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LEI MUNICIPAL N596/2010, de 15 de dezembro de 2010.
³Institui o plano Diretor do Munict
pio de Inhacori e disp}e
sobre diretrizes e medidas para sua implementaomo´.
O Prefeito Municipal de Inhacorifaz saber que a Ckmara Municipal de Vereadores de InhacoriDecreta e
eu Sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DA FUNDAMENTAdO
CAPITULO I
DAS DISPOSId®ES PRELIMINARES
Art. 1- Fica institut
do o Plano Diretor Municipal de Inhacoricom fundamento na Constituiomo da Republica;
na Lei federal n10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades; na Constituiomo do Estado do Rio Grande do
Sul e na lei Orgknica Municipal.
Parigrafo Ònico - as normas, princt
pios, bisicas e diretrizes, para implantaomo do Plano Diretor smo apliciveis
a toda extensmo territorial do Munict
pio.
Art. 2- O Plano Diretor Municipal po instrumento bisico da polt
tica de desenvolvimento urbano do Munict
pio
e integra o processo de planejamento municipal.
Parigrafo Ònico - O plano plurianual, a lei de diretrizes oroamentirias e o oroamento anual devermo incorporar
as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor.
Art. 3- Integram o Plano Diretor as seguintes leis:
I - Lei do Pert
metro Urbano;
II - Lei do Zoneamento de Uso e Ocupaomo do Sol Urbano;
III - Lei do Parcelamento do Solo Urbano e do Sistema Viirio.
1- Alpm das leis integrantes do Plano Diretor jireferidas nos incisos deste artigo, smo leis complementares
ao mesmo o Cydigo de Obras, Cydigos de Posturas Municipais e Cydigo Tributirio Municipal.
2- Outras leis podermo vir a integrar ou complementar o Plano, desde que trate de matpria pertinente ao
desenvolvimento urbano e as ao}es de planejamento municipal.

CAPITULO II
DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS GERAIS
DA POLITICA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL
Art. 4- A polt
tica de desenvolvimento municipal deve se pautar pelos seguintes princt
pios:
I - Funomo social da cidade;
II - Funomo social da propriedade;
III - Sustentabilidade;
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VI - Gestmo democritica e participativa.
Art. 5- A funomo social da cidade corresponde ao direito jcidade, nele compreendidos os direitos a terra
urbanizada, jmoradia, ao saneamento ambiental, jinfra-estrutura, e servioos p~blicos, ao transporte coletivo, j
mobilidade urbana e acessibilidade ao trabalho, jcultura e ao lazer.
Art. 6- Para cumprir a sua funomo social, a propriedade deve atender, simultaneamente no mt
nimo, js
seguintes exigrncias:
I - intensidade de uso adequada j disponibilidade da infra-estrutura urbana e de equipamentos e
servioos, atendendo aos parkmetros urbant
sticos definidos pelo ordenamento territorial determinado nesse Plano.
II - uso compatt
vel com as condio}es de preservaomo da qualidade do meio ambiente, da paisagem
urbana e do patrim{nio cultural, histyrico e arqueolygico;
III - aproveitamento e utilizaomo compatt
veis com a seguranoa e sa~de de seus usuirios.
Art. 7- Para os fins desse Plano e da legislaomo pertinente considera-se sustentabilidade o desenvolvimento
local socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viivel, visando a garantir qualidade de vida.
para as presentes, e futuras gerao}es.
Art.8- A gestmo democritica incorpora a participaomo dos diferentes segmentos da sociedade em sua
formulaomo, execuomo e acompanhamento.
CAPITULO III
DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Art. 9- O Plano Diretor Municipal de Inhacori, p o instrumento bisico da polt
tica de desenvolvimento
municipal, sob os aspectos ft
sicos, sociais, econ{micos e administrativos, visando iorientaomo da atuaomo do Poder
Publico e da iniciativa privada, bem como ao atendimento js aspirao}es da comunidade, sendo a principal referencia
normatizadora das relao}es entre o cidadmo, as instituio}es e o meio ft
sico municipal.
Art. 10 - Smo objetivos gerais do plano Diretor:
I.Orientar, a polt
tica de desenvolvimento do munict
pio, considerando os condicionantes ambientais e
utilizando adequadamente as potencialidades do meio natural, social e econ{mico da regimo e do munict
pio;
II.garantir o bem estar do cidadmo e a melhoria da qualidade de vida;
III.garantir, a funomo social das propriedades urbanas e rurais, que prevalece sobre o exerct
cio do direito
de propriedade individual;
IV.promover o desenvolvimento das funo}es sociais da cidade, segundo princt
pios de eficicia, equidade
e eficirncia nas ao}es p~blicas e privadas nos meios urbano e rural.
V.assegurar que a aomo publica do Poder Executivo e do Legislativo ocorra de forma planejada e
participativa.
VI.estimular e desenvolver canais que promovam o acesso dos cidadmos jformulaomo, implementaomo e
avaliaomo das polt
ticas publicas;
VII.garantir a preservaomo, proteomo e recuperaomo do meio ambiente e do patrim{nio cultural, histyrico e
paisagt
stico;
VIII.garantir a justa distribuiomo dos beneft
cios e {nus decorrentes das obras e servioos de infra-estrutura
urbana e rural;
IX.prevenir distoro}es e abusos no desfrute econ{mico das propriedades urbana e rural e coibir o uso
especulativo da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o cumprimento da funomo social da propriedade;
X.permitir a participaomo da iniciativa privada em ao}es relativas ao processo de urbanizaomo, mediante o
uso de instrumentos urbant
sticos diversificados, quando for de interesse publico e compatt
vel com as funo}es sociais
da cidade.
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Art.11 - Os objetivos do Plano Diretor sermo atendidos com base na implementaomo de polt
ticas setoriais
integradas para ordenar a expansmo e o desenvolvimento do Munict
pio, permitindo seu crescimento planejado e
ambientalmente sustentivel, com melhoria na qualidade de vida.
TITULO II
DAS DIRETRIZES SETORIAIS DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
CAPË
TULO I
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONOMICO E TURË
STICO
Art.12 - A Polt
tica de Promoomo de Desenvolvimento Social, Econ{mico e Turt
stico de Inhacori, teripor fim
a proteomo do meio ambiente, a reduomo das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da populaomo.
Art.13 - A Polt
tica de Desenvolvimento Social, Econ{mico e Turt
stico devem ser observadas as seguintes
diretrizes:
I.fortalecer a agroind~stria, ampliando o valor agregado da produomo primiria;
II.estimular o fortalecimento das cadeias produtivas do Munict
pio e da regimo;
III.fortalecer a produomo agropecuiria do Munict
pio e diminuir a dependrncia no abastecimento;
IV.apresentar alternativas ao pequeno produtor de como explorar suas terras de forma racional,
ambientalmente correta e lucrativa;
V.promover a gestmo ambiental, atravps da conservaomo dos solos, gestmo por micro -bacias,
hidrografias, proteomo de mata ciliar e criaomo de Unidades de Conservaomo;
VI.promover o aumento das linhas de financiamento e crpdito jatividade agrt
cola;
VII.elaborar o zoneamento ecolygico-econ{mico;
VIII.atrair novos setores produtivos para o munict
pio em consonkncia com a polt
tica de desenvolvimento
regional;
IX.fortalecer a polt
tica de incentivo a implantaomo de novas ind~strias;
X.incentivar o empreendedorismo, a partir da identificaomo de vazios econ{micos no Munict
pio, atravps
de ferramentas de geografia de mercado;
XI.consolidar o setor industrial do Munict
pio como espaoo ft
sico, disciplinando a ocupaomo e a expansmo
deste;
XII.fortalecer as atividades comerciais do munict
pio atravps da estruturaomo e consolidaomo do centro
urbano tradicional;
XIII.incentivar o ensino, promovendo planos conjuntos com instituio}es de ensino tpcnico e superior.
Art.14 - Cabe ao Poder Executivo promover e incentivar o turismo como fator estratpgico de Desenvolvimento
Econ{mico e Social do Munict
pio visando a ampliar gradativamente e quantitativamente o fluxo de visitantes para o
Munict
pio e aumentar a taxa de permanrncia mpdia de turistas na cidade.
