Il. assegurar a prestaçãc ce serviço de assistência j*rÍdica e técnica, gratuita' à população que

receba ate 3 (três) ,ul*io, mÍnimos- para promo'çãq rle ar;ão competenl'e cie regularizaçào do

títrilo aquisitivo;

á aplicada em áreas de inreresse social' de

espontâneos, e contemplará apenas uma vez o

cipal de Desenvolvimento Urbano e Rural a

as beneficiaCas.

§ 2". Em nenhum caso i':derá ser utilizada a doaÇão de imÓ"'eis

Ârt. 85 0. A regul aJ1zzçào flrndirâria não isenia os lotea'-10res ou ôcupantes irregulares das

penalidades previ stas na le gislação pertinente'

I.g"-a^r";"tã-r.[1-,ári; e'adeq'.raçaà às caracteístic fiqico-embieniais; ,/'

o urbana do MunicíPio:

metidos à cepacidade d'a' infra-estnrtura ttrbana'

eirte, estabelecendo-se zonas em que a ocuçiação

. 
eVe ser'restr.rngida; ';

crescimento.populacicnal e urbano do ].,ÍunicÍpio ficará condiciÔnada e será

;:^f,.,:tH;:tffffir-":'",*1;"ri;ãà"ã"'1ü"'afa;-l;-*-':::*tura' em paiicurar a de

III Íncentivo à convivência de multiplos usos do solo em toias as á cidade

49 r 40-000
Âv.'Moisés Ccmes Pereirz' I ó - CcÍluo - Te!c-fa;i: (-'D)326

CNPJ- I 3. 128.863/000 I -rC - E- níonet.com.br
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P R E t-'E ITURA MUN I CIP aL DE BARIRA DOS cO e U E,p65 tiir.'rrÁ*1rráiro de conúiie nr;rr;r. GABINETE DO PREFEITG

Capítulo I - Do,Mac.ro2ol:errtenio

Aft. 87' O macro zonqunento classifica o
ubanização:

Í.Zonade Adensemento ?referencial - ZAp-'

71 Zoaade Adensamcnro Básico - Z4'B- /

l]J. Zona de Adensamentít Restrito - ZAR./
:

Parágrafo Os critérios de utilização, os coeficientes máxímos d. ap.oreitamenro, e os lirlites (as
zonas estào dispostos nos arlexos desta Lei.

Parágrafo Unico - O gabarito máximo nas ZAP, 4AB t,e ZAR é clc quatro pavirnenros, e na
ZLB2 de dois pavimentos., , ' ..

Art. 88 o. A revisão ,los perimetros de zoueamento deverá atender obrigarorianlcrlrc à

poLencialidade de infra-estrutura e do sistema viário e,à política municipal de desenvolviruenro
urbano.

Seçãgi'I;,; 
, êÇ:;rl9*,,r+*-iiio,iPi ta[,- ZAF

AÍ-. 89 ' Considera-s t Zona de Adensamênto Preferencial aqueia em que o poren.'ial
coostrutivo, dado pela disponibilidade da infra-estrufura b.irsica, equipamentos urbanos, e Lroa

acessibilidade, possibilit;: adensamento maior que aquele co,respondente ao coet-rcienre único de
aProvêltamento.

Ar.r. 90 o. Constituem dir,:trizes de urbanização das Zonasde Adênsamenro Preferencial.

I - Oricnrar e intensificar o adensamento e a diversificação clo uioldo solo, de forma a otinrizsr a
uti lizaçâo dos equipamerrtos e infra-estrutura irutal ados ;

lI - Incentivar o uso residencial junto à atividades 
"orn"l","i. 

e de serviços. cle t'orma..,,i,..
ociosidade da estrurura urbana, fora dos horário.s comerclals.

Art, 91,". Os.parâmetros lie ocupação do solo naZA,P são or,: seguinres:

i - indice de aproveitamento Básico é I (um); -

II.- índice. de aproveitamsnto máximo é 2 (àois);

IIl. área mÍni63 do lote -150,00 m2;

IV. testada minima do lcre 8,00 m; , '

V gta t1e permeabilidarLe mínima:de 2OoZ:

Av \íoisçs Gorncs Pcrcira

I

território do Município nas seguintes zonas de

/

I 6 - Cenrro - Tclc-fax: (?9) ;Zp.-ll'l; - Ba; a rlus Co<luciros/Scrgipc - CEP 49 r 40-000
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PRE-F'EITURA MUNICIPAL DE BÀRRA DOS COQUEIROS
GABINETE DO PREFEITU

VÍ. gabarito máximo de 4 pavimentos com altura máxima de 15 m;

VII.,recuo minimo frontal. de 3m.

: S eção II - D as : Zo-nas.Aêi nae gíanienls' :,$â§sQ :- ZAB

' ArL. 92 ". 'Considerarn-ie Zonas de Adensamento. Básico as que apresenlam potencial de

urbanização, porém con: "déficit" de infra-estrutura, sisrc'ma viário, transporte, con.rérci'o e

servrÇos.

I. A; Zonas de adensarrrento básico diüdem-se em'Zonade Adensamento Básico t- ZAB I e

Zona deÂclensamenro Básico 2- ZAB 2, conforme limites estabelecidos enr atlelros c1e sla

'. Iei; i
II Os povoadqs pre-existentes a plorBBlga.ção d-e-:!? !e5 que se encontraÍem fora desta

delimitaçao; a saberiarobá,Touro, Olhos Dágua,Canal de São Sebastião e Capuâ, poderào

ser considerados conro ZAB2, a partir dejustifi do Órgão gcstol : a criLério cLr

.'Conselho Cidadão. l;í: f : Lj_ : -,' ,':;_._ l__ -
Art. 93 ". CônStituem dire;trizes das Zonas de Adensamento Básico:

.,i

I. Adensar cie tbrma con-rolada o uso e a ocupação do solo'

urbanizaçâo éxistente, diminuindo a necessidade de novo:;

cslrutura; ,. r ., :

a fim de aproveitar o ;'rotencial de

investimentos públicos eru irtl:'a
I

II. Articular a rrnptanraçáo de infra-eslrutura juntO a outa; esferas de govemo e à iniciativa
.., r i:,,pnvada, prronzando obras de esgotos.sanitários e a complen;:ntação do sistema viário básico

:l

Arr.94 ". ôslarámerros tie ocupação do solo nas ZAB's são os seguintes:

I. o índice àê'aiíoveitami:nto básico é 1 (um);

II. o indicé de aproveitarr.-nto máximo é I (um);
'i

III. área mínima do lote 250,00 m2;

IV. testada minima do lote 10,00 m;

V. taxa de permeabilidad: mínima de20To:

VI. recuo mÍnimo frontal Je 3 m.

§ t". Na ZAB Í, o gabariro máximo é de 4 pavimentos com altura máxima de i5 m;

/À'

/-\

:. -..
ESTADO DE SERGIPE

.{
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ESTA-DO DE SERGIPE $retu:q
PREFEITURA MUNICTPÀL DE BAR.É,Á DOS COQUEIROS--

GÁBÍNETE DO PREFEITO

S eção III -: Das Zo n4s : .9§ : 
.+dê4§amenip, $e9 t4!rc l='?êL

Art. 95 ó. Consideram -se Zonasde Adensame,,to R"âto as que aPrese:rtam padrão ae ocu111l1

clisperso e descontÍn,-,u-J"i.rau accntuado "déficit" ou ausência de infra-estrurLEa e Sewlços

urbanos.

