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DEVOLVIDA A1' VIA A CÂMARA, 

AKF" 	1  az   I .zwo 	jteà 	 Institui o Plano Diretor do Município de Estância/SE, e dá 

Micfielre 	o Morais 	 outras providências. 

Procuradora . Município 
Decreto n.° 5.82112009 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas 

atribuições previstas no art. 80, II, da Lei Orgânica Municipal de Estância, e, com fundamento no § 

1.°, do art. 182, da Constituição Federal. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Título I 

DIRETRIZES GERAIS 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.° Institui o Plano Diretor do Município de Estância/SE, como instrumento estratégico de 

ordenação e gestão, direcionador da política de planejamento e desenvolvimento do Município, 

orientando e integrando o uso e a ocupação das áreas urbanas e rurais. 

Art. 2.° O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, contém, na forma prescrita pela legislação 

pertinente: 
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I - os usos e as divisões do solo em macrozonas, estabelecendo os respectivos parâmetros; 

II - a delimitação das áreas urbanas onde poderão ser aplicados os instrumentos urbanísticos 

previstos na legislação federal; 

III - as diretrizes sociais e econômicas para o desenvolvimento municipal. 

Art. 3.° Integram esta Lei, o Anexo Único, composto pelas seguintes plantas: 

- Planta do Perímetro Urbano da Sede; 

II - Planta do Perímetro Urbano da Orla de Estância/SE; 

III - Plantas do Zoneamento Urbano. 

Capítulo II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 4.° O Plano Diretor tem como princípios: 

I - a promoção do planejamento municipal permanente e contínuo, de caráter técnico e político, 

onde a participação, a negociação e a cooperação com a comunidade sejam práticas fundamentais; 

II - a visão estratégica de planejamento, respaldada no projeto de uma cidade construída e 

caracterizada pela oportunidade e viabilidade de propostas; 

III - o fortalecimento da identidade local e a consolidação de Estância/SE como centro regional; 

IV - a garantia, ao cidadão, do direito à informação e comunicação sobre o planejamento e a gestão 

da cidade; 

V - a ampla participação da sociedade civil organizada, através da instituição e manutenção de um 

sistema de gestão participativa eficaz e eficiente. 

Art. 5.° O Plano Diretor tem como objetivos: 

I - orientar a política urbana para o atendimento das funções sociais da cidade; 

II - promover o desenvolvimento sócio-econômico em bases sustentáveis, contemplando a equidade 
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social, a melhoria da qualidade de vida, e a conservação e valorização dos recursos naturais e 

culturais; 

D1 - promover a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira aos 

objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem- 

estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 

IV - recuperar os investimentos do Poder Público que resultem na valorização de imóveis urbanos; • V - efetivar no Município a qualidade ambiental pretendida por seus moradores. 

Capítulo III 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

Seção I 

Diretrizes Gerais 

Art. 6." O processo de planejamento deverá ser permanente e baseado na avaliação da realidade 

presente e na análise dos planos, programas e projetos existentes e propostos, com os seguintes 

objetivos: 

I - identificar as necessidades prioritárias de intervenção pública; 

II - fornecer os subsídios necessários para a definição de diretrizes gerais da política de 

desenvolvimento urbano; 

- estabelecer os meios de operacionalização do Plano Diretor e de sua atualização; 

IV - fornecer subsídios para a elaboração de programas e projetos executivos. 

Art. 7." Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Participativa, de caráter 

orientativo, fundamentado: 

I - na promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade; 
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II - na publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III - no acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

Art. 8.° O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Participativa terá a seguinte composição: 

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado por esta Lei; 

II - Conselho Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei n.° 908, de 21 de setembro de 1995; 

III - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, que coordenará as ações e executará a 

política de desenvolvimento urbano; 

IV - Os órgãos setoriais da Administração Municipal. 

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Participativa compreenderá, o 

Sistema de Habitação de interesse Social. 

Seção II 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Art. 9.° Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, com as seguintes 

atribuições: 

- avaliar a execução do Plano Diretor, seus planos específicos, programas e projetos, e 

redirecionar suas diretrizes, quando couber; 

II - aprovar os projetos estratégicos e de impacto para o desenvolvimento da cidade; 

III - realizar debates regionais sobre o planejamento, desenvolvimento urbano e meio ambiente; 

IV - acompanhar, via Internet, a movimentação das contas do Fundo de Desenvolvimento Urbano, 

quando instituído. 

Art. 10. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será composto por: 

I - 5 (cinco) representantes indicados pelo Poder Público, representantes de entidades 

governamentais; 
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II - 3 (três) representantes indicados por organizações representativas de interesses dos moradores 

da macrozona objeto do assunto sob apreciação e deliberação; 

III — 2 (dois) representantes da Câmara Municipal De Estância. 

Art. 11. O Regimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será aprovado por ato 

do Poder Executivo. 

ar 
Seção III 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

Art. 12. Compete à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, independentemente de 

outras atribuições que lhe forem cometidas por lei: 

I - coordenar as diversas atividades relacionadas à execução e atualização do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano ambientalmente sustentável e proceder a sua revisão a cada cinco anos; 

II - assegurar o funcionamento dos diversos colegiados do Sistema de Planejamento e Gestão 

Participativa, criado por esta Lei; 

III - implementar e acompanhar a atualização do Sistema de Informação Municipal, criado por esta 

Lei; 

IV - elaborar os projetos de lei para alteração à legislação urbanística e encaminhar aqueles de 

iniciativa popular; 

V - aprovar os licenciamentos, encaminhando aqueles com indícios de potencial impacto ambiental 

ao Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para 

o competente parecer técnico; 

VI - outras competências correlatas. 

Seção IV 
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Art. 13. Compete aos órgãos setoriais da Administração Municipal articular-se com a Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente para orientar o planejamento e a execução de suas ações 

em conformidade com o Plano Diretor. 

Capítulo IV 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Art. 14. Fica criado o Sistema de Informação do Município, que compreenderá, pelo menos: 

I - as informações básicas para o planejamento municipal; 

11 - as informações sobre operações de serviços públicos, em especial transporte público de 

passageiros, saúde, educação, segurança, habitação, cultura, esporte e lazer; 

III - o Cadastro Imobiliário Urbano; 

IV - o cadastro das áreas ocupadas pelas atividades agropecuárias; 

V - a mapoteca e registro histórico-fotográfico de Estância/SE; 

VI - as informações quanto à situação de meio ambiente e da disponibilidade de infra-estrutura, 

e comércio e serviços das unidades de vizinhança; 

VII — a Lei do Plano Plurianual (PPA), a de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a do Orçamento 

Anual (LOA); 

VIII - a legislação urbana. 

§ 1.° Caberá a Secretaria Municipal de Planejamento, estruturar o Sistema de Informação do 

Município. 

§ 2.° O Poder Executivo possibilitará aos órgãos públicos, escolas, residências e bibliotecas o 

acesso ao banco de dados do Sistema de Informação do Município. 

§ 3.° O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano regulamentará o funcionamento do 
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Serviço de Atendimento ao Cidadão vinculado ao Sistema de Informações do Município, visando 

facilitar o acesso dos cidadãos às informações da Cidade e aos serviços da administração pública. 

Titulo II 

DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO TERRITORIAL DO ESPAÇO MUNICIPAL 

Capítulo I 

MACROZONEAMENTO 

Art. 15. Fica aprovado, com o objetivo de articular as diferentes atividades desenvolvidas em todas 

as áreas do território municipal, em observância aos princípios do planejamento e da gestão 

territorial, o Macrozoneamento Municipal, ficando definidas as seguintes Macrozonas, descritas a 

seguir: 

- Macrozona de Desenvolvimento Turístico e Costeiro, que abrange toda a faixa litorânea, e os 

contrafortes dos tabuleiros mais próximos à linha de costa; 

TI - Macrozona de Desenvolvimento Urbano e Industrial, que abrange a sede municipal e suas áreas 

de influência direta, principalmente os Distritos Industriais, os vetores de expansão urbana e as 

ocupações ao longo da Rodovia BR-101, com regime urbano; 

III - Macrozona de Desenvolvimento Rural e Industrial, representada por amplas áreas a Oeste e 

Leste da BR-101 da Rodovia Camilo Calazans. 