Art.15 - Para a promoomo do turismo no Munict
pio, devem ser observadas as seguintes diretrizes:
I.otimizar o aproveitamento econ{mico do potencial turt
stico do Munict
pio como fonte de empregos e
geraomo de renda;
II.consolidar o turismo em todo o Munict
pio;
III.estimular o turismo agro - ecolygico em propriedades rurais;
IV.criar e implementar roteiros turt
sticos de referrncia no Munict
pio;
V.estimular a construomo de instalao}es, hospedagens, com seus respectivos equipamentos na sede
urbana, fomentando o desenvolvimento do turismo;
VI.fortalecer as atividades gastron{micas, culturais e tradicionais no Munict
pio;
CAPË
TULO II
DAS POLITICAS SOCIAIS
Art.16 - Constituem-se elementos de Polt
tica Social:
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I.Educaomo;
II.Sa~de;
III.Assistrncia Social
IV.Lazer, Esporte e Cultura;
V.Habitaomo.
Art.17 - A Polt
tica Municipal de Educaomo tem como objetivos:
I.democratizar o acesso jEducaomo Bisica nas etapas da Educaomo Infantil e fundamental, em regime
de colaboraomo com as demais esferas do poder p~blico;
II.garantir o acesso ao ensino formal a Jovens e Adultos;
III.implantar as disposio}es da Lei de Diretrizes e Bases da Educaomo;
IV.implementar a rede hierarquizada escolar de modo:
a)reconstruir, redimensionar e ampliar os servioos de ensino jsua demanda potencial;
b)reestruturar o atendimento prp-escolar;
V.ampliar a rede ft
sica escolar adequando-a as necessidades da populaomo.
Art.18 - A Polt
tica Municipal de Sa~de tem como objetivo:
I - universalizar a assistrncia publica de Sa~de a toda a populaomo do Munict
pio;
II - promover a integraomo entre as ao}es e a descentralizaomo dos servioos;
III - proporcionar ao}es e servioos de sa~de de menor grau de complexidade nas unidades de sa~de,
distribut
das por todo o territyrio municipal.
Art.19 - A Polt
tica Municipal de Assistrncia Social tem como objetivo:
I - promover a inseromo das pessoas em situaomo de vulnerabilidade nas atividades produtivas e da
economia;
II - Integrar a Assistrncia Social js demais polt
ticas p~blicas para a promoomo da autonomia social e
econ{mica;
III - atuar de forma preventiva, no que se refere ao processo de exclusmo social;
IV - fomento a estudos e pesquisas para a identificaomo de demandas e produomo de informao}es que
subsidiem o planejamento e a avaliaomo das ao}es desenvolvidas no kmbito da Polt
tica de Assistrncia Social;
V - monitoramento e avaliaomo contt
nuos da implementaomo e dos resultados e impactos da Polt
tica de
Assistrncia Social.
Art.20 - A Polt
tica Municipal de Lazer, Esporte e Cultura trm como objetivo:
I - Desenvolver o Lazer, o Esporte e a Cultura no Munict
pio;
II - Democratizar o acesso, js atividades existentes;
Art.21 - Para atingir os objetivos propostos da Polt
tica Municipal de Lazer, Esporte e Cultura, buscar-se a
promover ao}es e eventos do setor, com a integraomo dos meios culturais p~blicos e privados, otimizar o uso dos
espaoos de Lazer, Esporte e Cultura, jiexistentes dotando-os de melhor infra-estrutura e acessibilidade e apoiar
iniciativa de novos espaoos culturais.
Art.22 - A Polt
tica de Habitaomo tem como objetivo geral, solucionar a carrncia habitacional no Munict
pio,
garantindo o acesso a terra urbanizada e jMoradia aos habitantes do Munict
pio.
Art.23 - Para a consecuomo da Polt
tica Municipal de Habitaomo, devermo ser adotadas as seguintes diretrizes:
I - democratizar o acesso ao solo urbano e a oferta de terras, a partir da disponibilidade de imyveis
p~blicos e da utilizaomo de instrumentos do Estatuto das Cidades;
II - coibir as ocupao}es em ireas de risco e nmo edificiveis;
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III - elaborar o Plano Municipal de Habitaomo;
IV - garantir a sustentabilidade social, econ{mica e ambiental nos programas habitacionais por
intermpdio das Polt
ticas de Desenvolvimento Econ{mico e Ambiental;
V - promover a qualificaomo urbant
stica e regularizaomo fundiiria dos assentamentos habitacionais
precirios e irregulares;
VI - assegurar o apoio e o suporte tpcnico as iniciativas individuais ou coletivas da populaomo para
produzir ou melhorar a moradia;
VII - promover a remoomo de famt
lias que estejam residindo em irea de risco, em locais de interesses
ambientais ou locais de interesse urbant
stico e garantir alternativas habitacionais para essas famt
lias;
VIII - recuperar as terras de preservaomo ambiental, ocupadas por edificao}es nmo passiveis de
urbanizaomo e regularizaomo fundiiria;
IX - estimular a produomo pela iniciativa privada de unidades habitacionais, voltadas para o mercado
popular;
X - ampliar as ireas destinadas jhabitaomo de interesse social;
XI - promover o acesso a terra, atravps da utilizaomo adequada das ireas ociosas;
XII - inibir o adensamento e ampliaomo das ireas irregulares existentes;
XIII - criar sistema atualizado de informao}es das condio}es de moradia e acesso a terra;
XIV - assegurar a participaomo popular nos projetos e planos urbanos.
Art.24 - O Plano Municipal de Habitaomo devericonter no mt
nimo:
I - diagnystico das condio}es de moradia;
II - cadastro das ireas de risco, ireas ocupadas e ocupao}es irregulares;
III - identificaomo das demandas por regimo do Munict
pio e natureza das mesmas;
IV - objetivos, diretrizes, e ao}es estratpgicas para Polt
tica Municipal de Habitaomo definida nesta lei;
V - definiomo de metas de atendimento da demanda, com prazos, priorizando as ireas mais carentes.

CAPITULO III
DA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL
Art.25 - Smo objetivos da Polt
tica Ambiental Municipal qualificar o territyrio municipal, atravps da valorizaomo do
Patrim{nio Ambiental, promovendo suas potencialidades e garantindo sua perpetuaomo, e da superaomo dos conflitos
referentes jpoluiomo e degradaomo do meio ambiente e saneamento.
Parigrafo Ònico - O Patrim{nio Ambiental abrange:
a)Patrim{nio Cultural: conjunto de bens imyveis de valor significativo, edificao}es isoladas ou nmo,
parques urbanos e naturais, praoas, st
tios e paisagens, assim como manifestao}es culturais, tradio}es,
priticas e referenciais, denominados de bens intangt
veis, que conferem identidade a esses espaoos;
b)Patrim{nio Natural: os elementos naturais igua, solo e subsolo, fauna, flora, assim como as
amostras significativas dos ecossistemas originais indispensiveis jmanutenomo da biodiversidade ou a
proteomo das esppcies ameaoadas de extinomo, as manifestao}es fision{micas que representam marcos
referenciais da paisagem que sejam de interesse, proteger, preservar e conservar a fim de assegurar
novas condio}es de equilt
brio urbanas essenciais jsadia qualidade de vida.