Àrt. g6 o. ôonstituem diretr.izes de urbanização das áreas de edensamento restrrto:

I Garanrir que a ilstalacão de ilfta-estnrtura e serviços u:'banos preceda o processo dc uso c

ocupação do solo;

iI. Estruturar intemamen te azAR,em especial no que se reÍere ao sistema viário básico' sislenla

de macro-drenagem, preservação e proteção do meio-ambiente' \

\rt97 o. Os parâmetros tle ocupação do solo na ZAR são os seguintes: 
\

l. o indice de ap,- 'iramenlo básico é 0'i(zero vírgula cinco);

u- o indice de aproveitan'lento máximo é 0'8 (zero vírguia oito);

t

ÍV. testada minima do lo:e 12,00 m;

V. raxa de permeabilidade rnínima de 3O%; / ' ' 
'

-^- ^l+'-a aár,ime rla l) t'l']'

VI. gabarito máximo de '1 pavimentos com altura máxima dc l5 m'

VIl. recuo mínimo frontiil de 5 m'

§isaô.rX$; na:rRüial.'+'r,í-zB

i;;Ã;; de dados sobre o domínio'tundiário;

uela situada fora da lirüa
Art- 98 ". raret-eita, arividades de

Iimítrofe ecendo a marlLlrencao do

produção
ambienre narural- i .

Art. gg d, sao diretrizes cspecíficas para o.uso e.arocuPação co solo na Area Rura[:

t -^-.-^^;^ - nbiental;
1 1- compatib llizaçáo do u-;o e da ocupação rural com aflrote(-'ao àn

'II. 
atuqli'zação das inforrnações.relativas à,fj1 Rr:ra[' irr:lusive "oy seu mapeamellto e 0

.l
,1

':qv Moises Comes Pereira

. ,,,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BÀRRA DOS COQUEIRiIS
CABINETE DO PREFEITO

§eçâo::IÉDas:';t"qiül.Es.r;àiiai'sjidq j'.l iêi.{§§9§gçi-al;,-i{Er$

êrt. 104 o. Constirui objeúvo das Áreas Especiaii de Intiresse Social - AEIS, o aumenro da.

ot'erta e disponibilidal-: de utilização do solo urbano para habitação social dentro do terirór'io do

MunicÍpir.r.

Art. 105". As AEIS enccntram-se mapeadas no Anéxo IV drsta lei.

Art. 106 o. As.Areas Especiais de Interesse Social de,;tinam-se à produção, manurenção.

recuperação e construção de habitaçõds de interesse social e compreendern:

I. Terrenos públicos ou particularespcupados por ocupaçõ,es, vilas ott loreatletrtos irrequlales.

em relação aos quais hi.la interesse putlico em promove-r a urbanização e legularizaçào clc

titulos, desde que não haja riscos graves,pam o meio ambiente ou segurança;

tt Glehaq ou lotes urbanos, isolados ou contínuos, n.io edificados, subtilizados ort neo

utltlzactos, necu- <rios para implantação de programas habiiacionais de inreresse sociirl.

Ar1 107 "- As alienações Je imóveis n."rrá.iu, à execução dos programas habiraciouais de

interesse social ficam ist:ntas do Imposto de Transmissão dc: Bens [móveis - ITBI

Arr. 108 o. O ExecuLiv;r Municipal deverá priorizal a r,:gularização fundiârier nas ,\EIS clir

segr-rinte forma:

t. Utilizara Concessão c:: Direito Real de L§o, paraas'obur)açôus localizadas cm árcas públicas.

mediante lei específica;

II. Assegurar a prestação do serviço de a,ssistência jurídic1 e técnica, graluita. à população de

baixa renda, para promo';ão da ação competente para regularização do tÍtulo aquisitivo.

An. 109 o. Fica vedad.i.a instalação de in-fta-estrutú4 trbana e regulalização t'r'u,Jiárie n:rs

ocupações, Iocalizadas e m bens de uso comum, a saber:'

i. Localizadas'sob pontes;

II. LocalizadaS em área: destinadas Íealizaçãô de obras,blra implantação de planos urburisticos

t1e interesse coietivc;

IiI. Localizadas sobrc o.'loduros e redes de:águà ou esgoto:, bem como sob redes de alur ttllSàt)-

ou outras árcas rcservadas para infra-estnrtura, conforme.A-lcxo desta Ici,

IV. Localizãdas em áre;.s de inreresse ambienral, càntempl tdas no Plano Dire tor- e.rcetultudo -sc

s9 PromoVer ocupacaoaquelas árcas definidas como AEIS e onde, por lei espc:ífica, possa

parcial de áreas pré-exisLentes consideradas de preservação sob coyfiÉ s especlals;

Av Moiscs Gomes Pereirz, t 6 - C.tt,.o - Tele-fax: (71 49 t.l0 00(
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v' Implantadas há menos de doze meses da promurgaçôo desta lei

AÍ' I l0 o' Para'novos parcelamentos nas AEIS, a árearmínjma do lote será de 125,00m2(centoe vinte e cinco metros qr:adrados) e a m:íxima aá zoo*ilà"zentos metros quadrados);

Par.ag?! 
!Tto'. Para os novos conjuntos habitacionais na-s AEIS , a áreaminima das habitacÕesserá de 32.00 m2 (tinta e dois metos quadrados)

Art' lllo' Nas A-EIS, pa:-aregularização fundirária, serásempre utilizada a Consessão do DirditoReal de uso.

Art. 112'. Nas AEIS, para regularização fi.rndiári4 não
com áreas inferiores a6Crn2 (sessenta metos quadrados),

scrão titulados individualmente iores

*j-q'
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frações do tenitório municipal que,
de referência para a memória e a

Parágrafo único. As Aiu's encon(am-se mapeadas no Anex: desta Lei.

,\Í1. 1 t 4 o. Consideram-se.obj eti vos das AIU's :

I'. Garantü a qualidade d<is espaços urbanos;

II. Incentivar vocações di.rbrenciadas do caráter e da paisage,n edificada.

Art' 115'o''A Alu i c(,mp1sg.6e o trecho da orla do Ric Sergipe e do oceaao e deve ser

Í:]|li1i;xclu;ilarnent(: a implantação d equipamdnros v,,rtadoi ào turisrr, o e tazçr, inctusive
. qe auvload.es nautrcas 

, ., ,
:..

Ifo{::único, No trecoo da orla de mar onde nãb Existe 'ria projetada pelo sistema viáno doPlano Diretor' fica estahelecida a reserva cle uma faixa le 50m ao longo ,desta orla parainstalaçao de futuro sistema viáia. .:
'qÍ-' tl6 e' A ArÍl zcorapreende afaixade contomo da.rPP t e é destin adaaamone.er osimpactos da urbanizaçãc sobre as áreas de preservação p,:rmanentes, podendo, a critério do

9:1..To.Cidadão, _ser 
perrnitida exclusivamànte a iáplai'ação de equipamentos volrados ao

tazer e rurismo ecologrco-

fut. 113 o. Consideram-sü Áreas de Interesse Urbariístico, as
em razÁo de sua singularidade e função, constituem marcos
dinâmica da cidade.