§ 1.° Ficam definidas para a Macrozona de Desenvolvimento Turístico e Costeiro, as diretrizes de 

desenvolvimento descritas a seguir: 

- ordenamento das ocupações costeiras, em especial as de caráter turístico, com definição mais 

precisa dos parâmetros de ocupação e das formas de tratamento e manejo da água e dos efluentes 

resultantes de seu uso; 
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II - manejo adequado das propriedades rurais, com preservação das matas ciliares e outras áreas 

protegidas por lei; 

111 - manejo adequado e tratamento dos resíduos sólidos e dos efluentes; 

IV - elaboração de uni plano de utilização especial voltado para a valorização da paisagem e para o 

equilíbrio entre o potencial turístico e ambiental a fim de possibilitar seu aproveitamento por longo 

tempo; 

• V - controle sobre os impactos ambientais decorrentes de atividades de alto impacto, em especial a 

criação de camarões, através da ampliação das compensações e da aplicação eficiente dos recursos 

complementares; 

VI - organização produtiva da aquicultura e da pesca, de forma adequada à sustentação ambiental; 

VII - estímulo aos empreendimentos e estudos específicos para identificação da capacidade de uso 

dos recursos. 

§ 2.° Ficam definidas para a Macrozona de Desenvolvimento Urbano e Industrial, as diretrizes de 

consolidação da função de Centro Urbano Regional descritas a seguir: 

1 - ampliação da oferta de infra-estrutura e serviços urbanos; 

11 - melhorias na infra-estrutura e serviços urbanos; 

III - implementação de um amplo projeto estruturante para a sede municipal e para os trechos 

urbanos da Rodovia BR-101, priorizando a implantação de áreas de convívio social, esporte e lazer; 

IV - implementação de uma política habitacional e programas para a redução do déficit 

habitacional, incluindo: regularização fundiária, aquisição de terra, construção e melhorias 

habitacionais. 

§ 3.° Ficam definidas para a Macrozona de Desenvolvimento Rural e Industrial, as diretrizes 

descritas a seguir: 

1 - promover o melhoramento da produção agropecuária e ampliação da produtividade; 

II - promover a inclusão da agricultura familiar e orgânica; 
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III - fomentar empreendimentos agropecuários e agroflorestais, adequados à estrutura social, seja 

em grandes e médias propriedades ou colônias rurais, com foco no manejo sustentável dos recursos 

naturais, ou seja, pequenas propriedades sem poluir, desmatar áreas de preservação permanente ou 

promover o assoreamento; 

IV - fomentar a recuperação de áreas degradadas, em especial as matas ciliares que garantem a 

manutenção da qualidade das águas, e os taludes desprotegidos ao longo de estradas e rodovias, que 

• 
desta forma, contribuem para o assoreamento de corpos hídricos. 

V - ampliação da atratividade aos empreendimentos industriais, através do estabelecimento de 

contrapartidas favoráveis às partes envolvidas e de melhorias na infraestrutura e na proteção do 

ambiente urbano e natural, ante a presença de plantas industriais. 

§ 4.° Áreas que não estejam no atual zoneamento urbano e que venham a ser propostas as suas 

urbanizações, para projetos de ampliação residenciais, comerciais, de serviços e industriais poderão 

ser enquadrados, por decreto, em setores ou zonas equivalentes. 

Capítulo II 

DO PARTIDO 'URBANÍSTICO 

Seção I 

Diretrizes de Estruturação 

Art. 16. Ficam aprovadas as seguintes diretrizes de estruturação do modelo de desenvolvimento 

espacial: 

I - a definição de parâmetros para a preservação do patrimônio histórico do Município, visando a 

sua valorização como identidade municipal e, em especial, como recurso turístico; 

1I - a definição da preservação do patrimônio ambiental, compreendendo os rios, ilhas estuarinas, 

manguezais, praias, visando a preservação da qualidade de vida e qualidade ambiental, 
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compatibilizando os usos para turismo e lazer com preservação ambiental; 

III - redefinição de limites para os Distritos Industriais; 

IV - qualificação urbana nas margens da BR-101 e sua integração à cidade; 

V - inclusão de localidades no padrão municipal de tratamento urbanístico e serviços básicos; 

VI - melhoria da qualidade urbana e infraestrutura urbana da sede, distritos e povoados; 

VII - estruturação de núcleos urbanos de apoio à atividade agropecuária. 

Seção II 

Perímetro Urbano 

Art. 17. Ficam aprovados os perímetros urbanos de Estância, visando sua adequação ao uso urbano, 

a aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos na legislação federal e a cobrança do imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, conforme mapas constantes do Anexo Único, 

desta Lei: 

I - o perímetro urbano da Sede de Estância, que corresponde a uma linha imaginária (indicada em 

planta) em que seus vértices (V) correspondem às seguintes coordenadas geográficas (UTM): o 

perímetro inicia-se pelo VI, com as coordenadas X- 669.238 e Y- 8.752.418, seguindo pelo leito do 

Rio Piauitinga até o V2, com as coordenadas X = 669.434 e Y- 8.753.421; daí, encontra o V3, com 

as coordenadas .X = 669.047 e Y- 8.753.862; daí, encontra o V4, com as coordenadas X- 668.963 e 

Y- 8.753.793; daí, encontra o V5, com as coordenadas X- 668.890 e Y- 8.753.870; daí, encontra o 

V6, com as coordenadas .X- 668.928 e Y- 8.754.045; daí, encontra o V7, com as coordenadas X-

669.100 e Y — 8.754.240; daí, encontra o V8, com as coordenadas X- 669.332 e Y- 8.754.409; daí, 

encontra o V9, com as coordenadas X- 669.350 e Y- 8.754.519; daí, encontra o VIO, com as 

coordenadas X- 669.306 e Y-8.754.628; ai, encontra o V11, com as coordenadas X- 668.953 e Y-

8.754.763, seguindo pelo leito do riacho até o V12, com as coordenadas X- 668.726 e Y-8.755.481, 

de onde segue mantendo distância constante de 100 metros da margem noroeste do trecho urbano 

da Rodovia SE-318 e daí, encontra o V13, com as coordenadas X- 668.326 e Y- 8.756.261 e daí, 
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encontra o V14, com as coordenadas X- 668.359 e Y- 8.756.399; daí, encontra o V15, com as 

coordenadas X-668.495 e Y- 8.756.472; daí, encontra o V16, com as coordenadas X- 668.623 e Y-

8.756.721; daí, encontra o V17, com as coordenadas X-668.469 e Y-8.757.260; daí, encontra o 

V18, com as coordenadas X- 668.663 e Y- 8.757.517, seguindo pela curva de nível 50 metros de 

altitude até o V19, com as coordenadas X- 669.479 e Y- 8.756.565; daí, encontra o V20, com as 

coordenadas X-669.280 e Y-8.756.166; daí, encontra o V21, com as coordenadas X- 669.597 e Y-

8.755.913; daí, encontra o V22, com as coordenadas X- 669.370 e Y-8.755.565; daí, encontra o 

V23, com as coordenadas X-669.487 e Y- 8.755.379; daí, encontra o V24, com as coordenadas X-

669.851 e Y-8.755.345, seguindo pelo leito do Rio Piauitinga até o V25, com as coordenadas X-

669.992 e Y-8.756.987; daí, encontra o V26, com as coordenadas X- 670.099 e Y- 8.756.983; daí, 

encontra o V27, com as coordenadas X- 670.332 e Y- 8,756.872; daí, encontra o V28, com as 

coordenadas X- 670.654 e Y- 8.757.031; daí, encontra o V29, com as coordenadas X- 670.866 e Y-

8.757.272; daí, encontra o V30, com as coordenadas X- 671.150 e Y- 8.757.156; daí, encontra o 

V31, com as coordenadas X- 672.042 e Y- 8.758.811; daí, encontra o V32, com as coordenadas X-

672.623 e Y- 8.759.801; daí, encontra o V33, com as coordenadas .X- 674.792 e Y- 8.764.780, 

seguindo e mantendo distância constante de 300 metros em relação a margem norte da BR-101 até o 

V34, com as coordenadas .X- 677.019 e Y- 8.770.824 e dai, encontra o V35, com as coordenadas 

X- 678.450 e Y- 8.770.312; daí, encontra o V36, com as coordenadas .X- 677.744 e Y- 8.768.347; 

daí, encontra o V37, com as coordenadas X- 676.856 e Y- 8.768.688, seguindo com distância 

constante de 300 metros em relação a margem sul da BR-101 até o V38, com as coordenadas X-