Art.26 - Constitui diretrizes da Polt
tica Municipal Ambiental:
I - implementar as diretrizes contidas na Polt
tica Nacional do Meio Ambiente, Polt
tica Nacional de
Recursos Ht
dricos, Polt
tica nacional de Saneamento, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, Lei
Orgknica Municipal e demais normas correlatas e regulamentares da legislaomo federal e da legislaomo estadual, no
que couber;
II - proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana;
III - controlar e reduzir os nt
veis de poluiomo e de degradaomo em quaisquer de suas formas;
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IV - pesquisar, desenvolver e fomentar a aplicaomo de tecnologias orientadas ao uso racional do solo e a
proteomo dos recursos naturais;
V - ampliar as ireas integrantes do Sistema de Èreas Verdes do Munict
pio;
VI - incentivar a adoomo de hibitos, costumes, posturas, priticas sociais e econ{micas que visem a
proteomo e restauraomo do meio ambiente;
VII - preservar as paisagens naturais e as paisagens notiveis;
VIII - preservar e valorizar o patrim{nio cultural do munict
pio;
IX - garantir a produomo e divulgaomo do conhecimento sobre o meio ambiente por um sistema de
informao}es integrado;
X - habilitar o munict
pio para o licenciamento ambiental, junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, conforme estabelecido na Resoluomo do CONAMA n237/1997, atendendo aos requisitos constantes na
Resoluomo do CONSEMA n102/2005;
XI - implementar o controle de produomo e circulaomo de produtos perigosos;
XII - implantar parques dotados de equipamentos comunitirios de lazer, desestimulando invas}es e
ocultao}es indevidas;
XIII - controlar a atividade de mineraomo e dos movimentos de terra no munict
pio e a exigrncia da
aplicaomo de medidas, de seus empreendedores;
XIV - controlar as fontes de poluiomo sonora;
XV - disciplinar a criaomo de animais dentro dos Pert
metros Urbanos tais como: bovinos, eqinos, sut
nos,
aves, cmes, etc...
XVI - nmo permitir a pulverizaomo aprea de agrotyxicos nas plantao}es localizadas a menos de 500
(quinhentos) metros de ireas povoadas;
XVII - promover a educaomo ambiental como instrumento para sustentaomo das polt
ticas p~blicas
ambientais, buscando a articulaomo com as demais polt
ticas setoriais;
XVIII - promover a qualidade ambiental e o uso sustentivel dos recursos naturais, por meio do
Planejamento e do controle ambiental;
XIX - incorporar js polt
ticas setoriais o conceito da sustentabilidade e as abordagens ambientais;
XX - criar mecanismos de informaomo jpopulaomo sobre os resultados dos servioos de saneamento
oferecidos;
XXI - garantir a proteomo da cobertura vegetal existente no munict
pio e a proteomo das ireas de interesse
ambiental e a diversidade biolygica natural;
XXII - implementar programas de reabilitaomo das ireas de risco;
XXIII - garantir ambientalmente correta a habitabilidade do solo urbano e rural;
XXIV - assegurar a populaomo do munict
pio oferta domiciliar de igua para consumo residencial e outros
usos, em quantidade suficiente para atender as necessidades bisicas e qualidade compatt
vel com os padr}es de
potabilidade;
XXV - fomentar estudos hidrogeolygicos no munict
pio;
XXVI - garantir a conservaomo dos solos como forma de proteomo dos lenoyis subterrkneos;
XXVII - controlar a ocupaomo do solo nas ireas pryximas aos pooos de captaomo de igua subterrknea;
XXVIII - conscientizar a populaomo quanto jcorreta utilizaomo da igua;
XXIX - proteger os recursos e corpos d 'igua do munict
pio, suas nascentes e matas ciliares conforme
estabelecido nas Resoluo}es do CONAMA n302/2002, 303/2002 e 369/2006;
XXX - desassociar e manter limpos os cursos d'igua, os canais e sistema de drenagem;
XXXI - ampliar as medidas de saneamento bisico, para as ireas por meio da complementaomo e ou
ativaomo das redes coletoras de esgoto e de igua;
XXXII - complementar o sistema de coleta de iguas pluviais nas ireas urbanizadas do territyrio de modo
a evitar a ocorrrncia de alagamentos;
XXXIII - elaborar e implementar, o sistema eficiente de gestmo de rest
duos sylidos garantindo a
ampliaomo da coleta seletiva de lixo e da reciclagem, bem como a reduomo da geraomo de rest
duos sylidos;
XXXIV - modernizar e ampliar o sistema de coleta de lixo, com reorganizaomo especial das bases do
servioo, descentralizaomo operacional e racionalizaomo dos roteiros de coleta;
XXXV - aprimorar as atividades desenvolvidas na usina de reciclagem de rest
duos;
XXXVI - aprimorar as tpcnicas utilizadas em todo o processo de coleta e disposiomo final de rest
duos
sylidos urbanos;
XXXVII - eliminar os efeitos negativos provenientes da inadequaomo dos sistemas de coleta e disposiomo
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final dos rest
duos coletados;
XXXVIII - garantir a participaomo efetiva da comunidade visando ao combate e erradicaomo dos despejos
indevidos e acumulados de rest
duos em terrenos baldios, logradouros p~blicos, pontos turt
sticos, rios, canais, valas e
outros locais.
Art.27 - Deve ser elaborado, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, o Plano de Gestmo Ambiental de Inhacori
como instrumento ambiental, contemplando obrigatoriamente Plano de Gestmo de Rest
duos Sylidos, voltado j
reciclagem e disposiomo final adequada.
CAPË
TULO IV
DA MOBILIDADE URBANA
Art.28 - Mobilidade Urbana po conjunto de polt
ticas de transporte e circulaomo que visam proporcionar o
acesso amplo e democritico ao espaoo urbano, garantindo a acessibilidade, equidade, seguranoa e a circulaomo das
pessoas e das mercadorias orientada para a inclusmo social.
Art.29 - O Sistema de Mobilidade Urbana pintegrado pelo sistema viirio e pelo transporte municipal que
devem articular as diversas partes do munict
pio.
Art.30 - O Sistema Viirio pconstitut
do pela infra-estrutura ft
sica das vias e logradouros, que comp}e a malha
por onde circulam os vet
culos, pessoas e animais.
Art.31 - O Sistema de Transporte Municipal pconstitut
do pelos servioos de transportes de passageiros e de
mercadoria, abrigos, estao}es de passageiros e operadores de servioos, submetidos jregulamentaomo espect
fica
para sua execuomo.
Art.32 - Smo objetivos do Sistema de Mobilidade Urbana:
I - priorizar a acessibilidade de pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e pessoas com
mobilidade reduzida ao transporte motorizado;
II - viabilizar o acesso ao transporte p~blico para toda a populaomo:
III - priorizar o transporte coletivo sobre o individual;
IV - reduzir a necessidade de deslocamento dentro do munict
pio;
V - melhorar a fluidez do trknsito, mantendo se os nt
veis de seguranoa definidos pela comunidade
tpcnica;
VI - promover a distribuiomo dos equipamentos em consonkncia com as demandas localizadas;
VII - adequar o sistema viirio ao transporte coletivo.
Art.33 - Smo diretrizes do Sistema de Mobilidade Urbana:
I - tratar de forma integrada as quest}es de transporte, trknsito e uso do solo;
II - priorizar a circulaomo dos pedestres em relaomo aos vet
culos motorizados e dos vet
culos coletivos em
relaomo aos particulares;
III - regulamentar todos os servioos de transporte do munict
pio, em conformidade com as leis municipais;
IV - revitalizar, recuperar e construir passeios viabilizando e otimizando a circulaomo de pedestres;
V - permitir integraomo do transporte com outros munict
pios;
VI - articular as vias com as rotas do transporte coletivo;
VII - garantir a utilizaomo do transporte coletivo municipal pelos portadores de necessidades especiais;
VIII - garantir o processo participativo na construomo do novo modelo de transporte;
IX - garantir manutenomo preventiva no transporte coletivo pelos concessionirios, para o conforto dos
usuirios e controle de poluentes;
X - implementar polt
ticas de seguranoa do trifego urbano e sinalizaomo urbana;
XI - reduzir o conflito entre o trifego de vet
culos e de pedestres;
XII - estabelecer programa periydico de manutenomo do Sistema Viirio;
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XIII - promover a permeabilizaomo do solo nos canteiros centrais e nos passeios das vias urbanas do
munict
pio;
XIV - criar cadastros das vias nmo pavimentadas, incluindo - as em programa de pavimentaomo;
XV - implantar ciclovias estimulando o uso de bicicletas como meio de transporte;
XVI - implantar melhorias na circulaomo viiria na irea central;
XVII - melhorar os acessos js propriedades e comunidades rurais.