Art. ll7 '. Considerar,-se Áreas de Desen
estirydado o ciescimentc e a diversiÍicação de a

r v Mo i sé s Gom es P ere i r4' 
:#:ffi ;i"f;;âã,$? :fff;r5 f.l'.::rrff ;: 
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ESTADO DE SERÇIPE
- ., PREFEITURA MUIVÍCIPAL DE BÂRRA QOS COQUEIROS

GABINETE DO PREFEITO

;

V. minirnizar os conflitos viários.

AÍt. i23 o. São diretizes oaÍaaordeBação do uso e ocuPaçâo do solo:

I. controle do adensamento populacional e da instalação de atiüdades de acordo com:

a) potencial de infra-estutura r:rbana instalada e prevista;

b) condições de ocupação existente;

c) capacidade de supope do meio fisico natural,

d) o seu po{te;

e) a sua abrangência de atendi-rnento;

0 a predominância de uso da área;

g) o processo tecnológico utiiizado;

h) o impacto sobre o s'stema úário e de transporte;

I) o impacto sobre o rneio arnbiente;

j) a porencialidade da concentração de atiüdades similares na áIea;

k) o seu poterrcial induror de desenvolvimento e o seu cat:'ter estruturante do Município

II. red.istibuição dos investimentos públicos e de serviços e eqúpamentos urbanos e coletivos'

de modo a promover a .;ustiça social, assegurando a mul'iplicidade e a complementaridade

destes;

III. estudos para aarnpliacão e regulamentaçáo do uso e qualificação dos espaços públicos;

fV- ordenamento do uso do soio na area nrral;

V. coibição da ocupação e do uso irregulares-

§ 7'. As dernais norrnas e;pecíficas para as edificações serãc'definidas pelo Código de Otras e

Edificaçôesdo MunicíPio. 
-/

Aú- 124o. Fica estabelec-icia para o Município a seguinte classipryú de uso do solo:

2í2-3'715 - Barra cos CoqueiroVscrg t1c'CEP 49 !41-0tr'

E-*a:l ; Pmbc@iaj melcom'bi

,^t

Â



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNIõúrr- oB tlllY:los coQUEl
cÀBIiüríPõ rnnrnrrÜ

Parágrafoúnico.AsADEN'Sencontram-semapeadâsnoariexodestaLei'

AÍt.ll8o.ConstituemobjetivosdasÁt"asd'eDesenvolvimcntoEconômico:

I.- Dinamizar a economia geral do Município;

II. rndnzir a reartzaç-ao das potenciaridades e vocações econômicas que melhor aproveirem'

desenvolvam " 
pr"r"*",o o, àt ibrrto, ;;;;, ambientais, ttr*,t e humanos da cidade;

IIL Promover a geração de emprego e renda;

AÍt.Il9".Asdirerizes:araÁ,"u,deProteçãoAmbientale.stãodispostas
l'óo vreio AMBIENTE"' \-

.gr,--,#IÍ.,*É--.i i, gi1:-.falr
S,,+Dràs}trq11'.Je:

das referidas AURB's'

;T;:;.; ão urbanísúca' âeue,* q9" ^0":::'1'T;

'#:*il:"?'"":"fH #H:ffi:'":' i"%"fiii::1"":^0"';;

municiPal.

Parágrafo único' As URB's são caracleozadas como erquelas em

a9 cara;teri
urbanistic

P estabeteci:^
Id

Art'.i21".oConsethoi]id.ad.ãoestabeleceráoscriterioseosprocedimentospararegularizaçã1,

no CaPÍtulo que trala

Art. L22o- São objetivo:; para a'ordenação do uso e ocupação do solo:

1 '1^ +^Ào a-^'rrlacão aos beneficios decorrentes da urbanização;

I. promover a integraçãr de toda a população ao§ beneuÇrui

Il. garantir o desenvolünento sustentável no tlso e ocupaçLo do solo;

III. distibUir as atividacres no tsrritório, de modo a evitar i:r,compatibilidades ou inconveriênc'a'

paÍa^vizinhança 
/,

. 1'

IY. garantu a quaudade da paisagem rubana; 
,/

Av. Moisés Gomes Percirt ,âct:iffir11:-rãffiÍ3;

'la.É,
/â\

L.*í9,
.-\

's-â
+

,A

-..rü

g
fl
,f
{
f
{
-á.*
{^

'
'lÊ\

,,*
Jf'i#

#{
a:À
;4

.f
;;xArã



uso não residLncial;

"i:,#-
'ár'á-í^v
if, à

,^'v
.§

i=
;a,- ít
1.L.,:éâ':fr

.r=t-^.4

É=a't-l*ê
á-l U
.1i
19§

§I

.àe
E-$.à
3» .rffi

-Bd
}tr
/a

@/
Silía
.j#
-1:.a
i:7r
ja-,-..
:t

;5:Jí
-.;-
"-'nl
.,.1

! _-ir,

.::/-::
I=^,

E,{
,,,2Á
a-

"ãÍ
H
aàà -'t4,A.
,::
ã&>'i?-r.
+..
#.
T:*

=â\§
E++g.
;at
=
*\'--.4,^

#.
Ér+r
,5

TSTA-DO i)E SERGIPE.
PREI.'EITUR{ MUMCIPAL DE BARRA DOS COQUETROS

GAtsINETE DO PREFEITO

I. uso residencial,

II.

m. uso mtsto

AtÍ. 125 o. Poderá ser instalado todo e qualquer uso def;nido no aÍiigo antcrior, desde

obedeça aos critérios de compatibilidade de viziúança, confonne será regularnentado

Código de Parcelamento, lJso e Ocupação do Solo.

Qart. 726 ". Os grandes eqüpamentos urbanos, públicos ou de rrso coletivo, terão a sua

localização orientada de forma a monitorar e equacionar o impacto sobre a esEutura urbana,

especialmente quànto âo sistema viário, à rede de uáfegc., ao Eânsporte coledvo e ao meio

ambiente e a üzinhançâ.

Parágrafo tinico. Equipamentos de Impacto são os empreendimentos públicos ou privados que,

quando implantados, possam sobrecarregar a infra-estruturrr urbana ou modificar as condições

ambientais, provocando alterações no espaço urbano ou no'meio nah[a] circundante.

AÍt.127 o. Para garantir a oqJpação do solo de forma adequrda às características do meio fisico,

bem como para garantir c equilíbrio sócio-ambiental da c:üde, serão observadas as seguintes

norÍnas urbarústiç:s:

§ I". Os novos parcelamentos deverão doar ao Município uo mínirno 3OY" d.e área, senclo que

destes 20% destinados a) sitema de área verde a l0%o ftara áreas instirucionais, além das áreas

necessárias ao sistema viario.

§ 2". As modalidades de'rarcelamentos como loteamentos, ioteamentos fechados, condotnintos

honzontais cu verticais ou ainda condorrrínios urbanÍsticos, deverão doar ao MunicÍpio uo

rnrnirro 30% de area, sendo que destes 20%o desttnaüos ao :ristema de áreas verdes e l0oÁ para

á:eas insttt:.rci;nais, e atender no sisterna viâio iaterno pri',ado os parâmetros definidos na Lei

de Uso e Ocupação do Solo.

)J§ 3'. Nas doações das áreas verdes e institucion:is, a critério do Poder Público Municipal e com

a anuência do Comelho Cidadão, podorá ser feiua a doaçãc de até metade da ârea verde e do

todo da área i.Dstiucional, fora do local do empreendinieuto, desde que seja estabelecida na

doação externa a eqüvalência <ie valor coui a parcela dc terreno que deveria ser doada na

própria áiea do empreendimento, calcul aÀa pelo valor de mercado em avaliação de profissional

habilitado.

Av. Moiscs Gcmes Pereirq r6 - Ceatro - Teie-faxl (29) 326?-3715 - Barra dos Coquerroísergipe - CEP 49 140-C00
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PREFEITURA MUNICTPAL DE nenna bos CoQUEIROS

GÁBINETE DO PREF'EITO '

*§-0", Nas doações extemas das áreas verd,es e institucionais,'a critérjo do poder-público
MuniciPal e com a anuência do Conselho Cicadão, pod,erá ser revertido o yalor a ser doado-
coaforrre calculada pelô vator de mercad,o estabeleciáo em avaliação de profissional habilirado-
para implantação de eqúpamento social, destinado a população de baixa
renda ou para obras de carater estruturante do Municip ,/

> § 5" Os empreendimer:tos implantados na orla marítirna quc ocupem faixas de terrenos de
marirrha, conforme caràcleizado pela legislação periinente, deverão garantir que não seja
forarado bloqueio de circuiação pública, ou qualquer tipo de controle de acesso, em faixas
contÍguas de no mínimo 10(dez) metos de largura ao longc da praia.

a marítima ou de rio, com frentes de terreno
anair que :rão seja formado bloqueio de acesso

ole de aces.so, garantindo que exista pelo menos
es com la:gur:a de no máximo 1lm.