674.840 e Y-8.763.327; daí, encontra o V39, com as coordenadas X- 675.258 e Y- 8.763.153; daí, 

encontra o V40, com as coordenadas X- 675.017 e Y- 8.762.594 ; daí, encontra o V41, com as 

coordenadas X- 674.592 e Y-8.762.781, seguindo com distância constante de 300 metros em 

relação a margem sul da BR-101 até o V42, com as coordenadas X- 672.428 e Y- 8.758.298; daí, 

encontra o V43, com as coordenadas X- 672.297 e Y- 8.758.277; daí, encontra o V44, com as 

coordenadas X- 672.969 e Y- 8.757.629; daí, encontra o V45, com as coordenadas X-673.586 e Y-

8.757.730; daí, encontra o V46, com as coordenadas X- 673.911 e Y- 8.757.485; daí, encontra o 
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V47, com as coordenadas X-673.932 e Y- 8.757.281; daí, encontra o V48, com as coordenadas X-

673.800 e Y-8.757.075, daí seguindo pelo leito do riacho até o V49, com as coordenadas X-673.1I2 

e Y- 8.756.581; daí, encontra o V50, com as coordenadas X-672.889 e Y-8.756,045, daí seguindo 

pelo leito do riacho até o V51, com as coordenadas X-673.200 e Y-8.752.482, daí seguindo pela 

margem leste do Rio Piauí até o V52, com as coordenadas X-669246 e Y-8.752.409; daí seguindo 

pela margem leste da Ponte sobre o Rio Piauí até o V53, com as coordenadas X-669210 e Y- 

• 
8.752.332; daí seguindo pelo leito do riacho até o V54, com as coordenadas X-669285 e Y-

8.752.298; daí seguindo mantendo distância constante de 80m em relação à margem Leste da SE-

318 para o V55, com as coordenadas X-669232 e Y-8.751.874; daí seguindo para o V56, situado à 

margem esquerda da SE 318, com as coordenadas X-669116 e Y-8.751.828; daí seguindo, 

mantendo a margem esquerda da SE 318, para o V57 com as coordenadas X-668945 e Y-

8.750.248; daí seguindo para o V58, mantendo a margem Oeste da Rua B, do Conjunto Albano 

Franco, com as coordenadas X-668840 e Y-8.750.615; daí seguindo para o V59, situado à margem 

Oeste da SE 318, a uma distância constante de 80m, com as coordenadas X-668844 e Y-8.750.700; 

daí seguindo para o V60, com as coordenadas X-669005 e Y-8.751.763; daí seguindo para o V61, 

com as coordenadas X-669040 e Y-8.752152; daí seguindo para o V62, com as coordenadas X-

669063 e Y-8.752.257; daí seguindo para o V63, com as coordenadas X-669182 e Y-8.752.346; daí 

4111
1 seguindo para margem Oeste do Rio Piauí até o V01, onde se inicia esta descrição. 

TI — o perímetro urbano da Orla, que Abrange áreas ocupadas e em processo de ocupação, 

disponibilizando espaço suficiente para possibilitar o aproveitamento do potencial de ocupação das 

"terras firmes", com vistas ao desenvolvimento do turismo sustentável e das comunidades 

tradicionais, descrito sob a forma de coordenadas UTM, específicas para cada vértice (V), começa 

no Vértice 1, com as coordenadas X=678880.8723 e Y=8735217.7185 e daí segue para o vértice 

V2, com as coordenadas )C=679405.8257 e Y=8735700.4734; daí segue para o vértice V3, com as 

coordenadas )C=680625.9256 e Y=8736318.6040; daí segue para o vértice V4, com as coordenadas 

X=681608.7148 e Y=8737025.2062; daí segue para o vértice V5, com as coordenadas 

X=682339.9149 e Y=8738508.2597; daí segue para o vértice V6, com as coordenadas 
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V I O, 

VII, 

VI2, 

V13,  

V14,  

V15,  

V16,  

V17,  

V18,  

V19,  

V20,  

V21,  

V22,  

V23,  

V24,  

V25,  

V26,  

V27,  

V28,  

V29,  

V30,  

V31,  

V32,  

V33,  

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

COM 

FLS. No 63 

CAIARA MUNICIP/d. DE ESTANCIA 

)à nt" *o Silveiradas Santo 
jresiden e da Câmara Municipal 

Estância - SE 

J 

e Y=8738955.1158; daí segue para o vértice V7, COM as coordenadas 

e Y=8738956.5878; daí segue para o vértice V8, COM as coordenadas 

e Y=8738717.5909; daí segue para o vértice V9, COM as coordenadas 

X=682276.1298 

X=681661.3303 

X=681197.9603 

X=680493.7850 

X=679747.4679 

X=678726.6439 

X=675091.1883 

X=676628.0163 

X=676853.6751 

X=677177.6657 

X=678064.3507 

X=679009.1192 

X=678697.2083 

X=677797.1936 

X=677191.9968 

X=677063.8809 

X=677856.4754 

X=677444.2894 

X=676644.3097 

X=675782.5555 

X=675616.5202 

X=677716.0201 

X=678345.3941 

X=678524.3475 

X=678419.1818 

X=678548.7947 

X=678554.1799 

e Y=8737754.0067; daí 

e Y=8737045.9185; daí 

e Y=8737469.9393; daí 

e Y=8735820.9923; daí 

e Y=8736452.2209; daí 

e Y=8737080.5440; daí 

e Y=8737543.8415; daí 

e Y=8737418.7886; daí 

e Y=8738080.6628; daí 

e Y=8738675.6392; daí 

e Y=8738301.8884; daí 

e Y=8738387.7707; daí 

e Y=8739054.3937; daí 

e Y=8740461.5636; daí 

e Y=8741162.7337; daí 

e Y=8740535.0189; daí 

e Y=8740354.4142; daí 

e Y=8740456.5001; daí 

e Y=8743063.1283; daí 

e Y=8744055,4798; daí 

e Y=8745027.3655; daí 

e Y=8745636.0692; dai 

e Y=8746242.7357; daí 

e Y=8747159.9337; daí 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

segue para 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

o vértice 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

as coordenadas 

• 

e 
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e Y=8749611.6489; 

e Y=8749721.8943; 

e Y=8748762.9385; 

e Y=8748560.4562; 

e Y=8747898.4374; 

e Y=8748283.8107; 

e Y=8748433.2949; 

e Y=8748279.4988; 

e Y=8748482.0273; 

e Y=8748393.3324; 

e Y=8747286.6091; 

e Y=8746877.5003; 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

daí 

daí 

daí 

daí 

daí 

daí 

dai 

daí 

daí 

daí 

daí 

daí 

FLS. Na 6•4  

J "o Ant anis Silveira 	Santos 
residente da Câmara Municipal 

Estância - SE 
CA ARA MUNICIPAL DE ESTANCIA 

 

X=678403.1425 

X=678856.5475 

X=679807.4766 

X=680720.4493 

X=681079.5081 

X=681272.5126 

X=683297.2841 

X=683985.3424 

X=684669.9317 

X=684671.8980 

X=684906.6793 

X=687882.8472 

X=688208.2104 

X=686751.8123 

X=687047.1236 e 

X=686698.5560 

X=686524.5895 

X=685986.8974 

X=685834.3766 

X=686634.9686 

X=686607.2537 

X=686687.4477 

X=687341.4776 

X=687820.8059 

X=687928.8383 

X=687360.9954 

X=687079.2543 

e Y=8747769.9515; 

e Y=8748750.2028; 

e Y=8748886,5185; 

e Y=8748609.4706; 

e Y=8748688,4236; 

e Y=8748813.7319; 

e Y=8751704.1869; 

e Y=8752147.4023; 

e Y=8753742.2388; 

e Y=8755181.4217; 

e Y=8755358.4332; 

e Y=8753215.7210; 

e Y=8752979.7885; 

e Y=8750839.8153; 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

daí segue 

para o vértice V34, 

para o vértice V35, 

para o vértice V36, 

para o vértice V37, 

para o vértice V3 8, 

para o vértice V39, 

para o vértice V40, 

para o vértice V41, 

para o vértice V42, 

para o vértice V43, 

para o vértice V44, 

para o vértice V45, 

para o vértice V46, 

para o vértice V47, 

para o vértice V48, 

o vértice V49, 

o vértice V50, 

o vértice V51, 

o vértice V52, 

o vértice V53, 

o vértice V54, 

o vértice V55, 

o vértice V56, 

o vértice V57, 

o vértice V58, 

o vértice V59, 

o vértice V60, 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

com as coordenadas 

daí seguindo 

daí seguindo 

Y=8750578.6409; daí seguindo 
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coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