TË
TULO III
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Art.34 - O Ordenamento Territorial consiste na organizaomo e controle do uso e ocupaomo do solo no
territyrio municipal, de modo a evitar e corrigir distoro}es do processo de desenvolvimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente, o desenvolvimento econ{mico e social e a qualidade de vida da populaomo.
 1- Em conformidade com o Estatuto da Cidade, e o ordenamento territorial abrange o territyrio
municipal, envolvendo as ireas urbanas e ireas rurais.
2- A legislaomo de uso e ocupaomo do solo complementa o disposto nesse capt
tulo.
Art.35 - Constitui objetivos gerais do ordenamento territorial:
I - definir pert
metro urbano e ireas de urbanizaomo espect
fica para o munict
pio;
II - organizar o controle do uso e ocupaomo do solo nas ireas urbanas e rurais;
III - definir ireas especiais que, pelos atributos smo adequadas a implementao}es de determinados
programas de interesse p~blico ou necessitam de programas especiais de manejo e proteomo;
IV - definir diretrizes viirias;
V - qualificar os usos que se pretendem induzir ou restringir em cada irea da cidade;
VI - promover o adensamento compatt
vel com a infra-estrutura em regi}es de baixa densidade e ou com
presenoa de ireas vazias ou subutilizadas;
VII - preservar, recuperar e sustentar as regi}es de interesse histyrico, paisagt
stico, cultural e ambiental;
VIII - urbanizar e qualificar a infra-estrutura e habilidade nas ireas de ocupaomo preciria e em situaomo
de risco;
IX - combater e evitar a poluiomo e a degradaomo ambiental;
X - integrar e compatibilizar o uso e ocupaomo do solo entre a irea urbana e a irea rural do munict
pio.
CAPË
TULO I
DO MACROZONEAMENTO
Art.36 - O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do territyrio e tem como objetivo
definir diretrizes para a utilizaomo dos instrumentos de ordenaomo territorial e de zoneamento de uso e ocupaomo do
solo.
Art.37 - Consideram -se Macrozonas, integrantes desta lei:
I - Macrozonas Urbanas;
II - Macrozonas Rurais;
III - Macrozonas Turt
sticas;
IV - Macrozonas Especiais.
DAS MACROZONAS URBANAS
Art.38 - As Macrozonas urbanas smo as seguintes:
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I - Macrozona Urbana consolidada, formada pelo pert
metro urbano da sede municipal, onde se concentra
a maior populaomo urbana do munict
pio;
II - Macrozona Urbana de uso controlado, formada pelas localidades consideradas como irea urbana.
1- A delimitaomo dos pert
metros urbanos da macrozona urbana de uso controlado seriobjeto de lei
espect
fica, integrante desse Plano Diretor Municipal.
 2- O pert
metro urbano da sede fica dividido em zonas de uso e ocupaomo do solo, conforme
determinado em lei Espect
fica, integrante deste Plano Diretor Municipal.
3- Os parkmetros para o uso, a ocupaomo e o parcelamento do solo da macrozona urbana de uso
controlado, sermo definidos em lei especifica, integrante do presente Plano Diretor Municipal, num prazo de 01 (um)
ano.
DAS MACROZONAS RURAIS
Art. 39 - As Macrozonas Rurais caracterizam-se por ireas aptas para atividades agropecuirias e outras
relacionadas ao setor primirio, base principal da Economia do munict
pio.
Art. 40 - As Macrozonas Rurais dividem-se em:
I - Macrozona Rural de Esquina Neves,
II - Macrozona Rural de Ponte do Burici,
III - Macrozona Rural Picada da Espora,
IV - Macrozona Rural Ponte da Luminata,
V - Macrozona Rural Rincmo dos Ckmeras,
VI - Macrozona Rural de Rincmo dos Pires,
VII - Macrozona Rural dos Pachecos,
VIII - Macrozona Rural Rincmo dos Loureiros,
IX - Macrozona Rural Usina do Rio Burici.
Outras Macrozonas Rurais que podermo ser definidas por decreto executivo.
Parigrafo Ònico - Os parkmetros para o uso, e ocupaomo, parcelamento do solo sermo definidos em leis
especificas, num prazo de 12 (doze) meses, e farmo partes integrantes do presente Plano Diretor Municipal.
DA MACROZONA TURISTICA
Art. 41 - A macrozona turt
stica corresponde jirea, da Usina do rio Buricie que jipossui uso turt
stico,
podendo inclusive ser potencializada, com novas ireas.
I - Na macrozona turt
stica devem ser incentivados o uso residencial o turismo o lazer, alpm de
implantadas instalao}es e equipamentos de hospedagem, comprcio e servioos de apoio ao turismo.
II - Os parkmetros para o uso e ocupaomo e o parcelamento do solo sermo definidas em lei especifica, a
qual integrario Plano Diretor Municipal, num prazo de 12 (doze) meses.

DA MACROZONA ESPECIAL
Art. 42 - A macrozona especial corresponde jirea industrial, a ser criada.
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Parigrafo Ònico - Os parkmetros para o uso, a ocupaomo e o parcelamento do solo sermo definidos em lei
especifica integrante do presente plano diretor municipal.
CAPITULO V
REFERENTE A INTENSIDADES E USO DOS ESPAdOS URBANOS
Art. 43 - Para cada irea definida, a intensidade e ocupaomo smo atravps dos t
ndices urbant
sticos:
I - Coeficiente de Aproveitamento (CA) - relaomo entre o total miximo das ireas construt
das de uma
edificaomo, inclut
dos todos os pavimentos e ireas compatt
veis, e irea total do lote jidemarcado previamente.
II - Taxa de Ocupaomo (TO) - percentagem da irea do lote ocupada pela projeomo da construomo
existente sobre o mesmo.
III - Recuos (R) - Os recuos smo afastamentos e edificaomo que deveriter, os interiores js linhas limites
do terreno considerando, encontrada no confronto do titulo de proprietirio e o levantamento topogrifico realizado.
IV - Recuo Lateral - (Rrla) e Respectivos Fundos (Rfu) - recuo exigido entre a edificaomo e as linhas
laterais e de fundos do lote.
V - Frontal (RFr) - este po recuo exigido na frente da construomo, entre o respectivo alinhamento do
referido terreno.
VI - O recuo para construo}es seri contabilizado a partir de qualquer elemento construtivo, sendo
exclut
dos as marquises, platibandas em relaomo ao recuo frontal e colunas e salirncias nas fachadas que nmo
ultrapassem 20 cm (vinte centt
metros).
VII - Altura - serimedida, em metros ou em n~meros de pavimentos, sendo sempre a referrncia jparte
central da soleira dos acessos comuns.
VII - Nos casos de edificao}es com vias inclinadas de diferentes nt
veis, entmo a altura total de edificaomo
poderiultrapassar o miximo 10% (dez por cento), sempre que esse novo limite for atingido deveriser executado
um outro acesso que atenda o limite definido no artigo anterior.
IX - Sericonsiderado como pavimento todo e qualquer plano que divida a edificaomo no sentido da
altura.
X - Garagens e pavimentos situados abaixo dos nt
veis da construomo, nmo sermo computados para o
cilculo do n~mero miximo de pavimentos.
XI - O pp-direito da construomo sericontado do piso atpo seu respectivo teto, todos os compartimentos
da construomo destinados a ocupaomo residencial devermo ter no mt
nimo 2,60m (dois metros e sessenta centt
metros),
do pp-direito e banheiros no mt
nimo 2,40m (dois metros e quarenta centt
metros) o seu respectivo pp-direito. Os
locais destinados jocupaomo nmo residencial com exceomo do estacionamento e subsolo devermo ter 2,60m (dois
metros e sessenta centt
metros) no mt
nimo referendado para o pp-direito. Quando a irea for superior a 100m2 (cem
metros quadrados), o pp-direito deveriser no mt
nimo de 3m (trrs metros).
XII - Toda construomo com mais de 03 (trrs) andares deveriapresentar em planta as referrncias de
nt
veis e o demonstrativo natural do terreno.