> § 7". Os empreendiroentos em eujas áreas privativas existirem restrições de ocupação por
eiementos de sistçma viário projetado do Plano Diretor e enquanto esses elementos não tiveren
sido efetivamente implantados, a critério do podsr públic.; municpal, poderá ser permitrda a

utilização da área como area verde intema ao empreendimelto, dcsde que o empreendirnenro se

responsabilize por sua nranutenção e salubridade urbana e estâbeleça compromisso formal de

reversão da área para uso externo, de forma imediata, quanc.o solicitado pelo munrcípio.

§ 8",Os novos loteame:rtos poderão a criterio do poder público murucipal, estabelecer o

fechamento parcial ou total de seus limites, desde que se responsabiiizem por todos os sen,iços e

infraestrutura urbana em Bua área, sendo catactertzados comrr lotea-mentos fechados.

§ 9o. Deverão ser estabelscidos parâmetros adicionais ná lei ,le parcelamento, uso e ocupaç:ão do
solo, conforrne a seguir;:

I. taxa de ocupação;

IL taxa de imperrreabilização;

III. recuos e afastamentos.

IV. cota de implantação das edificações (cota de soleira).

Art. 128 o. Os parâmetros básicos de ocupação do solo serão complementados no Codigo de

Parcelamento Uso e Ocupação do Solo.

§ 10. Para todos os parcelamentos e planos urbanísticos a esta lei, a largura mrnima
de caiçarlas será de 2.00m

: (79) 3262-377i - Barra los CoqueiroVSergipe - CEPAv. Moises Gomes Perei;1 I.i - Centro - Tele
I -90 - Ê-mail: pmbc@in -bnet. com. br
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GABINETE DO PREFEITí)
:'

í§ z..Somente n2;5 áÍeas objeto de reguiarízaçdo urbenística e AEI',s, poderá scr

§ 3". As ca)çaàa< pré-existentes a essa lei deverão se aciequar a critérios de

estabelecidos no referido código.

Art. 129 ". As edificagões em qualqu er zoÍLadeveÉo atender o recuo mínimo estabeiecido nesta

lei.

§ I". os lotes com mais de uma testada voltad'a para logradouros públicos' terão os recuos

irontais consideÉdos nessas testadas'

§ 2". os parâmetos complementare: de recuos e afastamentos' para iluminação e ventilação'

serao objãtos ic Codi$o rle Obras e Edificações'

Art. 1i0 ". A legisração rnunicipar urbanística, edilícia e ambiental, que ordena e conrrola o us')

- 1--u J'- - '- será comPosta de:" ' -í'Í-- -'
I. Codigo de Parceiamentc,IJso e Ocupação do Solo;

Il. Código de Obras e Ed ficações;

III. Código'de Postwa;

IV. Codigo Municipal de Meio Ambientg

v. Leis ordinárias, que d,isciplinem as matérias referidas e seus respectivos regulamentos e

demais noÍnas admissíveis Peftinentes'

Art. I31 o. A lei de parcelamento, uso e ocupação do' solo' Iegulalnentatâ a produçào e a

orgatizagáo do espaço d,r Mr:ni"ipio, ãied""""ào'ao jádisirosto nesta lei e seus regulamentos'

"orrfot*. 
as seguintes diretizes:

I. estabelecimento de ncrmas simplifica'das, de modo a to:lá-las acessíveis à compreensão e

aplicação Pelos cidadãos;

ILregulamentaçãodeacc'rdocomoMacrozoneamentodispc'stonestalei;

III. consagragão do uso raisto en*e residências e demais at'vidades, como caractenstica i>ásica

da cidade;

fV.estabelecimento<iecritériosdiferenciad.osparaaocupaçÉ;odeAEIS

0 AÍ. 132 o. Consideram-sÊ emPreendimentos de im fas seguintes atividades :

acessibilidadc

6-Cenro- I'elc- : Í9': 3262-3't75 - Barr"dos CoqueiroVsergipe - CEP

I i-SO - g-."i r : Pnb@r:fonet' com' brAv. Moises Gomes Pcreir4
cN?J-13.128-
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I. qrr. zrÍaemaito núnerB de veículos autoÍn'otores;

II. que comprornetem a ofir)iência do uâíego,em especial na rede do sistema üáío básico deste

Plano Diretor;

\ fU. geradoras de eÍluentes polú<iores ou incôínodos;

\ ,r. geradoras de rúdos em desacordo com a regislação pertlnente;

olvam riscos cle segura-:rça, +-ais í)clllo manuseic e estocagern de produtos tóxicos'

ou venenosos;

VI. que envolvam exigêrrcias sanitárias esp:ciais'

no arligo anterior- ficam

ocupação j á existente no

compatÍveis com o uso

ias da legislaçã'o Pertinente-

c:::.:..I":,,?,,;'ff '§ffi::1T,ff ã:t3ÊJ::,ilti;JJ;l"doorgãoMuniciparDe

/§2. 134o. Serão sernPre cc'nsiCerados emPleendimentos deimpacto aqueies:

I.sujei.iosàaptesentzçãodeEiA-,Es:udgcie-impactoAmbi:ntal/RIMA-RelatÓriodelmpactc
,A'rabiental,nostei-mosdalegisLaçãoperlmente;

II. que ocuPem mais de cuas quadras ou quartei-rão urbano'

/-.-\.-€y com frns residenciais' cujo número de

a ry de qualquer YT, "-*j" 
área coberta ou ' seja ig-ial ou

maior dc que'2'000 m';
v 

excero ind.usiriais, corn área çonstruída igual ou maior a 2.i)00m'

ESTÀDO DE SERCIPE

PRT 
'E,ÍTUR.A 

MTINICIPAI 1)E BARRÂ D{.
G4SINETE DO PREFI]ITÚ

iO - Cenro! Telc-fzx: (19) 3262'31.75 -.BT
cvpr-r r. tis.863ioo0, -m - E-meil: pmbc@t

;errtaçào do PJV, Para qualqucr IlPo

1sãte ait metros quadrados), será s=upre

aEa'rés de projeto e execução prevlos a

dos CcqueiroVSergipe - CEP 49 140-0Ú0

foneLcom.br

:.'

i.

.; COQUETR

Parágiafo 'ó'nico' lnd'epen'ientemeate da ne

de úipam=nto sitr'ad'o'tm terreno aci-cna

olgiãa."o*pr...,vação de escoarnento de águas

-4,--.---

ocrtpçáo Cziirea-

Àv. Moises Gornes Pereir4
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E)IADO DE SER.GIPE
?REFEITUR{ |vfír':\fclpAt_ DE BARR r^ DOS COeUEIRO-S

CÁBINETP DO PREFEITO

Art. 136 ". O zuV a"r"rL considerar:

I. a demanda de serviços de infra-estrutura urbana;

II- a sobrecârga do sistema viário e de hansportes;

IIi. os movimentos de terra e a produção de entr:lhos;

fV. a absorção de águas pluviais;

V. as alterações ambientais e os padrões furrcionais urbanrs'üos da vizinhanca.

ipal, baseado 12 análise do itelatório de lmpacto de Vizinhanca -
à suas expensas, obras e ruedidas de corrêções compensatórias

§ 2"' Será assegurada a participação das comunidades aiingidas pelos empreendimentos de
impacto, atavés de audiência públic4 que serão convocadas para exarne do projeto.