X=685342.1416 

X=685100.8400 

X=686199.6016 

X=686504.6643 

X=686162.7281 

X=685790.5671 

X=685852.8284 

X=686235.8724 

X=685028.5357 

X=684822.6525 

X=685435.4363 

X=685988.1464 

X=685939.2665 

X=685444.5027 

X=684789.0358 

X=682795.1618 

X=683400.0061 

X=683581.8440 

X=684087.2281 

X=684239.3836 

e Y=8746500.3024; dai 

e Y=8745776.3190; daí 

e Y=8745774.1429; daí 

e Y=8745669.2491; daí 

e Y=8744885.4309; daí 

e Y=8745004.2804; daí 

e Y=8745152.1763; daí 

e Y=8745474.8604; daí 

e Y=8745665.3311; dai 

e Y=8744959.5465; daí 

e Y=8744707.3995; daí 

e Y=8744485.5731; daí 

e Y=8744346.5095; daí 

e Y=8744394.0511; daí 

e Y=8744840.5033; daí 

e Y=8738691.9137; daí 

e Y=8738631.6277; daí 

e Y=8738567.5031; daí 

e Y=8739851.2611; daí 

e Y=8739789.3127; daí 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

seguindo 

e 

FLS. N° CS 

_ . 	Á 

J ao A o Silasla dos Santos 
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Estância • SE 

 

chuitã NUINCIPAL DE ESTÂNCIA 

X=686797.4048 

X=686616.2920 

X=686737.6493 

X=686340.0739 

X=686582.3924 

e Y=8746219.9706; dai 

e Y=8746376.0205; dai 

e Y=8747236.2091; daí 

e Y=8747367.9432; dai 

e Y=8747814.5331; daí 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

seguindo para 

o vértice V61, 

o vértice V62, 

o vértice V63, 

o vértice V64, 

o vértice V65, 

com as 

com as 

com as 

com as 

com as 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

X=685922.1179 	e Y=8748112.9070, V66, com as coordenadas X=685879.0613 
	

e 

as coordenadas V67, com as 

para o vértice V68, com as 

para o vértice V69, com as 

para o vértice V70, com as 

para o vértice V71, com as 

para o vértice V72, com as 

para o vértice V73, com as 

para o vértice V74, com as 

para o vértice V75, com as 

para o vértice V76, com as 

para o vértice V77, com as 

para o vértice V78, com as 

para o vértice V79, com as 

para o vértice V80, com as 

para o vértice V81, com as 

para o vértice V82, com as 

para o vértice V83, com as 

para o vértice V84, com as 

para o vértice V85, com as 

para o vértice V86, com as 

para o vértice V87, com as 

Y=8746420.8899; daí para o daí para próximo vértice, COM 
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GAMARA MUNICIP/11. DE esrAncui 10 ilvdralos Sántos 
Pre '-nte da Câmara Municipal 

Estância SE 

X=683802.3551 

X=683625.9980 

X=683525.5524 

X=683717.6101 

X=683687.6782 

e Y=8737962.0926; 

e Y=8738013.0970; 

e Y=8737555.7782; 

e Y=8737522.0954; 

e Y=8737282.5253; 

daí seguindo 

daí seguindo para 

daí seguindo para 

daí seguindo para 

daí seguindo para 

vértice V88, 

vértice V89, 

vértice V90, 

vértice V91, 

vértice V92, 

com as 

com as 

com as 

com as 

com as 

o 

o 

o 

o 

o 

1. X=683163.3927 Y=8736297.5303, assim voltando ao vértice 

N° C 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas 

coordenadas • 	
Seção III 

Zoneamento 

Art. 18. Fica a área municipal urbana dividida, para fins de planejamento urbano, nas seguintes 

zonas: 

I- Sede Municipal: 

a) SCSC — Setor de Comércio e Serviço Centro; 

b) SCSR — Setor de Comércio e Serviço Rodoviários; 

c) SMCSR — Setor Misto de Comércio, Serviço e Residencial; 

d) SEIH — Setor Especial de Interesse Histórico; 

• e) SELT — Setor Especial de Lazer e Turismo; 

f) SEI — Setor Especial Industrial; 

g) SCU — Setor de Consolidação Urbana; 

h) SOR — Setor de Ocupação Rarefeita; 

i) SUP — Setor de Urbanização Prioritária; 

j) SEU — Setor de Expansão Urbana; 

k) APP — Áreas de Proteção Permanente; 

1) APE — Área de Proteção Especial. 

II — Abais e Saco: 

a) ZUIT Zona Urbana de Interesse Turístico; 
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FLS. N° 

ãfik0 
51\\2.11B  C\ 

residente da Câmara NtuMciso&5 

Estância - 

DS  

amam MUNICIPAL n Estimem 

1. Diretriz: consolidação da frente marítima da localidade como espaço de referência na qualidade 

urbana e ambiental, com ênfase no tratamento paisagístico e saneamento ambiental; implantação da 

infra-estrutura urbana, Hotéis, Resorts, Condomínios fechados, Loteamentos, parcelamentos de solo 

Horizontal e Vertical, com prioridade a um novo projeto de barracas de praia, arborização de 

trechos e relocação das unidades sanitárias com implantação de fossas sépticas adequadas às 

condições locais. 

b) ZCS - Zona de Comércio e Serviços; 

c) ZCU - Zona de Consolidação Urbana; 

d) ZOR - Zona de Ocupação Rarefeita; 

e) APP - Áreas de Proteção Permanente. 

Conjunto "ano Franco: 

a) ZC - Zona Central; 

b) ZEPR - Zona Especial de Proteção Rodoviária; 

c) ZUP - Zona de Urbanização Prioritária; 

d) APP - Áreas de Proteção Permanente. 

IV - Entroncamento do Saco: 

a) ZC - Zona Central; 

b) ZEPR - Zona Especial de Proteção Rodoviária; 

c) ZUP - Zona de Urbanização Prioritária; 

d) APP - Áreas de Proteção Permanente. 

V - Estancinha e Calumbi: 

a) ZC - Zona Central; 

b) ZEPR - Zona Especial de Proteção Rodoviária; 

c) SOR - Setor de Ocupação Rural; e 

d) APP - Áreas de Proteção Permanente. 

Art. 19. Ficam aprovadas as seguintes diretrizes e índices urbanísticos para cada zona urbana criada 
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FLS. N° 69' 

GAMARA MUNICIPAL DE alta* 

por esta Lei: 

ão Anto io hena Mantos 
Presid 	e da Câmara municipal 

Estância - SE 

I - Sede Municipal: 

a) SCSC - Setor de Comércio e Serviço Centro: 

1. diretriz: consolidação da área como centralidade de comércio e serviços em abrangências urbana 

e micro-regional; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. número de pavimentos: -; 

5. afastamento frontal: 2m; 

6. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

7. testada mínima: 8 m; 

8. lote mínimo: 160 001112; 

b) SCSR - Setor de Comércio e Serviço Rodoviários: 

1. diretriz: desenvolvimento do comércio e da prestação de serviços ao longo do trecho urbano da 

BR-101; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. número de pavimentos: -; 

5. afastamento frontal: 5m; 

6. afastamento lateral e de fundos: 3m; 

7. testada mínima: 15 m; 

8.. lote mínimo: 6001112; 

c) SMCSR - Setor Misto de Comércio, Serviço e Residência: 

1. diretriz: consolidação das áreas de comércio local que representam centralidades em seus 

respectivos bairros ou áreas; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 
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cliva* euencipal. DE zwriiNcIA 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. número de pavimentos: - ; 

5. afastamento frontal: 2m; 

6. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

7. testada mínima: 8m; 

8.. lote mínimo: 160,00m2. 

a An 	enaiSantos 
Presid te da Câmara Municipal 

Estância - SE 

01. d) SEIH - Setor Especial de Interesse Histórico: 

1. diretriz: conservação do conjunto arquitetônico histórico remanescente, com respeito à 

volumetria e tipologia arquitetônica, preservando a morfologia atual; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. número de pavimentos: - ; 

5. afastamento frontal: 2m; 

6. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

7. lote mínimo: 160,00 m2; 

8. testada mínima: 8m; 

e) SELT - Setor Especial de Lazer e Turismo: 

1. diretriz: apropriação das Margens do Rio Piauí com oferta de áreas de lazer, esporte, implantação 

de cais, oferta de serviços, mobiliário urbano; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 30%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 60%; 

4. número de pavimentos: - ; 

5. testada mínima: 40 m; 