Art. 44 - Quando a aclive natural do terreno exigir construo}es cujo piso tprreo fique 2,50m (dois metros e
cinqenta centt
metros) acima do nt
vel da rua o recuo frontal poderiser ocupado com garagens e demais usos
permitidos.
Art. 45 - Todos os prpdios situados no CURB, acima de trrs andares devermo possuir marquises, ou elementos
similares ao longo de toda a extensmo frontal do lote. Em prpdios construt
dos com recuo frontal, inferior a 2m (dois
metros) deveri ser construt
da marquise de modo a preservar a continuidade desses elementos em todas as
construo}es e terrenos.
a) - prpdios de comprcio varejista, servioos, com menos de 2 (dois) andares devermo atender o que
estiprevisto neste artigo.
b) - os prpdios existentes devermo adequar-se as exigrncias mediante projetos ou propostas a ser
encaminhada a Secretaria Municipal de Planejamento para ser avaliada a viabilidade de sua execuomo.
Art. 46 - Todas as construo}es devermo ter estacionamento de vet
culos coberto na proporomo de:
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I - 1,0 (uma) vaga para cada unidade habitacional;
II - 1,0 (uma) vaga para cada unidade comercial ou de servioo;
III - 1,0 (uma) vaga para cada 100m2 (cem metros quadrados), de irea construt
da para fins definidos tais
como: hospitais, clt
nicas, policlt
nicas, supermercados, varejo, atacado, shoppings e similares;
IV - as vagas para estacionamento de vet
culos estmo dispensadas para prpdios que se destinam para fins
comerciais ou servioos no centro urbano;
V - a forma das vagas para estacionamento deveriobedecer jmovimentaomo para cada vet
culo por
uma irea livre de 5,0m (cinco metro) o mt
nimo de largura.
CRONOGRAMA DAS ÈREAS URBANAS
Art. 47 - Os espaoos de urbanizaomo espect
fica termo os seus critprios de uso.
Art. 48 - No centro Urbano (CURB) as construo}es obedecermo aos seguintes critprios, de intensidades de
usos:
I - CA = 3,0;
II - TO = 90%;
III - As construo}es ficam dispensadas dos recuos frontal lateral e dos fundos respeitando as dimens}es
do logradouro, a partir do segundo pavimento os recuos laterais e de fundo termo no mt
nimo 2,0m (dois metros) isto
em qualquer situaomo;
IV - A altura mixima das construo}es, nmo poderiser maior que 18m (dezoito metros) o miximo cinco
pavimentos.
Art. 49 - Nas ireas centrais as edificao}es obedecermo aos seguintes critprios de intensidade de ocupaomo do
mesmo:
I - CA = 3,0;
II - TO = 80%;
III - Os recuos sermo de no mt
nimo 4,0m (quatro metros) para o recuo frontal atpo primeiro piso, ficando
dispensados dos recuos naturais e dos fundos; a partir do segundo piso os recuos laterais e de fundos sermo de no
mt
nimo 1,5m (um metro e meio) para prpdios de atptrrs andares. Para construo}es com mais de trrs andares, a
partir do segundo andar, os recuos laterais e de fundo sermo de no mt
nimo de 1,5m (um metro e meio);
IV - A construomo obedeceriao disposto no artigo 43 desta Lei, e nmo seri maior de 18m (dezoito
metros) com o miximo 05 (cinco) andares.
Art. 50 - Na irea de consolidaomo (ACON) as construo}es obedecermo aos critprios de ocupaomo:
I - CA = 2,0;
II - TO = 75%;
III - Para os recuos frontais de no mt
nimo 4,0m (quatro metros), as construo}es, atpo primeiro piso smo
dispensados, os recuos laterais e fundos. Para o segundo piso os recuos laterais e de fundos sermo, de no mt
nimo
1,5m (um metro e meio) para prpdios com trrs andares. Para construo}es com mais de trrs andares a partir do
segundo andar, o recuo lateral e fundo sermo de no mt
nimo 1,5m (um metro e meio).
IV - Em construo}es residenciais sob pilares o mesmo nmo sericonsiderado como pavimento desde que
possua o miximo 25% (vinte e cinco por cento) de sua irea com uso destinado para fins exclusivos: circulao}es,
dispensas, lavatyrios, casa de miquinas e elevadores, reservatyrios, sala de lixo, portaria.
DOS INSTRUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Art. 51 - Para a promoomo, planejamento, controle e gestmo do desenvolvimento municipal, sermo adotados,
dentre outros, os seguintes instrumentos:
I - Instrumentos de planejamento:
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a) Plano Plurianual;
b) Lei de Diretrizes Oroamentirias;
c) Lei de Oroamento Anual;
d) Lei do Pert
metro Urbano;
e) Lei de Uso e Ocupaomo do Solo Urbano;
f) Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Sistema Aviirio;
g) Cydigo de Obras;
h) Cydigo de Posturas;
i) Cydigo Tributirio Municipal;
j) Planos de Desenvolvimentos Econ{micos e Sociais;
k) Programas e projetos especiais de urbanizaomo;
l) Instituiomo de unidade de conservaomo;
m) Zoneamento ecolygico-econ{mico;
n) Sistema de mobilidade urbana;
II - Instrumentos Jurt
dicos e Urbant
sticos:
a)Parcelamento, edificaomo ou utilizaomo compulsyrios
b)IPTU progressivo no tempo;
c)Desapropriaomo com pagamento em tt
tulos da dt
vida p~blica;
d)Zonas especiais de interesse social;
e)Operao}es urbanas consorciadas;
f)Consyrcio imobiliirio;
g)Direito de preempomo;
h)Direito de superft
cie;
i)Estudo de impacto de vizinhanoa (EIV);
j)Estudo de impacto ambiental (EIA);
k)Licenciamento ambiental;
l)Tombamento;
m)Desapropriaomo;
n)Compensaomo ambiental;
o)Instituiomo de unidades de conservaomo;
p)Outorga onerosa do direito de construir.
III - Instrumentos de regularizaomo fundiiria:
a)Zonas especiais de interesse social;
b)Concessmo de direito real de uso;
c)Concessmo de uso especial para fins de moradia;
d)Assistrncia tpcnica e jurt
dica para as comunidades;
e)Usucapimo especial de imyvel urbano.
IV - Instrumentos tributirios e financeiros:
a)Tributos municipais diversos;
b)Taxas e tarifas p~blicas espect
ficas;
c)Contribuiomo de melhoria;
d)Incentivo e beneft
cios fiscais;
e)Doaomo de imyveis em pagamento da dt
vida p~blica, regulamentada por lei espect
fica.
V - Instrumentos jurt
dico-administrativos:
a) Servidmo administrativa e limitao}es administrativas;
b) Concessmo, permissmo ou autorizaomo de uso de bens p~blicos municipais;
c) Contratos de concessmo dos servioos p~blicos urbanos;
d) Contratos de gestmo com concessioniria p~blica municipal de servioos urbanos;
e) Convrnios e acordos tpcnicos, operacionais e de cooperaomo institucional;
f) termo administrativo de ajuste de conduta.
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VI - Instrumentos de democratizaomo da gestmo urbana:
a) Conselhos municipais;
b) Fundos municipais;
c) Gestmo oroamentiria participativa;
d) Audirncias e consultas p~blicas;
f) Conferrncias municipais;
g) Iniciativa popular de projetos de leis.
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANdA
Art. 52 - A instalaomo de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes modificao}es no espaoo
urbano e meio ambiente, dependeri da aprovaomo do yrgmo competente no munict
pio, mediante anurncia do
Conselho Municipal do Plano Diretor e Urbanismo, que deveriexigir um estudo de impacto de vizinhanoa - EIV.
1- O estudo de impacto de vizinhanoa - EIV, deve conter todas as posst
veis implicao}es do projeto
para a estrutura ambiental e urbana, em torno do empreendimento.