Art- 137 o. Os eqúparlentos considerados de impacto, :lerão analisados pelo Orgão Gesror
Urbaao e Rural, e submctidos à aprovação da irstânãia amt,iental e do Conselho Cidadão.

1"'_138^". Dep,ois de a'-endidas todas as exigências pelos interessados, para anáiise do RlV, o
orgão Gestor Urbano ,: 'Rural, terá o prazo miíximo de 60 (sessentaj dias para fornecer o
parecer.

§ 1"' Não havendo pr'rnunciamento do orgão no prazl previsto e desde que atepdendo
expressamente a toda a l':gislação pertinente, o interessado 1>oderá iniciar a obra.

§ 2" ' Se a obra iniciada . independentemente do pronuncianrento extemporâneo do órgão, não
atender a legislação perLnente, poderá ser demolida pelo pc,der público á. .*p..rr"s do proprietário

Art- 139 o. Para a garart)a daproteção do rneio ambiente.na-rrral e de uma boa qualidade rle v,ida
da população, são fixadc's os seguintes objeti'ros:

I. conservar a coberfura'.regetal;

II. confuolar atividades p.rluidoras ou de relevarte impacto a.mbiental;

III- promover a uttlização racional dos recursos naturais;

IV- presewar e recuperar ecossistemas essenciais;

Vs
:_
@

Av. Moisés Gomes Pereira. l6 - Centro - Tele-fa;<: (
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ESTA'DO DE SERCdPtr
PREFEÍTURÀ MUNICIPAL DE BARRA Dí)S COQUEIRO'§_--_

G.{BINETE DO PREFI...1 O

V. proteger os recursos tridricos;

VI. proteger o solo 
" 

o -lrt

VII. incenüvar e proteger a arborização pública;

vlII. implantar a Agenda 2I como estrategia de desenvolvimento suste,rtável.

fut. 140 o. São diretize:; relativas ao meio ambiente:

I delimitar espacos apr,lDriados que tenham características e potencialidades
áreas verdes;

II. viabilizat a arboização dos logradouros públicos, notadamente nas regiões
verdes;

III. delimitar áreas para i preservação de ecossrsternas;

IV. garantir a preservação da cobertura vegetal de inteiessê ambiental em áreas
meio de mecanismos de cornpensação aos proprieúrios;

díi

para se tomarem

carentes de áreas

particulares, por

v n'c-over a recuperação e a preservação das dunas e das lagoas mr:nicipais;

VI. garantir írrdices de p:rmeabilização do solo em áreas pútiicas e particulares;

VII. definir e disciplini-r, em legislação especÍfica, as obras e as atividades causadoras de
impacto ambiental, cm relação às qupus deverão ser adciados procedimentos especiais para
efeito de licenciarnento;

VIII. promover a artic,Jação com os municípios da Região Metropolitana, paÍa desenvolver
programas urbarusticos ,ie interesse comum, por meio de u ecanismos de controle ambicntal, de
normas técrucas e de compensação por cianos causados pela poluição e pela degradação dc meio
arnbiente;

fX. recuperar e manrer a-r áreas verdes, criando novos parquês e praças;

X- assegurar a proporçiio de, ns mínim6, L2mz (doze m:tos quadrados) de área verde por
habitante;

X. elaborar legislação sJbre o uso das águas subterrâneas, xtabelecendo medidas de conrrole e

ftscalizzcã;o:

XiI- priorizar a educaçã«; ambiental pelos meios de comuni'.:açdo, mediante a implementação de

projetos'e atividades nos locais de ensino, ta.balho, moradia elazer;

CNPJ-13.128-863/000I-90-E-mail:pmbc@rrione-[õãbr
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deste artigo' aquej'a

I

XI[I. promover campanha-s educativas e Políticas públicas que visem a contribür com a redução'

a reutilizçío e areciclagem do ]ixo;

XlV.promoverarecuPsração'u,oui3}$.,revertendoosprccessosdcdegradaçãodascondições
nri"^, químicas e biológicas do ambrente;

XV.promoveromanejodavegetaçãowbanadefotmaagamntiraproteçãodasáreasde
interesse ambientaf 

*e 

a ãrversidadi biológica natr:ral;

xvl. considerar a paisagem trrba*a e os erementos naturais como referências para^ estruturâçãc

do tenitório;

xv[. incorporar às políticas setoriais o conceito da sustentabilidade e as abordagens

aiull;i--'

Art. 141 o. Fica criadc o sistema Municipal de Areas verdes e de Lazer, que deverá ser

,"gr-tf u*""tado com dislosições sobre :

I.ahierarqulzactrod.asáreasverdesdestinadasàpreservaçã.:eao|azer;

Ii. os criterios de provisão e distribuição das áreas verdes e àelazet;

Iil.otraEaroentopaisa':ísticoaserconferidoàsunidad:sdosistema'deformaagàran:ir
multifiurcionalidade ,. À"r*^ " 

u,"rriJla-l'à;;d* oo' gê"tto' idade e condição fisica;

fV. os critérios para deÍinição da vegetação a ser eÍnpr egalano paisagismo urbano' garanltndcr

sua diversificaçáo'

efeitos desta Lei' aquelas

Art. 142'. Considerarn-se Á""s de Preservação Perinaner"te' para os

destinadaq à presewagãc dos ecossistemas naturais do Mun cípio'

§ I " - As áreas a que se refere o caput deste artigo destinani-se:

I.àpreservaçíodzvege-raçãonativaeaoequilíbriodosistenadedrenagemnaturai;

iI. à presewação da diversidade das espécies;

III. ao refugio da fauna c à proteção dos cursos d'âg:a.;

fV- à lreservação dos masanciais s terrâneo§'

do

§: 1'. Enqrndran-se coflo Areas de PreservaÇão' nos te'mos

mapeadas em anrcxá àtti" ff'"o Düetor' e que se classifici m eI

49 I 40-00c
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ESTADO DE SETitGIPE

PREFÉTTTIRÀ NÍUNICIPAL DE BARR^ DOS COQUEIROS
CAtsINETE DOPREFI'iT.O

I- mangues;

tr. dunas mapead.as em'anexo desta Lci;

III- restingas mapeadas..em anexo desta Lei;

fV. cr:rsos d'águ4 mânanciais subterrâneos e lacuskes, e lagoas reservadas para drenagem

pluüal.

)oart 143 ". As Áreas de Preservação Permanente consiituem áreas não parceláveis 
-e 

non

aedificand.i, conforme o C'ódigo Florestal, Lei Federal rr'.4.777,de 15 de setembro de 1975' '

\. ,\*1 
1"- O disposto neste ar-rigo e aplicável a empreendimentos públicos e privados;

§ 2.. Consideram-se áreas não iadicativas para ocuPação ulbana aquelas qLre aprescntarem nívei

de agua pró*ma a superÍicie e problemas de escoamento superficial, como também as lagoas e

espelhos d'água natwai:;-

M. 144o. para assegwar a efetividade do eqúlíbrio.ambiental fica estabelecido como Area de

preservação permanãnt3, non aedid.icandi, ô ecossistema dunar do Município de Barra dos

Coqueiros.

Art. 145 ". O ecossistema dunar Somente poderá ser utilizadc pala lazer contemplativo'

8'à§S....IIi

Art. 146 o. para a-ssegur:* a efetiüdade do equilíbrio ambie ntal, fica estabelecido como r\rea de

preservação p".*-át(., non aedid.icaldi, o àcossistema de rnangues e apic,ns do Município de

Barra dos Coqueiros-

Alrt. L47 ". O ecossistema de mangues e apicuns somente poderá ser utilizado patt lazer

contemplativo ou progremas de educação ambiental e turisr:to ecolÓgico'

AÍt. 148 ". Consideraln-se Areas de Protefo, aquelas suleitas a critérios especia-is

ocupação, troS Íennos dasta Lei e demais noflnas dela decorrentes, tendo em vista o

público na proteção e utilização dos recursos ainbientais.