6. lote mínimo de 2.000m2; 

7. afastamento frontal: 5m; 

8. afastamento lateral e de fundos: 3m; 
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ditílitA MUNICIPAL NE ESTANCIA 

e SEI - Setor Especial Industrial: 

1. diretriz: consolidar áreas de uso industrial; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. altura máxima de edificações: - ; 

5. afastamento frontal: 5m; 

6, afastamento lateral e de fundos: 3m; 

7. lote mínimo: 5000 m2; 

3  

oè-ATÓ o ilveira Es Santos 
e da Câmara Municipal 

Estância • SE 

g) SCU - Setor de Consolidação Urbana: 

1. diretriz: consolidação de áreas predominantemente residenciais com ampliação ou implantação 

de infraestrutura, oferta de áreas de lazer, equipamentos e serviços urbanos, inclusive com a 

utilização dos instrumentos de parcelamento, utilização e edificação compulsórios; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. número de pavimentos: -; 

5. afastamento frontal: 2m; 

6. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

e 7. testada mínima: 8m; 

8. lote mínimo: 160m2; 

h) SOR - Setor de Ocupação Rarefeita: 

1. diretriz: restrição da ocupação como forma de garantir a permeabilidade, a permanência da 

vegetação, o conforto urbano e o crescimento harmônico da cidade; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 15%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 80%; 

4, afastamento frontal: 5m; 

5. afastamento lateral e de fundos: 3m; 

6. testada mínima: 40m; 
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7. número de pavimentos: - ; 

8. lote mínimo: 2.000 m2; 
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i) SUP - Setor de Urbanização Prioritária: 

1. diretriz: promoção em caráter de prioridade da urbanização (implantação de infraestrutura 

urbana, equipamentos, áreas de lazer), a oferta de serviços públicos e melhorias habitacionais; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: predominante; 

5. afastamento lateral e de fundos: 1,5m quando houver aberturas; 

6. testada mínima: 8m; 

7. número de pavimentos: - ; 

8. lote mínimo: 160 m2; 

j) SEU - Setor de Expansão Urbana: 

1. diretriz: promover a ocupação urbana após a consolidação das áreas já ocupadas, inclusive com a 

utilização dos instrumentos de parcelamento, utilização e edificação compulsórios; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 3m; 

5. afastamento lateral e de findos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

6. testada mínima: 8m; 

7. número de pavimentos: -; 

8. lote mínimo:160m2; 

k) APP - Áreas de Proteção Permanente: 

1. diretriz: delimitar a área non aOficandi, na largura estipulada pelo Código Florestal articular 

espaços da cidade, melhorar a macro-drenagem urbana, ampliar oferta de espaços abertos e de lazer; 

2. percentagem mínima de solo natural: 90%; 
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1) APE — Ama de Proteção Especial 

I. diretriz: áreas próximas as linhas d'águas devem ter controles mais rigorosos para construções, 

atendendo o que está disposto na Seção Hl, Qualidade do Meio Ambiente, XI desta Lei; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 2m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

6. testada mínima: 8m; 

7. número de pavimentos: - ; 

8. lote mínimo: 160m2; 

II — Abaís e Saco: 

a) ZUIT — Zona Urbana de Interesse Turístico 

I. diretriz: consolidação da frente marítima da localidade como espaço de referência na qualidade 

urbana e ambiental, com ênfase no tratamento paisagístico e saneamento ambiental; implantação de 

infraestrutura urbana, com prioridade a um novo projeto de barracas de praia, arborização de 

trechos e relocação das unidades sanitárias com implantação de fossas sépticas adequadas às 

condições locais; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 3m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

6. testada mínima: 12m; 

7. número de pavimentos: - ; 

8. lote mínimo: 300m2; 

b) ZCS — Zona de Comércio e Serviços; 

I. diretriz: aproveitamento do potencial desta faixa de terrenos ao longo da via principal, 
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incrementando a oferta de serviços públicos, infraestrutura de apoio sócio-cultural — áreas livres de 

esporte e lazer, centro comunitário, tratamento urbanístico e paisagístico — e de comércio e serviços 

locais; implantação de amplos acostamentos, estacionamentos, novos equipamentos de iluminação, 

ciclovia, passeio e tratamento urbanístico e paisagístico; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 5m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5 quando houver aberturas; 

6. testada mínima: 12m; 

7. número de pavimentos: - ; 

8. lote mínimo: 300m2; 

e) ZCU — Zona de Consolidação Urbana: 

1. diretrizes: consolidação das ocupações nos terrenos não encharcados e restringir novas ocupações 

e parcelamentos em áreas de alto valor ecológico — praias, brejos, dunas, restingas e corpos hídricos 

superficiais; implantação de infraestrutura viária e de drenagem capaz de suportar este 

adensamento, sendo que os terrenos, ou partes deles, mais encharcados não poderão ser ocupados 

com área construída; 

ith 2. percentagem máxima de ocupação do solo: 60%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 30%; 

4. afastamento frontal: 3m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5 quando houver aberturas; 

6. número de pavimentos: -; 

7. testada mínima: 12m; 

8. lote mínimo: 300m2; 

d) ZOR — Zona de Ocupação Rarefeita: 

I. diretriz: consolidação dos aspectos paisagísticos e turísticos da faixa de terra ao longo da 

Rodovia SE100, através do estímulo a ocupações de baixa densidade e tratamento paisagístico. 
Rua Gumercindo Bessa, S/N - Centro -  Estância/SE —  CEP 49.200-000 - Tel.: (79) 3522-2298 - Fax: 

(79) 3522-3257 
www. camaradeestanci a. se. gov. br 



FLS. N° 

ae~A 
resid 

o Sb tra Es-Santos 
e da Câmara Municipal 
Estância - SE 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 15%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 80%; 

4. afastamento frontal: 5m; 

5. afastamento lateral e de fundos: 2m/5m; 

6. número de pavimentos: -; 

7. lote mínimo: 2000 m2; 

e) APP - Áreas de Proteção Permanente: 

1. diretriz: delimitar a área non aedificandi, na largura estipulada pelo Código Florestal articular 

espaços da cidade, melhorar a macro-drenagem urbana, ampliar oferta de espaços abertos e de lazer; 

2. percentagem mínima de solo natural: 90%; 

III - Conjunto Albano Franco: 

a) ZC - Zona Central: 

1. diretriz: consolidação da oferta de serviços públicos, infraestrutura física de apoio social - áreas 

livres de esporte e lazer, centro comunitário, tratamento urbanístico e paisagístico - e de comércio e 

serviços locais; implantar infraestrutura urbana, com prioridade ao saneamento básico, 

especialmente a drenagem dos córregos temporários que cortam o bairro; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 2m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

6. número de pavimentos: -; 

7. lote mínimo: 125,00 m2; 

b) ZEPR - Zona Especial de Proteção Rodoviária: 

1. diretriz: consolidação da faixa de domínio da Rodovia BR101, através da restrição e controle da 

ocupação nesta faixa, impedindo-se novas ocupações, e da implantação de infra-estrutura de 

proteção dos moradores locais ante o intenso fluxo rodoviário, inclusive de carga; implantar vias 
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laterais e acessos adequados à BRI01, iluminação, ciclovia, passeio e tratamento urbanístico e 

paisagístico; 

c) ZUP — Zona de Urbanização Prioritária: 

1. diretriz: consolidar os aspectos atuais de conjunto de habitação popular e ampliar a oferta de 

infra-estrutura e serviços públicos; controlar novas ocupações, impedindo a conurbação com a sede 

municipal que possui amplas áreas de adensamento;implantar infra-estrutura urbana, com 

prioridade ao saneamento básico, especialmente a drenagem dos córregos temporários que cortam o 

povoado; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 2m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas ; 

6. número de pavimentos: -; 

7. lote mínimo: 125,00 m2; 

d) APP — Áreas de Proteção Permanente; 

1. diretriz: delimitar a área non aedificandi, na largura estipulada pelo Código Florestal articular 

espaços da cidade, melhorar a macro-drenagem urbana, ampliar oferta de espaços abertos e de lazer; 

2. percentagem mínima de solo natural: 90%; 

IV — Entroncamento do Saco: 

a) ZC — Zona Central: 

1. diretriz: consolidação da oferta de serviços públicos, infraestrutura física de apoio social — áreas 

livres de esporte e lazer, centro comunitário, tratamento urbanístico e paisagístico — e de comércio e 

serviços locais; implantar infraestrutura urbana, com prioridade ao saneamento básico; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 3m; 
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5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