2- De posse do estudo de impacto de vizinhanoa - EIV, o Poder P~blico se reservario direito de
avaliar o mesmo, alpm do projeto, e estabelecer exigrncias que se faoam necessirias para minorar, compensar o
mesmo e eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espaoo da Cidade, ficando o empreendedor responsivel
pelo {nus datdecorrentes.
3- Antes da concessmo de alvaripara atividades de grande porte, deverio interessado publicar no
periydico local de maior circulaomo o resumo do projeto pretendido, indicando a atividade principal e sua localizaomo.
4- O munict
pio fixario mesmo no Painel de Publicao}es Oficiais.
Art. 53 - Considera-se obra ou atividade potencialmente geradora de modificao}es urbanas, dentre outras:
I - Edificao}es residenciais com irea computivel superior a 1.000m (mil metros quadrados);
II - Edificao}es destinadas a outro uso, com irea da projeomo da edificaomo superior a 1.000m (mil
metros quadrados);
III - Conjuntos de habitao}es populares com unidades maior ou igual a 40 (quarenta);
IV - Parcelamento do solo com irea superior a 30.000m (trinta mil metros quadrados);
V - Cemitprios e crematyrios;
VI - Exploraomo mineral;
VII - Outros empreendimentos ou atividades que possam gerar efeitos negativos quanto jqualidade de
vida da populaomo residente na irea e suas proximidade.
Art. 54 - O estudo de impacto de vizinhanoa devericonsiderar o sistema de transportes, meio ambiente,
infra-estrutura bisica, estrutura sycio-econ{mica e os padr}es funcionais e urbant
sticos de vizinhanoa e contemplar
os efeitos positivos e negativos de empreendimento ou atividade quanto jqualidade de vida da populaomo residente
na irea e suas proximidades, incluindo a anilise, dentre outros das seguintes quest}es:
I - Adensamento populacional;
II - Equipamentos urbanos e comunitirios;
III - Uso e ocupaomo do solo;
IV - Valorizaomo imobiliiria;
V - Geraomo de trifego e demanda por transporte p~blico;
VI - Ventilaomo e iluminaomo;
VII - Paisagem urbana e patrim{nio natural e cultural;
VIII - Definiomo das medidas compensatyrias dos impactos negativos, bem como daquelas
potencializadoras dos impactos positivos;
IX - A potencialidade de concentraomo de atividades similares na irea;
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X - O seu potencial indutor de desenvolvimento e o seu cariter estruturante no munict
pio;
XI - Èreas de preservaomo permanente - APP.
Art. 55 - As formas, os prazos, os elementos e demais requisitos que devermo estar contidos no estudo de
impacto de vizinhanoa - EIV, para cada instalaomo ou atividade, ou grupo de instalao}es ou atividade, sermo
estabelecidas em Decreto.
Art. 56 - O Poder Executivo, com base no estudo de impacto de vizinhanoa, poderinegar autorizaomo para
realizaomo do empreendimento ou exigir do empreendedor, as suas expensas, as medidas atenuadoras e
compensatyrias relativas aos impactos previst
veis decorrentes da implantaomo da atividade, tais como:
I - Ampliaomo das redes de infra-estrutura urbana;
II - Èrea de terreno ou irea edificada para instalaomo de equipamentos comunitirios em percentual
compatt
vel com o necessirio para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;
III - Ampliaomo e adequaomo do sistema viirio, transportes e trknsito;
IV - Proteomo ac~stica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem inc{modos da atividade.
Art. 57 - A elaboraomo do estudo de impacto de vizinhanoa ambiental nmo substitui o licenciamento ambiental e
o estudo de impacto ambiental requeridos nos termos da legislaomo pertinente.
Art. 58 - Dar-se-ipublicidade aos documentos integrantes do estudo de impacto de vizinhanoa, que ficarmo
dispont
veis para consulta, pelo prazo mt
nimo de 30 (trinta) dias ~teis apys a publicaomo de aviso de seu recebimento
no yrgmo municipal competente por qualquer interessado.
Art. 59 - O yrgmo responsivel pelo exame do estudo de impacto de vizinhanoa - EIV, deverirealizar audirncia
p~blica, antes da decismo sobre o projeto, para a qual sermo especialmente convocados os moradores que possam
ser afetados pelo empreendimento ou atividade a que se refere o EIV.
Art. 60 - A empresa, yrgmo ou pessoa que descumprir as determinao}es desta lei e iniciar empreendimento
serinotificado a paralisar as obras sob pena de aplicaomo de multa diiria a ser definida pela Secretiria da Fazenda
Municipal, enquanto nmo o fizer.
Parigrafo ~nico - A obra sy poderi ser reiniciada, apys o cumprimento do disposto nesta lei e apys
manifestaomo favorivel dos moradores afetados, em audirncia p~blica.

DAS ZONAS ESPECIAS DE INTERESSE SOCIAL
Art. 61 - As zonas especiais de interesse social - ZEIS, smo poro}es do territyrio destinadas prioritariamente j
urbanizaomo, regularizaomo e produomo de habitaomo de interesse social.
1- Entende-se por habitaomo de interesse social aquela destinada com renda familiar mensal limitada
a 2 (dois) salirios mt
nimos, com, no miximo um banheiro por unidade habitacional ou 1 (uma) vaga de
estacionamento por cada unidade habitacional.
2- Para fins de polt
tica habitacional priorizar-se-io atendimento a populaomo com renda familiar
limitada a 2 (dois) salirios mt
nimos.
Art. 62 - Nas zonas especiais de interesse social - ZEIS, seri permitido mediante aprovaomo do yrgmo
competente do munict
pio, e anurncia do Conselho Municipal de Habitaomo, o estabelecimento de padr}es de uso e
ocupaomo diferenciados da legislaomo em vigor.
Art. 63 - Smo objetivos das zonas especiais de interesse social - ZEIS:
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I - Permitir a inclusmo urbana de parcelas da populaomo que se encontram jmargem do mercado legal
de terras;
II - Possibilitar a extensmo dos servioos e da infra-estrutura urbana nas regi}es nmo atendidas;
III - Garantir a qualidade de vida e equidade social entre as ocupao}es urbanas;
IV - Assegurar a regularizaomo fundiiria.
Art. 64 - Os critprios para delimitaomo de Zonas Especiais de Interesse Social sermo estabelecidos em leis
municipais, baseadas neste Plano Diretor Municipal.
Art. 65 - Ressalvadas as hipyteses de regularizaomo fundiiria para os parcelamentos localizados nas Zonas
Especiais de Interesse social, seriexigido estudo prpvio de impacto de vizinhanoa - EIV.
DOS OBJETIVOS DA GESTO DEMOCRÈTICA DA POLË
TICA URBANA
Art. 66 - A gestmo urbana pum processo que tem como objetivo, nortear e monitorar, de forma permanente e
democritica, o desenvolvimento de Inhacori, em conformidade com as determinao}es do Plano Diretor, dos
demais instrumentos de polt
tica urbana e do planejamento municipal.
Art. 67 - A gestmo se dariem consonkncia com as prerrogativas da democracia representativa e participativa,
envolvendo o Poder Executivo e Legislativo e a sociedade civil organizada.
Art. 68 - No processo de gestmo participativa o poder p~blico municipal exercerio papel de:
I - Indutor, catalisador e mobilizador da aomo cooperativa e integrada dos diversos agentes econ{micos e
sociais atuantes na cidade;
II - Articulador e coordenador, em assuntos de sua competrncia, da aomo dos yrgmos p~blicos federais,
estaduais e municipais;
III - Fomentador do desenvolvimento das atividades fundamentais da cidade;
IV - Incentivador da organizaomo da sociedade civil. Na perspectiva de aplicaomo dos canais de
participaomo popular;
V - Coordenador do processo de formulaomo de planos, programas e projetos para o desenvolvimento
urbano.
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTO
Art. 69 - O Sistema de Planejamento e Gestmo Urbana compreende os canais de participaomo da sociedade na
formulaomo de estratpgias e gestmo municipal de polt
tica urbana.