Art.l4g o. As Á,reas de Proteção classificam-se em:

I - Parque ecológico;

Av. Moisê Gomes PereL-a 16 - Cearo - T : (.79\ 3262-3175 - Bar; rdos Coqueiros/Serqioe- CEP 49 I40-t)00

dc uso e

interesse
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AÍt. 153 Considerarn-se Lagoas de Drenagem'

coalescêncí4 alagadiças c com fi:nção de acr:mu1ação

demarcadas no Elapa co:istante do Anexo desta Lei'

ESTÂDO DE SERCTPE

PREFEITU}LA MUNtrCIPAL DE BÂRRÁ DOS COQLJ

GÂ.EINETE DO PREFEITO

par'r efeitos desta Lei, as fai <as de

e ,kenagem nalural de águas pluviais'

: (19) 3762'1'175 - Bar a dos CoquciroJscrgipc - CEP 491+0-000

I i-Sd - e-*ai t : pmb(a intbnct'cc rn'br

EIROS

III - Lagoas intermitentes, ind'icad:s em Anexo deste Planá Diretor;

§ 1o. As Areas de Proteção obedecerão a diretizes basioas de uso e ocupação do solo conforme

dçfinidos nesta Lei.

§ 2". Diretrizes compiementares serão regulamentades uo Código de Paroelamento' Uso e

Ocupaçãodo Solo-

§ 3" Sempre que se trâtar de tea!ízaçiio de obra ou implantação de equrpa'rrento urbano em

Areas d.e Protegão será necesrrti^ "rio.i 
Àçeo prévia de 213 (dois tergos) dos membros do

Conselho Cidadão.

pal de Desenvolvimento Urbano e Rural a elaboração

e Eapeamento das Áotu' de Proteção' cumprindo-lhe

se fizerern necessárias, quando ocorrerem alterações

A... 151 o. Consideram-se Parques Ecológicos os espaços ;rntropizados' encravados em Area de

preservação p..rr*tt, U ="à.., utilizaãos como área vlltada 'o lazer' turismo e educacãc

u-bia.,,rt, conforme mapa em anexo desta Lei'

§ 1..o Parque classificado Como AP 1, encravado naAPP delansul?!::".*u ser destinad..'

ao lazere turismo ecolôgicos, p.ogr.*rr-à. 
"du""çáo 

amt.,iental e proteção da biodiversidade'

inclusive através da implantaÉo de p.gr* de proteçãr aos animais selváticos, domésticos

ou domesticados-

§ 2". O Parque classifica.do como AP 2,encravado na APP Je campo eóliCO deverá ser destinado

àolu.,e desenvolvimento do tr:rismo de praia'

AÍt.l52o.oConselho(]ida.dãoestabeleceráparâmeüosco.nplementares,baseadosnoar-lgo
anterior.

§l".Asiagoasreferid+nocaputdesteartigoconstifuema:;ihhasbásicasclosistemademacro-
cirenagem do Mr:nicíPio

Av. Moisés Gomes Pereira' i 6 - Cenro - Tcl

CNPJ-13.1ã.E6



ESTÀ]DO DE SERGTPE

PR+- L't) ÍTUR-{ I{UN I C' 1 i'>'rt L DE B AR-Rá'DO S ( I O Q U E I R O S

GAtsINEI'E DO PREFEí]]O

(

§ 2". As lagoas de que üata o caput deste artigo serão deli:aitadas a pa:'tir do seu nível rnais aito

de água no inverno.
I

§ 3". As iagoas de drenagem são consideradas áreas 'bon aedificaadi"' sejam elas permanentes

ou intermitentes-

AÍt- 1 às Lagoas de Drenagem são aquelas que circundam as lagoas

numa ,,'i,"j mais aito a".e,e.,'aoo invemo . ie* a fi.rnção de impedir

gue a eta sua fi'nção de drenagem natr:ral'

lagoas no terreno por profissional

Mi:nicípio e de laudo iustif,rcativo'
las rePresentadas no Anexo IV do

PUsr.

§1".Nafaixade2Q61-rferidasomenteserápermitidaain.permeabilizaçãocomConstruçoesou
pavimentacão em até T\y"de sua área"

r-Íçttgo' II@':IRIêN§POF*TE

AÍt.156".oPoderl]xecutivoMunicipai,devepromo.,eramirnicipali.zaçáodotrárrsitoe
transporte em todo o seu teritório'

Art.|5To.Comobjetiv:ldegarantirod'ireitodelocomoçãoereduzirotempodedesiocamento
enre a h^bi,.ação;ú.4 aÃuiJuo, fic'',,' estabelecidas as seguintes diretrizes:

I - definir a rede estutr:r'al do Mr:nicípio:

II - estabeiecer conrole de velocidade nas vias principais;

III _ redr:zir as dificurriades de desrocarnentos na cidade, promovendo novas interrigações e

rntegração do sisterna v'ário;

lV - elaborar projeto eipecífico para usos que gerern impacto no táfego;

V - estimular o rLSo de tra-nsporte coietivo;

;:. ii9) 3262'3'ii" -Da iz dos Coquci;e5lScrgioc - CEF 49 i 4C-00C

)o f -9d -g-nr"il: pmbc{à,rnfonetcom'br
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PRIIFEITURA s coQt;

VI_dotaroMunicípiodelocaisdeparadasd.etransportesUoletivos;

VII - defi.nir rotas Para lransporte de cargas pesadas ou perigosas;

Vm - indr:zir, através do sistema viário' o Procosso de formação

regionais;

D(-adeqr:arousodosololindeiroàfi:açãodaüaerrincu]aradensidadepopulaciona]à
capacidade de escoamento dos fluxos de tráfegos;

X - priori z.aÍ a circulação de :insporles coletivos na r:de viária e promover programas e

projetos de proteção .à óirculaçao ae pJestres e de gr'rpos específ,-os tais como: idosos'

deficientes fisicos e cnança;

XI - implantar o sisteme de ciclovias, integrado ao sistema viário' de tráfego e de transporte;

xII - incentivar o tlans]roÍte hidroviário e a suâ articulação ao sistema de tansporte;

)üI - desenvolver um sistenta de t-ansporte em que o coleLvo prevaleça sobre o individual;

xrV-consideraroplarrejamentodetansporteintegradoacplalejamentourbanoeaosobjetivos
e diretizes desta lei;

xv - flrmar convênios com órgãos federais e estarruais com objetivo de controle e

licenciamento dos veículos' d'e forrna a Promover ações de ãscalização'

)íVI-articular,aonÍvederegiãomeftopolitana'oplaneja:nentodosistemaviário'

AÍi. i5g ". Fica estabelecido, como sistema viário Básir;o do M,nicípio, o conj,nro de 
'ras

classificadas e hierarq.izadas ,"g..*ao cr-itério firncional. observados os padrões wba:rísticos

estabelecidos em A.rre'xrj desta lei'

§ i". Frrnção da vra.é o ;eu desempenho de mobilidade, co,rsiderad.os aspectos da infra-el;trutura

do uso e ocupaçao d; .;i; dos màdais de t-ansporte e do .'áfego veicular'

§ 2.. As vias, de acordc com os critérios de firncionaiidade e hierarqúa' classif,rcaln-se em:

i - vias de tansição (7-1): esabelecem 11191:1t :"f,=t'i:ii;:"Y'#:,'1"H;trffi:l;.,Xi:.Ttffi ":'#'::H"i::i1#;1?#;;;;.;;;.;f:'":i::.aacessib,idaden#ac nârâ a oneracáo de sistemas desistema viário urbaro, aPresentanoo lt": l"l:'-^.,^;^':: ão de sistemas de

pouca integração "À'".*::::'111"^:.do 
solo' e são pii-rprias para a operaçi

tarsport. áe aita capacidade e de cargas;