6. número de pavimentos: -; 

7. testada mínima: 15m; 

8. lote mínimo: 300m2; 

b) ZUP - Zona de Urbanização Prioritária: 

1. diretriz: consolidar os aspectos atuais de conjunto de habitação popular e ampliar a oferta de 

infraestrutura e serviços públicos; implantar infraestrutura urbana, com prioridade ao saneamento 

básico, especialmente a drenagem dos córregos temporários que cortam o povoado; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 70%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 20%; 

4. afastamento frontal: 3m; 

5. afastamento lateral e de fundos: mínimo de 1,5m quando houver aberturas; 

6. número de pavimentos: -; 

7. testada mínima: 15m; 

8. lote mínimo: 300m2; 

c) SOR - Setor de Ocupação Rarefeita: 

1. diretriz: restrição da ocupação como forma de garantir a permeabilidade, a permanência da 

vegetação, o conforto urbano e o crescimento harmônico da cidade; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 20%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 70%; 

4. afastamento frontal: 3m; 

5. afastamento lateral e de fundos: 1,50/5m; 

6. número de pavimentos: 2; 

8. lote mínimo: 1000 m2; 

d) APP - Áreas de Proteção Permanente; 

1. diretriz: delimitar a área neta aedificandi, na largura estipulada pelo Código Florestal articular 
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espaços da cidade, melhorar a macro-drenagem urbana, ampliar oferta de espaços abertos e de lazer; 

2. percentagem mínima de solo natural: 90%; 

4111 

V — Estancinha e Calumbi: 

a) ZC — Zona Central: 

1. diretriz: consolidação da oferta de serviços públicos, infraestrutura física de apoio social — áreas 

livres de esporte e lazer, centro comunitário, tratamento urbanístico e paisagístico — e de comércio e 

serviços locais; implantar infraestrutura urbana, com prioridade ao saneamento básico, 

especialmente a drenagem dos córregos temporários que cortam o povoado; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 60%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 30%; 

4. afastamento frontal: predominante; 

5. afastamento lateral e de fundos: 1,5m/3,00m; 

6. número de pavimentos: -; 

b) ZEPR — Zona Especial de Proteção Rodoviária: consolidação da faixa de domínio da Rodovia 

BR101, através da restrição e controle da ocupação nesta faixa, impedindo-se novas ocupações, e da 

implantação de infraestrutura de proteção dos moradores locais ante o intenso fluxo rodoviário, 

.06 inclusive de carga; implantar vias laterais e acessos adequados à BR101, iluminação, ciclovia, 

passeio e tratamento urbanístico e paisagístico; 

c) SOR — Setor de Ocupação Rural: 

1. diretriz: consolidação dos aspectos de vida rural, com ocupações de testada reduzida e lotes 

amplos com pequenas roças, características de assentamentos e colônias rurais com estrutura urbana 

ao longo da faixa mais próxima à malha viária; 

2. percentagem máxima de ocupação do solo: 15%; 

3. percentagem mínima de solo natural: 70%; 

4. afastamento frontal: 3m; 

5. afastamento lateral e de fundos: 1,5m/5m; 
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d) APP — Áreas de Proteção Permanente; 

1. diretriz: delimitar a área non ciedificandi, na largura estipulada pelo Código Florestal articular 

espaços da cidade, melhorar a macro-drenagem urbana, ampliar oferta de espaços abertos e de lazer; 

2. percentagem mínima de solo natural: 90%. 

Seção IV 

Zonas Especiais de Interesse Social 

Art. 20. O Poder Executivo poderá instituir Zonas de Interesse Social (ZIS) e Zonas Habitacionais 

de Interesse Social (ZHIS) com normas especiais de ocupação e uso do solo destinadas a permitir 

sua regularização. 

Parágrafo único. Quando não for possível regularizar as áreas ocupadas, o Poder Executivo fará 

relocar as ocupações para áreas próximas, dentro do perímetro urbano proposto, e, nesse caso, a 

área não deverá mais ser ocupada. 

Seção V 

Sistema Viário 

Art. 21. O Sistema Viário Urbano é composto por vias que obedecem a definição do Código 

Brasileiro de Trânsito: 

1 - Vias Especiais, responsáveis pelas articulações interurbanas, compreendendo os trechos intra-

urbanos da Rodovia BR-101e Rodovia SE 100 (Ayrton Sena); 

II - Vias Arteriais, responsáveis pela articulação interbairros, possibilitando o trânsito entre as 

macrozonas e zonas instituídas por esta Lei e pela articulação às vias coletoras, compreendendo os 
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trechos intra-urbanos das SE 318 (Venâncio Fernandes da Fonseca) e SE 470 e a nova estrada de 

articulação entre a sede municipal e a SE 100, além das Rodovias SE 218 e SE 442, não 

pavimentadas até a edição desta Lei; 

- Estradas Vicinais: destinadas ao acesso às localidades rurais, com faixa mínima de rolamento 

de 3,50m e faixa de acostamento lateral de 1,00m; 

IV - Vias Coletoras, destinadas à penetração nos conjuntos das áreas residenciais, ou especiais, 

cumprindo o papel de coletar e/ou distribuir o trânsito das vias locais para as vias arteriais e destas 

para as vias locais, possibilitando interligações entre o tráfego intenso das vias arteriais com o 

tráfego leve das vias locais e a circulação de transportes coletivos, com faixa mínima de rolamento 

de 3,00m; 

V - Vias Locais, que dão acesso aos parcelamentos, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas 

restritas, caracterizadas por tráfego leve e lento, permitindo interseções em nível, semaforizadas ou 

não, com faixa mínima de rolamento de 2,50m; 

VI - Vias Marginais, a serem construídas em paralelo com as vias especiais e arteriais, tendo como 

finalidade principal permitir o acesso aos lotes lindeiros sem prejudicar a fluidez da via principal, 

com faixa mínima de rolamento de 2,50m; 

VII - Vias de Pedestres, que não permitem a circulação de veículos motorizados, exceto em 

situações especiais para carga e descarga, tendo seu uso destinação exclusiva para pedestres, com 

faixa mínima de rolamento de 1,50m; 

VIII - Ciclovias de Pedestres, que não permitem a circulação de veículos motorizados, tendo seu 

uso destinação exclusiva para ciclistas, com faixa mínima de rolamento de 1,50m. 

Parágrafo único. Serão objeto de desapropriação pelo Poder Municipal, através de decreto, as 

faixas de terra que poderão ser utilizadas para construção de novas vias de circulação entre bairros, 

ou mesmo anéis viários que servirão para escoamento do trânsito. 

Título III 
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DAS ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES 

Capítulo I 

DAS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

DA POLÍTICA URBANA 

Art. 22. A aplicação dos instrumentos de política urbana atenderá aos dispositivos do Estatuto da 

11 Cidade e às diretrizes do Plano Diretor. 

§ 1.° Os programas de que trata este Capítulo deverão incluir, para assegurar sua viabilidade, 

parcerias e ações para facilitar, quando necessário, o acesso dos proprietários atingidos pelas 

medidas compulsórias a linhas de crédito e financiamentos destinados à transformação, recuperação 

ou aproveitamento dos imóveis. 

§ 2.° Leis específicas definirão as condições para a implementação, quando for o caso, dos seguintes 

instrumentos, estabelecendo os respectivos prazos: 

I - os imóveis sobre os quais incidirão as obrigações de parcelamento, utilização e edificação 

compulsórias; 

II - aplicação do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, progressivo no tempo; 

III - definição dos parâmetros de aproveitamento mínimo dos imóveis; 

IV - utilização do consórcio imobiliário, como forma de viabilização financeira do parcelamento do 

imóvel. 

Capítulo II 

DOS INSTRUMENTOS 

Seção I 
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Art. 23. São compreendidos como subutilizados para fins de parcelamento, utilização e edificação 

compulsórios, os imóveis situados nas Zonas Centrais, de Comércio e de Consolidação Urbana que 

se encontrem nas seguintes situações, visando a otimização da infraestrutura urbana existente: 

I - terrenos ou glebas estratégicas para o desenvolvimento da cidade; 

II - terrenos, lotes vazios ou lotes que não estejam construídos ou edificados, dotados de 

infraestrutura e serviços urbanos, em áreas onde haja carência de espaços para implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; 

LIT - edificações inacabadas ou paralisadas por mais de cinco anos; 

IV - edificações desocupadas ou em ruínas. 