Art. 70 - O Sistema de Planejamento e Gestmo Municipal tem como principais objetivos:
I - Garantir a eficicia, eficirncia e efetividade da gestmo na melhoria qualidade de vida dos munt
cipes;
II - Garantir mecanismos de monitoramento e gestmo do Plano Diretor, na formulaomo e aprovaomo dos
programas e projetos para a implementaomo e na indicaomo das necessidades de detalhamento, atualizaomo e
revismo do mesmo;
III - Garantir estruturas e processos democriticos e participativos para o planejamento e gestmo da
polt
tica urbana, de formas continuadas, permanentes e dinkmicas.
Art. 71 - O sistema de planejamento se articula com os seguintes yrgmos da gestmo municipal:
- Conselho Municipal de Agropecuiria;
- Conselho Municipal do Meio Ambiente;
- Conselho Municipal de Desenvolvimento;
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- Conselho Municipal do Plano Diretor, Habitaomo e Urbanismo;
- Departamento de Planejamento Urbano;
- Sistema de Informao}es Municipais;
- Departamento de Trknsito.
Parigrafo ~nico - A composiomo, as atribuio}es e o funcionamento dos conselhos previstos neste artigo smo
objetos de leis espect
ficas.
DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGROPECUÈRIA
Art. 72 - O Conselho Municipal de Agropecuiria, alpm das competrncias estabelecidas na legislaomo prypria, p
o yrgmo de aconselhamento das polt
ticas e diretrizes para o aumento da produomo, fomento agropecuirio,
organizaomo dos agricultores, geraomo de renda e emprego no meio rural e de acompanhamento da execuomo do
plano municipal de desenvolvimento agropecuirio.
1- O Conselho Municipal de Agropecuiria tericomo atribuiomo prioritiria: garantir, dentro do Plano de
Desenvolvimento Agropecuirio, a organizaomo da comunidade de produtores rurais em consonkncia com as
diretrizes emanadas do Plano Diretor de Inhacori
 2 - O Conselho Municipal de Agropecuiria tem como missmo espect
fica a Comissmo de
reflorestamento, e deveri instituir normas para criaomo do Fundo de Desenvolvimento Agropecuirio sob sua
responsabilidade.
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 73 - O Conselho Municipal de Meio Ambiente, alpm das competrncias estabelecidas na legislaomo prypria,
po yrgmo de aconselhamento das polt
ticas e diretrizes de preservaomo do meio ambiente e de acompanhamento do
Zoneamento Ecolygico Econ{mico assim como do Plano Diretor de Inhacoriem consonkncias com o Estatuto da
Cidade.
1- O Conselho Municipal de Meio Ambiente tericomo atribuiomo prioritiria: garantir a gestmo por
micro-bacias hidrogrificas em consonkncias com as diretrizes emanadas do Plano Diretor de Inhacori.
 2 - O Conselho deveri instituir normas para criaomo do Fundo do Meio Ambiente sob sua
responsabilidade.
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Art. 74 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento, alpm das competrncias estabelecidas na legislaomo
prypria, pyrgmo responsivel pelo acompanhamento, controle da implantaomo e gestmo do Plano Diretor de Inhacori.
 1- Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Municipal tem, entre outras, como principais
atribuio}es:
a)examinar a viabilidade dos projetos;
b)estabelecer prioridades na aplicaomo dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento;
c)estabelecer o destino das verbas advindas dos instrumentos previstos no Plano Diretor.
2- O Fundo Municipal de Desenvolvimento criado por esta lei tem cariter permanente.
3- O Fundo Municipal de Desenvolvimento tericomo prioridade o investimento das edificao}es e
projetos de cunho histyrico-cultural.
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DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR E URBANISMO
Art. 75 - Compete ao Conselho Municipal de Plano Diretor e Urbanismo:
I - Estabelecer interpretaomo uniforme para a legislaomo municipal pertinente ao desenvolvimento
territorial de munict
pio, ao parcelamento do solo e as edificao}es;
II - Opinar sobre os projetos de Leis e Decretos necessirios a atualizaomo e complementaomo da Lei do
Plano Diretor, da Lei de Parcelamento do Solo e do Cydigo de Obras;
III - Sugerir alterao}es, atualizao}es e complementao}es da legislaomo urbant
stica municipal;
IV - Acompanhar o cumprimento das legislao}es pertinentes ao parcelamento do solo, loteamentos, uso
do solo e edificao}es;
V - Opinar sobre a programaomo de investimentos anual e plurianual no kmbito do planejamento
territorial de munict
pio.
VI - Outras atribuio}es que lhe venham a serem conferidas.
DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAdO
Art. 76 - O Conselho Municipal de Habitaomo p o yrgmo responsivel pelo acompanhamento, controle de
implantaomo e gestmo deste plano Diretor e demais leis que o integram e complementam.
DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
Art. 77 - Ao departamento de Planejamento Urbano, alpm das atribuio}es estabelecidas na legislaomo prypria
compete:
I - Implantar, gerenciar, atualizar e revisar o Plano Diretor do Munict
pio e a sua legislaomo pertinente;
II - Propor ao Conselho Municipal de Desenvolvimento os objetivos estratpgicos no int
cio de cada gestmo
administrativa, ouvidos os demais yrgmos;
III - Colaborar com outras secretarias municipais na elaboraomo dos oroamentos;
IV - Propor adequao}es na legislaomo urbant
stica, se necessirio;
V - Coordenar e manter atualizado o sistema de informao}es do munict
pio;
VI - Orientar programas e obras governamentais segundo os objetivos, polt
ticas e prioridades do Plano
Diretor;
VII - Compatibilizar, quando do interesse do munict
pio os planos e projetos de desenvolvimento urbano
com propostas regionais ou de munict
pios vizinhos;
VIII - Assegurar a participaomo dos munt
cipes e de suas entidades representativas em todas as fases do
processo de planejamento urbano;
IX - Profissionalizar a gestmo municipal atravps da implementaomo de unidades de custo dentro das
distintas secretarias;
X - Elaborar e coordenar a execuomo dos projetos, programas e planos do governo municipal objetivando
a viabilizaomo de recursos nos yrgmos, federais e estaduais de governo;
XI - Coordenar a elaboraomo das propostas dos oroamentos anuais e plurianuais, em articulaomo com as
de Administraomo e da Fazenda e em consonkncia com o Plano Diretor;
XII - Aplicar ao}es modernizadoras na estrutura organizacional da administraomo municipal;
XIII - Repassar informao}es ao Chefe do Poder Executivo atravps de demonstrativos e grificos,
relacionadas jposiomo dos percentuais de comprimento com despesas de pessoal em relaomo js receitas correntes
e aqueles institut
dos legalmente para a educaomo e a sa~de;
XIV - Assinar os alvaris de licenoa de construo}es e de parcelamento de localizaomo dos
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestadores de servioo, de vendedores ambulantes e outros dispostos na
Legislaomo de Uso e Ocupaomo do Solo;
XV - Executar servioos relativos a levantamentos topogrificos;
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XVI - Aplicar e fazer aplicar as posturas de ordem p~blica;
XVII - Executar os servioos relativos a sinalizaomo das vias urbanas e rurais, aplicaomo de redutores de
velocidade e placas indicativas, bem como manutenomo e conservaomo das mesmas;
XVIII - Promover a fiscalizaomo e assinar o ³
Habite-se´de construo}es novas ou reformadas;
XIX - Promover a expediomo e assinar os alvaris de licenoa de construo}es particulares, demolio}es de
prpdios, construomo de gradil, projetos de construo}es populares e outros casos especiais que lhe competem;
XX - Emitir parecer nos projetos de loteamentos e subdivismo de terrenos submetendo-os da Comissmo
Municipal de Urbanismo;
XXI - Promover o fornecimento ao Departamento de Arrecadaomo e Fiscalizaomo da Secretaria da
Fazenda, de elementos necessirios ao lanoamento e cobranoa da contribuiomo de melhoria;
XXII - Autorizar, ad-referendum do prefeito a interdiomo de prpdios, sujeitos a esta medida, de acordo
com a legislaomo municipal;
XXIII - Examinar e dar despacho final em todos os processos referente a edificao}es particulares e
promover o licenciamento e sua fiscalizaomo nos termos da legislaomo de Uso e Ocupaomo do Solo e do Cydigo de
Obras do Munict
pio;
XXIV - Promover a execuomo de projetos, plantas, mapas, desenhos, grificos e memorais descritivos
necessirios ao desenvolvimento e execuomo dos servioos;
XXV - Manter estreito relacionamento com as demais secretarias e outros yrgmos da Administraomo
visando o planejamento e execuomo de programas espect
ficos;
XXVI - Revisar as fases de processamento da despesa, verificando posst
veis falhas e propondo aos
responsiveis medidas corretivas;
XXVII - Acompanhar os processos de licitaomo, revisando os procedimentos formais exigidos, sem
prejut
zo dos pareceres jurt
dicos expedidos;
XXVIII - Aperfeiooar o sistema de controle interno, atravps da implantaomo de mptodos e rotinas
informatizadas;
XXIX - Emitir pareceres em prestao}es de contas de subveno}es ou contribuio}es de entidades
beneficiadas com recursos do munict
pio;
XXX - Supervisionar o servioo de contabilidade;
XXXI - Determinar as providrncias para a apuraomo de faltas funcionais que impliquem em desvios e
aplicaomo endivida de recursos financeiros e materiais;
XXXII - Executar outras atividades correlatas que forem determinadas pelo prefeito.