II - vias arteriais (v-2)' permitem ligaçõ.es TYIlfi::T T.'^o': "^".,ii11""H'ffJTe,s;II -vias arteriais (V-li: perEulc[ "s'Y".]' :_::_.^=-'^" -o do solo, e são

ueix;_'acessibilidadt,ãpitttou"do restrita TIY::i^T,: :"5:';^""t:'Jf*sporte r:oletivo.

ffi. iT*' I Trt#fl ' ::'H;"L:";: ?*';ffi ;. ;; c ap ac i dade de transp o rte r : o I e ti v o

-.'i.gr"g"dã do trrlfego glÍa! e de cargas;

-/

de novos centros locais e

oouciroíScrgiPe - CEP 4'l 4l-000

ccn.'or

^l

Âv lvíoiso' Gomes Prei.4
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EST.AJO DE SERCÍPFI

PR-EFE[TUR.4. N{UNIC{PÀL DE Bá'RRA DOS

GABINETE DO PR.EFEITO

IIi - vias coletoras CV-3): recebem 1 di1t1uuenr : L{:?:^::t::.1,:i:":"it':^:"ffi:;:
]J,;""â;':1:1il.j1 "'i*H,g:i1" :1*:.;::=:::1,,:5'.:,ffiXt:T,*;:'"'."::i:?:,1:::[Tffit".:]|#;:."ffi".j:1ãiiur.,u. paÍaagryruçío de siitemas de transporte coletivo'

compartilhado com o U{eeo geral e de fuansporte seletivo;
compartilhado com o u{eeo geral e de fuanspone seleuvo;

+;,J.o*,o,ema.distribúçto,1o,-{|"9",1?llll]::To,:.t::1Ír'"':r'Íi:
;ü *ã,ã.integr1ção -om o uso e ocupação do

i+,t"g*, 11* u"".riUiiid"aê, caracteri zando-se pela intensa Lntegraçao -(

solo, podendo ter t;'ã; o em cul de sac' a critério do Orgão Gestor;

v _ cicroüas §-5): vias com características geométicas e in-Êa-estruturais próprias ao uso de

bicicletas;

VI_viassecund.ári'as(V-6).ligaçõesentreviaslocais,exclti:sivasounãoparapedestres;

vII_viasparapedestes0-7)..logradourospúblicoscomcaracterísticasinfra-estruturalse
paisagÍsticas prop"^ ã" espaços abertos exclus vos aos Pedestres'

VIII - vias vicinais §-8): vias de cone;ão de localidadestaZonaRural

coQUEllios

D( - via vlclneu u:,;ecial

pavimentação Para Promu !

fV-9): vias de conexão local h ser mantida sem revesdmento de

) 
"ircuito 

de turismo ecológico-

de 50m de cada ladc

coqueirais' ficando a

to que Privilegie a

o Conselho lidadão'

§ 1". As características funcionais' geoméúcas'

i*"gr*", do sistema r'r.ário básico devem observar

Anexo desta lei.

Av. Moisés Gomes Pereir4 tó - Cenro - l ctc-t'a:t'{79) 3

CN?J- i 3. i 28' t63lc'00 1 -90 -

infra-ssruturais e paisagísticas das vias

os pâdrões urbanísticos estabelectdos cm

AÍt- 159 ". Ficam estabelecidos, como mvestimentos prioritiEos do Município:

I - Estrutur açãotécruca e a'dministrativa do Município; '

II - lafra-estrutura de Saneamento Básico ' 
Água Esgoto' D:enagem' Lixo;

III - Sistema viário basico;

IV - lnfra-estrutura de Ttuismo;

V - Qualifi caçáode mãr' de obra para Turismo e Produção Artesanal;

VI - Criação de centos de comerci aliz'açío popular c serviçrrs basicos;

VII - Criação de cento <ie abastecimento

{- gur.rdos Coq ue iros/S ergi Pe - C E P

il: pmb@iníoneLcom'or
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PREFEÍTUR*A MUNICTPAL DE BARRÀ)OS COQUEIROS
(.,-rBl.' ETE DO PREITEtTO

VIII - RegulamentaÇào e fomento ao estabelecimento de parcenas pút'lico prlvari:s ;'."

potenci alizarhvestimehto s no Município ;

fX - Programas voltados Para habitação de Interesse social; I

X - Fomento a cIraçãoCe centros de formação profissional para atividades náuücas e marítimas;

§ 1o. A referência d.e investimento em in'fra-esUrrttrra de água e esgoto corresponde ao

estabelecimento de critérios prioriuáriás a serem det"*'i"'dJt ou revisão do contrato de

concessão destes serviços prevrsto nesta lei'

--P
,r 

:l participativo de Barra dos coqueiros será revisto pelo

AÍt. 160 o. O Plano Diletor Sustentáve ÍÍ-r-^-^ - D,,-at â yr ir do monitoramento das

ffi #â.;3"^ffi J',T::.#j#*'áffi "*lf:l:X*,3 .,:"HT:I[ffi â:"lfr
3Jfâl'ff *Y''#":'J"i#"T"""üffiffi'::y*-'-^',,.:íXl#cidadão'emperíodonão
::;*"j::? iA;""" i;;;?' "''p'o' 

ado pel a Ç â m ara Mruric i p aI'

§ 1" Fica vedada a ati,3raçâo u" Tlf-Í::r::::'H"1i."1,!'.*. TI *?§*'""iS1In,:fLT,1:§ 1"- Fica vedada a a\crd.ç?ro "' -*'* ;; J n^r^ .rta imo as segur.ntes

efetiva.p."t,umente,ÍLazortapretend'idapaÍaesta'rlteração'nomrnl
infraestruturas:

-rede de distribuição de âgatatada;

-rede ce coleta, afastamento, tratamento e disposição fin:ü de esgotarnento sanitário;

-red.e de drenagem com lançamento'final;

-srstema viário básico conforme o PDSP'

AÍt- 161 o. O poder Exrcutrvo Municipal deverá mo:Yj oPerar o Orgão Gestor Municipai de

Desenvolvimento UtU*o e Rural num prazo de 6 (seis) meses'

o Prazo máximo de

:,:t"'Íf::',ã"::
atibúções'

es' a partir da data de publicaçâo- desta

a ;estão e as nornas de aPlicacão dos

nto Urbano ': Rr:ral'

AÍ- 164 o. Todos os Conselhos existentes no Município devcrão prestar contas do usq de seus

recursos, sejam eles fi:blicos ou pt'tuão', '"*"'ilul*enle' 
através de publicação cscnta cn^'

meio de corn'.rnicação de Elassa'

r-s ]'ir.i<i.r C'imi:r Íi-'c:-
Ãô1ni -^r1^'



_1\
?:-

â\
À::.t\'

'À?i-

, .rjrr

,fuJx
i&/
'.^.'14F-.

=3^r#.tr

=.&n.