§ 1.° Os instrumentos previstos nesta Seção não serão aplicados às subzonas de interesse ambiental 

e zonas nas quais haja restrição à ocupação. 

§ 2.° Não será exigida a edificação ou a utilização compulsória de proprietário que comprove 

possuir somente um imóvel situado no Município. 

§ 3.° A utilização e a edificação compulsória poderão ser exigidas de proprietários de terrenos ou 

110. lotes cuja área seja igual ou superior a estabelecida para a zona onde se localiza e que não sejam 

necessários para equipamentos públicos; e terrenos e lotes desocupados, em áreas contíguas ao 

tecido urbano efetivamente ocupado. 

Seção II 

Direito de Preempção 

Art. 24. O exercício do direito de preempção, que confere ao Poder Público a preferência para 

aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, poderá ser exercido em 

todas as zonas urbanas, desde que atendendo às seguintes finalidades e condições: 
Rua Gumercindo Bessa, S/N - Centro - Estância/SE - CEP 49.200-000 - Tel.: (79) 3522-2298 - Fax: 

(79) 3522-3257 
www.camaradeestancia.se.gov.br  



N° g2.,  

a 	nto o 	eir. dos atos 
residen da Câmara Municipal 

Estância - SE CANANA MUNICIPAL BE ESTAMPA 

 

I - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e programas especiais, sociais 

e culturais; 

Ii - implantação do Sistema de Áreas Verdes; 

III - implantação de infraestrutura, sistema viário, equipamentos de saúde, educação, promoção 

social e implantação de projetos estratégicos; 

IV - constituição de reserva fundiária; 

V - criação de espaços públicos e de lazer; 

VI - recuperação ou proteção ambiental; 

VII - proteção de imóveis de interesse histórico-cultural. 

Seção III 

Estudo de Impacto de Vizinhança 

Art. 25. A aprovação de licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de 

empreendimentos ou atividades privadas ou públicas relacionadas neste artigo, poderá depender de 

Estudo de Impacto de Vizinhança, contemplando os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, considerando as diretrizes do Plano e da legislação urbanística. 

1.° Presumem-se geradores de impacto de vizinhança, dentre outros previstos na legislação 

ambiental, as instalações de: 

I - indústria; 

II - hidrelétrica; 

III - usina nuclear; 

IV - aeroporto; 

V - complexo turístico, forródromo e outros equipamentos que promovam festas com alto nível de 

emissão de som; 
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VI - escolas, centros de compras, mercados; 

VII - auditório para convenções, congressos e conferências; 

VIII -estádio; 

IX - autódromo, velódromo e hipódromo; 

X - torre de telecomunicações; 

XI - aterros sanitários e estações de transbordo de lixo; 

XII - casas de detenção e penitenciárias; 

XIII -espaços e edificações para exposições e para shows; 

XIV - terminal rodoviário urbano e interurbano; 

XV- estacionamento para veículos de grande porte; 

XVI - jardim zoológico, parques de animais selvagens, ornamentais e de lazer. 

ao A 
resi.  

io iltfildos Santos 
ente da Câmara Municipal 

Estância - SE 

§ 2.° O Conselho Municipal de Meio Ambiente e entidades não-governamentais, poderão solicitar à 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Habitação, o prévio Estudo de Impacto de Vizinhança 

nos procedimentos relativos a licenciamento de atividades que possam afetar a drenagem, as redes 

de água, de esgoto, de energia elétrica e de telecomunicações e causar significativo aumento de 

tráfego. 

§ 	O Estudo de Impacto de Vizinhança poderá ser realizado pelo Poder Executivo ou pelo 

interessado, e será apreciado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, após audiência pública, 

nos termos do art. 29 e seguintes, do Código Municipal de Meio Ambiente. 

§ 4.°  A elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA), quando este for requerido nos termos da legislação ambiental. 
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Seção IV 

Instrumentos Tributários 

Art. 26. Os instrumentos tributários, com função fiscal e extrafiscal, para o atendimento às 

diretrizes desta Lei, inclusive o Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo, serão 

• disciplinados pela legislação tributária. 

Seção V 

Assistência Técnica e Jurídica à População Carente 

Art. 27. O Poder Público promoverá assistência técnica e jurídica gratuita, diretamente ou mediante 

convênio com instituições de ensino, organizações não-governamentais, cartórios ou com 

associações profissionais, as pessoas e entidades comprovadamente carentes. 

§ 1.° O assessoramento técnico e jurídico gratuito precederá e acompanhará os projetos de 

regularização fundiária para efeito de titulação, na forma da lei específica, os processos de 

desapropriação e as relocações de famílias que estejam ocupando áreas de risco à vida humana ou 

ambiental. 

§ 2.° Regulamentação estabelecerá as condições em que se dará o referido assessoramento, devendo 

abranger, no mínimo: 

I - orientação técnica para elaboração de projeto, a implantação e construção de edificações; 

II - orientação técnica para debates sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, os planos 

urbanísticos, os programas e os projetos a serem realizados nas Unidades de Vizinhança; 

III - orientação técnica para a discussão dos projetos da Lei do Plano Plurianual (PPA), da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), e da Lei Orçamentária Anual (LOA); 
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IV - a orientação jurídica e defesa dos direitos individuais e coletivos para a regularização fundiária. 

Seção VI 

Regularização Fundiária 

Art. 28. O direito à posse da terra será reconhecido aos ocupantes de assentamentos de baixa renda 

em terrenos municipais, na forma da lei, desde que não situados: 

- em áreas de uso comum do povo; 

- em áreas destinadas a projeto de urbanização; 

III - em áreas protegidas pela legislação ambiental, em desconformidade com os critérios específicos 

de conservação ou preservação; 

IV - em vias existentes ou em áreas previstas para implantação destas; 

V - em áreas de risco à vida humana ou ambiental, de acordo com parecer do órgão municipal 

competente. 

Parágrafo único. Lei específica estabelecerá os critérios para a regularização fundiária, priorizando 

as áreas mais precárias, especialmente as Zonas Especiais de Interesse Social, definidas nesta Lei. 

Capítulo III 

DAS DISPOSIÇÕES SETORIAIS 

Seção I 

Desenvolvimento Econômico 

Art. 29. Ficam aprovadas as diretrizes setoriais para as zonas criadas por esta Lei e para o 

desenvolvimento econômico do Município. 

I - fortalecimento do Pólo Regional; 
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a) investimentos na indústria, no comércio e nos serviços. 

b) diversificação da base produtiva atual com vistas à geração de emprego e renda; 

c) desenvolvimento da agricultura e agroindústria; 

d) atração de novos empreendimentos industriais; 

e) estruturação dos serviços de alcance regional; 

f) desenvolvimento do turismo, sobretudo a partir da conclusão das rodovias no litoral e 

regularização das ocupações costeiras; 

g) implementação de um plano de valorização do comércio local; 

h) melhor aproveitamento das atividades urbanas para geração de renda. 

II - fortalecimento da agricultura e pecuária: 

a) Plano Integrado de Desenvolvimento da Agricultura; 

b) coordenação das ações na área agrícola pelo Município; 

c) incentivo a agricultura orgânica e horticultura; 

d) apoio ao beneficiamento de produtos; 

e) apoio à comercialização da produção local; 

f) construção e implantação do Centro de Comercialização dos Feirantes do Município e/ou 

recuperação dos atuais mercados; 

g) articulação do Plano Integrado com programas e organismos nas esferas estadual e federal; 

h) aproveitamento da capacidade agroindustrial para a fruticultura; 

i) estímulo à vacinação preventiva de animais; 

j) manutenção e melhorias no matadouro municipal; 

k) estímulo à melhoria genética do rebanho; 

1) concessão de uso — laticínios. 

III - indústria: 

a) expansão de Distritos Industriais; 

b) expansão da oferta de água; 

c) equacionar problema de efluentes; 
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IV - comércio: 

a) descentralização das compras públicas; 

b) calendário de eventos turísticos; 

c) atração de empreendimentos hoteleiros e restaurantes; 

d) implantação e valorização de áreas de lazer; 

e) utilização, preferencialmente, de pregão eletrônico. 

V - no setor de turismo: 

a) recuperação do patrimônio natural, arquitetônico e cultural da cidade em parceria com os 

governos federal, estadual e outras organizações; 

b) estímulo e expansão dos serviços de hospedagem e alimentação; 

c) implantação de infraestrutura de apoio ao comércio voltado para o turismo; 

d) implantação de infraestrutura turística nas praias do Abaís, Saco, Porto do Mato e demais 

localidades em parceria com os governos federal e estadual; 

e) desenvolvimento de um Plano Integrado de Desenvolvimento do Turismo, compreendendo 

infraestrutura, formação profissional, formação de consciência para o turismo, calendário de 

eventos, turismo de negócios, gastronomia; 

f) promoção da pesca e aquicultura de forma adequada à sustentação ambiental. 