Art. 78 - O departamento de Planejamento Urbano para seu funcionamento, contaricom os demais yrgmos
que comp}e a Administraomo Publica.
DO SITEMA DE INFORMAd®ES MUNICIPAIS
Art. 79 - O Executivo manteriatualizado o Sistema de Informao}es para o planejamento e gestmo municipal,
produzindo os dados necessirios, com a freqrncia definida.
1- O Sistema de Informao}es Municipais devem conter os dados sociais, culturais, econ{micos,
financeiros, patrimoniais, administrativos, ft
sico-territorial, inclusivos cartogrificos, ambientais, imobiliirios e outros de
relevante interesse para o munict
pio.
 2- O Sistema de Informao}es Municipais deve, progressivamente, dispor os dados de maneira
georeferenciada e em meio digital.
 3- O Sistema tem como objetivo fornecer informao}es para o planejamento, monitoramento,
implementaomo e avaliaomo das polt
ticas urbanas, subsidiando a tomada de decis}es na gestmo do Plano Diretor.
Art. 80 - O Sistema de Informao}es Municipal para o planejamento e gestmo municipal adotarias seguintes
diretrizes:
a) - atendimento aos princt
pios da simplificaomo, economicidade, eficicia, clareza, precismo e seguranoa,
evitando-se a duplicaomo de meios e instrumentos para fins idrnticos;
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b) - o poder p~blico municipal dariampla publicidade a todos os documentos e informao}es, produzidos
no processo de elaboraomo, revismo, aperfeiooamento do Plano Diretor, de planos, programas e projetos setoriais,
regionais, locais e espect
ficos, ligados ao desenvolvimento urbano, bem como no controle e fiscalizaomo de sua
implementaomo, a fim, de assegurar o conhecimento dos respectivos conte~dos a populaomo, devendo ainda
disponibilizi-las a qualquer munt
cipe que requisiti-la por petiomo simples, ressalvadas as situao}es em que o sigilo
seja imprescindt
vel jseguranoa da sociedade e do Estado;
c) - articulaomo com outros sistemas de informaomo e bases de dados, municipais, estaduais, nacionais e
internacionais, existentes em yrgmos p~blicos e em entidades privadas.
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Art. 81 - Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento, constitut
do de recursos provenientes de:
I - Pryprios do munict
pio;
II - Repasses ou dotao}es oroamentirias da Unimo ou do Estado do Rio grande do Sul a ele destinado;
III - Emprpstimos de operao}es de financiamento internos ou externos;
IV - Transferrncias de instituio}es privadas;
V - Transferrncias de entidades internacionais;
VI - Transferrncias de pessoas ft
sicas;
VII - Acordos, contratos, consyrcios e convrnios;
VIII - Receitas advindas do pagamento de prestao}es por parte dos beneficiirios de programas
habitacionais desenvolvidos com recursos do fundo;
IX - Receitas advindas do pagamento de multas emitidas pelo yrgmo municipal competente por falta de
licenoa de funcionamento de atividades;
X - Rendas provenientes da aplicaomo financeira de seus recursos pryprios;
XI - Doao}es;
XII - Outras receitas que lhes sejam destinadas por lei.
Parigrafo ~nico - O munict
pio mantericontabilidade individualizada dos recursos do Fundo.
Art. 82 - A liberaomo de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento serifeita atravps do Conselho
Municipal de Desenvolvimento.
Art. 83 - Os recursos destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, devermo ser utilizados na construomo
das diretrizes e objetivos elencados neste Plano Diretor, e aplicado prioritariamente em patrim{nio, infra-estrutura, e
equipamentos p~blicos.
Art. 84 - Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento podermo ser aplicados diretamente pelo
Munict
pio ou repassados a outros fundos e agentes p~blicos e privados, mediante aprovaomo do Conselho Municipal
de Desenvolvimento.
DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAdO DA GESTO MUNICIPAL
Art. 85 - De acordo com os princt
pios fundamentais da Constituiomo Federal e as diretrizes do Estatuto das
Cidades o Plano Diretor assegura a participaomo da populaomo em todas as fases do processo de gestmo democritica
da polt
tica urbana, na perspectiva da formulaomo, implementaomo, gestmo participativa, fiscalizaomo e controle social,
mediante os seguintes instrumentos:
I - Debates, audirncias e consultas p~blicas;
II - Conferrncias;
III - Conselhos;
IV - Estudo de Impacto de Vizinhanoa - EIV;
V - Projetos e programas espect
ficos;
VI - Iniciativa popular de projetos de lei;
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VII - Oroamento com participaomo popular;
VIII - Assemblpias de planejamento e gestmo territorial.
Parigrafo ~nico - A criaomo de um yrgmo de estudos urbant
sticos pinstrumento de planejamento permanente,
incumbido das revis}es, adaptao}es, correo}es das metas, planos e projetos previstos no Plano Diretor.
Art. 86 - Alpm dos instrumentos previstos nesta lei o Poder P~blico Municipal poderiestimular a criaomo de
outros espaoos de participaomo popular.
Art. 87 - A participaomo de toda a populaomo na gestmo municipal seri assegurada pelo Poder P~blico
Municipal.
Art. 88 - A informaomo a cerca da realizaomo dos Debates, Conferrncias, Audirncias P~blicas e Assemblpias de
Planejamento e Gestmo Territorial sermo garantidas por meio de vinculaomo na mt
dia local.
DAS DISPOSId®ES GERAIS E TRANSITÏRIAS
Art. 89 - O Executivo, apys a promulgaomo desta Lei, deveridar provimento js medidas de implementaomo,
das diversas diretrizes que a integram, bem como de instituiomo dos instrumentos previstos, respeitados os prazos e
procedimentos estabelecidos para cada caso.
Art. 90 - No prazo miximo de 01 (um) ano apys a promulgaomo desta Lei, deverio Plano Diretor ser avaliado
quanto aos resultados da aplicaomo e de suas diretrizes e instrumentos e das modificao}es ocorridas no espaoo
ft
sico, social e econ{mico do munict
pio, procedendo-se js atualizao}es e adequao}es que se fizerem necessirias.
Art. 91 - O Ïrgmo de Estudos Urbant
sticos que trata o artigo 71 (setenta e um) em seu parigrafo ~nico, desta
Lei, deveriser criado por lei espect
fica, em um prazo de 01 (um) ano, contados da data da publicaomo desta Lei.
Art. 92 - Os casos omissos e d~bios sermo analisados pelo Departamento de Planejamento Urbano,
juntamente com os demais yrgmos competentes do munict
pio.
Art. 93 - Esta lei entrariem vigor na data de sua publicaomo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INHACORA-RS, 15 DE DEZEMBRO DE 2010.

EVOLI NEVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
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SERGIO LUNDIN
Diretor de Administraomo
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