.Ç -"-?;-'|.*'.

r:;'rÀüo DE sl-RclPÊ "'- 414 ;''d '

- ' PREFETTuRâ 
%Y^T',fi*âii. 3ffi1 

Drls coQut'*oÚ "'.'.f 
i'-"' : "

AÍt. i65'. O Poder ltxecutivo NfiLnicipal lcm oS Segr!:i''es irrazos nráxim'-'i" ccr;:tados : paíII tl::

publicação a"rt" r.1, ;; ".tc"miÁar 
à Câmara dos Vereadores as leis complemelr''arei

conforme segue: i

I.Cód.igodeParcclamet*o,IJsoeocupaçãodosolo_|2(doze)nreses;

II. Código de Obra^s e Edificações - 12 (doze) meses;

III - Código de Postr:ras - 18 (dezoito) meses;

IV. Código de Meio AÍribiente - 18 (dezoito) meses;

V. Alteração do codigo Tributario para ajustes ao PDSP e suzt regulamentaçáo - 24(vinte e

quato) meses-

AÍt. 166 o. O Poder Executivo Mr:nicipal, "o. 
PYo.*Ti*' de 9 (nove) meses a partir da data

de pubiicação desta rei, deve pro.ooi"r'a imprantação do srr& provendo todos os melos

adminisaatiuo., n o-"ià-às e fiaaoceiros para seu pleno fiutc'ionamento'

§ i". o sruR deverá esEutuÍar e operaÍ o cadasuo r"tnit"o Municipal num Pr^zo máximo de

^a --âCê§

§2"-APlantaGenc,.^."devaloresdeveráserrevistaea;ualjzadaacada2(dois)anos'com

"it*t a adequar-se a esta lei'

fut. 167 ". o Poder Executivo Municipal deverá' to prazc máximo de 0I (um) ano a partir da

publicação desta Lei, regulamenta*Iuai*" t.i espà"in"" o' limites das Areas de lnteresse

Arnbiental, das Ares de Interes."-soaur, d^ TT o' ntgt'tutt^ç1o urbanística e das

delimitaçõe, a" p*rao, . locatidades-" o Sirt"*a de Á'reas Verdes e deLazer'

Art. 168. Com base ,los objetivos e diretizes entrnciados ncsta Lei, o Podcr Exccuttvo

M,nicipat elaborará, nurn prào3:-lintt e quato meses ct'ntados da promuigação desta Ler' o

Plano Municipai de Habitação - PMH'

AÍt.169o.Ficavedadatdoaçãodeterraspúblicas,podendllserautorizadooseuusonoc,asode
caÍacÍe.,rÀao o *tJ"*. p"uii*, após aprãvação do conselho cidadão'

AÍt. 170 o. Todos os proletos ouplanos r:rbarrísticos a serern licenciados pelo M*nicípio deverão

apresentar pr**-ã.ã_rLro"ociáaas a um dos marcos geodésicos representados no mapa anexo

a est;a lei-

Arf..lTlo.PermanecemgmvigoroCód.igo<ieobraseUrbrrnismoeaLeideParcêIamen:obem
como ."*."grrt*""i*' "uqúo 

que não contariar esta Le''

AÍ7.|TToosrecursosÍirranceiroslrovenientesdolicenci:.mentoe
relativos ao Patrimô-J; '}'t*"I " 

At. ":9: l-':t:T::3 
ePrcti

F.i1il"à;.J;;t..,i*"ot s*t"nrável urbaao e Rr:ra]'
ttl

dos prc,cessos

reverterão Para o

iziz-ills -aarra dos Coqueiroísergipc - CEP

Av. Moises Gomcs Pereira l6 - Ccntro - T"l:-.fÍ-(
cI{Pj-13.i2&88C0CI - E-Ein:Fmhrâ .LnPf gcn:b'
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PREFEITURÀMUNICIPALDEBARRADoSC)QUETR€)i--
GÀBTNETE DO PREFEI IO

.Art. l'13"- E parte integrante desta Lei, o conteúdo dos Aaexos para todos os efeitos legars'

Ar:E|74".EstaLeise;árggularnentadapelo.PoderPúblicoMunicipa}dentrodoprazode90
(noventa) dias a contar[a dzta'da sua publicação'

fut.1750.Parafinsde;planejamento,ficadeterminadoeicpresentadograficamenteemAnexo
desta Lei, a divisão ão.6ui.ro, do Mr:nicípio de Barra dos Coqueiros' no que couber'

Art- i76 "_ ai devera reveÍ o

de água e 01 (r:m) ano' de

demandas o Planejamento

sistemas correlatos-

Lei e demais normas dela

cimento, Prorrogando'se este'

ermo final ocorrer em data em

ais'

fut.i78 o - Estalei 9"-s5;1i os seguintes anexos:

I- Mapa Básico MwriciPal;

I.I Relatório dos'naÍcos geodesicos;

II. Mapa de Períme"ro Ltrbano e Divisão de Bairros;

II.1àIl.3Plarrilhasdoslimiiesdeperímetourbano;

I1l. Mapa de Macrozoneamento e Areas de Diretr-izes especlais;

IV. Mapa de Condicionantes ambientais;

V. MaPa de Sistema Via:io Básico;

VI. Glossário.

AÍt.L79 o- Esta

contário.

enúa em vigor na data de sua publi;ação' revogadas as disposiç''ies eri

íe dezembro de 2008

Airton
Prefeito

AY.MoisesGomesPereira.16-Cenro-T:|o.*!79)3262.3775-BiidosCoqueiroíscrgipe-CEP491a0l)00''árrii i.i z- aeilooo r -9d - E-oait: pmbc@;infor etcom' br "
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIP.AL DA BARRA DOS COQUEIR,OS

AIRTON sAMPAlo MARTINS, prefeito do Município de Barra dos

Coqueiros, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1o - Fica aiterado o Mapa de Perímetro Urbano e Divisão de Bairros do Anexc

ll do Plano Diretor Sustentável e Participativo de Barra dos Coqueiros, que passa

a vigorar conforme anexo.

A*.. 2o - Fica alterado o Mapa do Sistema Viário Básico do Anexo Vl dc planc

Diretor Sustentável e Participativo de Barra dos Coqueiros, que passa a vigora1

conforme anexo.

LEI COMPLEMENTAR Nl' O9/20I5

DE 15 DE OUTUI]RO DE 2015

Dispõe sobre as Alterações da Redação do plano

Diretor Sustentável e Participativo - pDSp, bem como

dos Anexos ll, lll e Vl e dá outras providências.

Dlretrizes

Barra dos

Art. 30 - Fica alterado c Mapa de Macrozoneamento e Areas

especiais do Anexo ill cjo PIano Diretor Sustentável e Participatlvo

Coqueiros, que passa a vigorar conforme anexo,

de

de

Art. 40 - Acrescenta o inciso lV ao arl.87 da Lei Complennentar OZZA08 e altera o

Parágrafo únioo, que passam a vigorar com a seguinte r.edação:

" Art. 87" O macrozoneamentc ciassifica o territorio do Município nes

seguintes zonas de urbanização:

l. Zona de Adensamento Preferencial- ZAP;

ii. Zona de Adensamento Básicc - ZAB',

lli. Zona cje Adensarnento Restrito - ZAR;

t



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA. MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS

lV. Zona Rural - ZR.

Parágrafo Unico - Os critérios de utilização, os coeficientes máximos de

aproveitamento, o gabarito de altura e os limites das zonas estão dispostos nos

anexos desta Lei."

Art. 50 - Fica alterado o inciso I do art. 92, que passa a vigorar com a seguinie

redação.

l- As Zonas de adensamento básÍco dividem-se em Zona de Adensamento

Básico 1- ZAB1, Zona de Adensarnento Básico 2- ZAB2 e Zona de

Adensamento Básico 3- ZAB3, conforme limites estabelecidos em anexo

desta lei."

Art.6o - Fica alterado o inciso Vl do art.94, e os parágrafos 1",2o ê acrescentado

o parágrafo 3' que passam a vigorar com a seguinte redação:

Vl. Recuo mínimo frontal de 5m.

§ 1o - Na ZABl , o gabarito máxirno é de 12 pavimentos com altura máxirna de

45m;

§ 2" - Na ZAB2, o Eabarito máximo será de 4 pavimentos com altura máxima

de 15m;

§ 3o - Na ZAB3, o gabarito máximo será de 12 p

de 45m."

'corn altura rnáxirna

$
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PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS

Art. 70 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8o - Revogam - se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de Outubro de 2015.

Martins

I