Seção 11 

Desenvolvimento Social 

Art. 30. Ficam aprovadas as diretrizes setoriais para as zonas criadas por esta Lei e para o 

desenvolvimento social do Município: 

- saúde: 

a) melhor atendimento médico e melhores serviços prestados nos postos de saúde; 

b) construção de maternidade e postos de saúde em vários bairros e em povoados; 
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c) disponibilidade de ambulâncias nos postos dos bairros e povoados; 

d) controle do crescimento demográfico através de programas de planejamento familiar; 

II - educação: 

a) estimular a criação de cursos profissionalizantes de nível médio e de nível superior; 

b) erradicação do analfabetismo; 

c) melhoria da qualidade do ensino e absorção de toda a demanda existente; 

d) manter, ampliar, criar, reagrupar escolas de ensino fundamental, do pré-escolar e creches; 

III - segurança pública - reivindicar ao Estado: 

a) implantação de postos policiais nos bairros e comunidades rurais; 

b) aumento do contingente policial e do policiamento; 

c) implantação da polícia comunitária; 

d) construção de Delegacia Regional; 

e) construção de Delegacia Especial para Grupos Vulneráveis, Mulher, Idoso, Criança, Portador de 

Necessidades Especiais e Homossexuais. 

IV - habitação - agir em parceria com o Estado e o Governo Federal para: 

a) construção e reforma de moradias para atender a toda a demanda; 

b) erradicação das casas de taipa; 

c) instalação de unidades sanitárias nas residências da população carente; 

d) nivelamento das calçadas das residências; 

e) utilização de terrenos baldios para construção de moradias; 

V - emprego e renda: 

a) apoio ao desenvolvimento de atividades que absorvam mão-de-obra; 

b) promoção de cursos e treinamentos para capacitação de mão-de-obra; 

c) expansão dos setores comerciais, industriais e de serviços em geral, permitindo a implantação dos 

mesmos desde que, não poluentes, em setores de ocupação urbana; 

d) desenvolvimento de atividades para idosos e mulheres que estão fora do mercado de trabalho; 

e) desenvolvimento do turismo para geração de emprego, renda e receita; 

Rua Gumercindo Bessa, S/N — Centro — Estância/SE — CEP 49.200-000 — Tel.: (79) 3522-2298 — Fax: 
(79) 3522-3257 

www.carnaradeestancia.se.gov.br  



1 • 

FLS. N° 

4 
 

chiam MUNICIPAL GE ESTANCIA 
c. 

J ão A nu Silveira dos Santos 
VI - assistência social; 	 Presidente da Câmara Municipal 

- 
a) implantação de creches; 	

Estância SE 
 

b) atendimento aos carentes, através dos programas governamentais, com vistas à eliminação ou 

redução da fome, da prostituição na adolescência, das drogas, do trabalho infantil, do desemprego, 

da marginalidade e da mendicância; 

c) assistência à criança abandonada e carente. 

VII - esporte, cultura e lazer: 

a) construção de quadras poli-esportiva nos bairros e recuperação e complementação de campos de 

futebol; 

b) construção de clubes sociais e centros comunitários; 

c) apoio às ações de valorização dos artistas e talentos locais; 

d) criação de áreas de lazer; 

e) cobertura de parte do forródromo e adequação do mesmo para viabilizar outros usos; 

VIII - transporte: 

a) organização e regularização do transporte coletivo e de moto-táxi; 

b) melhoria da qualidade dos ônibus; 

c) sinalização do trânsito. 

Seção III 

Qualidade do Meio Ambiente 

Art. 31. Ficam aprovadas as diretrizes setoriais para as zonas criadas por esta Lei e para a 

promoção da qualidade ambiental do Município: 

1 - controle da ocupação sobre ambientes de alta fragilidade ecológica, em especial na faixa 

litorânea, com vistas ao turismo sustentável e valorização da paisagem; 

II - preservação da vegetação natural, especialmente as matas ciliares e os remanescentes florestais 

na zona rural; 
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III - implementação de um Sistema Integrado de Saneamento Ambiental, com rede de esgotamento 

sanitário e aterro sanitário; 

IV - ampliação do controle dos efluentes industriais, da criação de camarões, do uso de agrotóxicos 

e dos serviços rodoviários; 

V - recuperação de áreas degradadas, especialmente as encostas de áreas degradadas, sem cobertura 

vegetal; 

VI - ampliação do controle sobre os impactos ambientais decorrentes de atividades de alto impacto, 

em especial a criação de camarões; 

VII - despoluição dos rios Piauí, Piauitinga, Biribinha I e II; 

VIII - reflorestamento das margens dos rios, lagoas, e nascentes com matas ciliares; 

IX - preservação e proteção dos recursos naturais existentes; 

X - aplicação de medidas que minimizem as possibilidades de poluição, seja pela indústria, seja por 

esgotos urbanos, seja pelo desenvolvimento de atividades que agridam o ambiente terrestre, hídrico 

ou atmosférico; 

XI - nas áreas onde houver passagem natural das águas deve-se obedecer uma margem de 

segurança de três metros em cada lado adicionais ao nível máximo atingido pelas águas, não sendo 

permitida construção nesta margem, nos casos de rios ou riachos deve-se manter uma margem de 

segurança de trinta metros para cada lado, não permitindo construção nessa área, atendendo o 

disposto na legislação federal. 

Título IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 32. A elaboração, pelo órgão municipal competente, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento Anual, deve refletir, obrigatoriamente, as diretrizes estabelecidas no 

Plano Diretor . 

Parágrafo único. A Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
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Orçamentária Anual, serão adaptadas para possibilitar a execução dos programas constantes nesta 

Lei. 

Art. 33. O Poder Executivo deverá promover a revisão e atualização do Plano Diretor, com a 

devida participação popular, no decurso de 10 (dez) anos, após a sua aprovação pela Câmara 

Municipal, podendo o mesmo sofrer complementações e ajustamentos antes do prazo estabelecido 

neste artigo. 

Art. 34. As revisões atinentes ao Plano Diretor far-se-ão mediante lei específica, ressalvadas as 

exceções constantes nos parágrafos 1.° e 2.° deste artigo. 

§ 1.° Far-se-ão mediante Decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente: 

I - a declaração ou revisão de área de preservação permanente; 

II - a declaração de árvore como imune ao corte; 

III - a definição de empreendimentos de impacto; 

IV - a definição das atividades potencialmente geradoras de poluição de qualquer espécie. 

§ 2.° Far-se-ão, mediante proposta do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a ser encaminhada 

ao legislativo pelo Poder Executivo, mediante prévia indenização por perda do valor econômico: 

I - a identificação de edificações, obras e monumentos de interesse de preservação; 

II - a declaração de tombamento de bem imóvel; 

III - o estabelecimento de parâmetros urbanísticos complementares, não previstos nesta Lei. 

Art. 35. Não são consideradas revisões do Plano Diretor os atos que tenham por objeto: 

I - a regulamentação das normas desta Lei; 

II - a adequação ou a aprovação de programas e projetos governamentais; 

III - as decisões exaradas em processos administrativos de aprovação de projetos e licenciamento 
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IV - a implantação de usos considerados especiais; 

V - os atos e decisões exarados nos processos administrativos referentes ao parcelamento do solo. 

Art. 36. As revisões do Plano Diretor não se aplicam aos processos administrativos em curso nos 

órgãos técnicos municipais, salvo disposição em contrário no texto da revisão. 

Art. 37. Ficam revogadas: 

I - a Lei n.° 744, de 7 de abril de 1988, que delimita as zonas urbana e rural do Município; 

II - a Lei n° 942, de 18 de abril de 1997, que estabeleceu como zona urbana a margem da Rodovia 

BR-101 em extensão de 1.000m no sentido Leste-Oeste, entre os quilômetros 130 e 151 (direção 

Norte-Sul); 

III - Em caso de omissão do Código de obras, código de Meio Ambiente ou Lei de Parcelamento 

de Solo do Município prevalecerá esta Lei. 

Art. 38. Esta lei entra em vigor na dia 30 de Abril de 2010, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Estância, 612. de92~.4-~ de 2010. 
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