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PREFETTURA MUNICIPAL DE ESTREITO
EsrADo Do i,tARlnnAo

LEI MUNICIPAL NO 2{'2006

olspOe soBRE o PLANo DIREToR
MUNICIPAL PARTICIPATIVO, COM
BAsE NA coNsrrut9Ao FEDERAL,
NO ESTATUTO DA CIDADE E NA
VONTADE POPULAR MANIFESTADA
Ei,t aupExcns P0sLlcAs.

O PREFE|TO MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHAO, faz saber

que a camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

rirulo I - DAS plsPoslg6es pnElltlilNAREs

Art. 10. - Fica instituido o Plano Diretor de Estreito, como instrumento orientador e

normativo dos processos de transformagao do'Municipio nos aspectos pollticos,

s6cio.econ6micos,fisico-ambientaiseadministrativos..

Art. 20. - O plano Diretor de Estreito tem por finalidade prejcipua orientar a

atuag6o do poder pfiblico e da iniciativa privada, prevendo politicas, diretrizes e

instrumentqs para assegurar o adequado ordenamento territorial, a continua

melhoria das politicas sociais e o desenvolvimento sustent6vel do Municipio, tendo

em vista as aspirag6es da populagio-

CAPITULO I - DOS PRINCIPIOS E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS

Art. 30. - 56o principios fundamentais do Plano Diretor Estreitq:

r
I

".ffi#*'



')

-. PREF'EITURA MUNICIPAL DE ESTREITO .. .

. ,i , ESTADO DO MARANHAO

l- incentivo i participaqio popular como instrumento de construqio dacidadania e meio legitimo de manifestagio das.aspiraE6es coretivas;

ll - fortarecimento da municipatidade como espaqo priviregiado degestEo priblica democr{tica e criativa, de solidariedade social e devalorizaqio da cidadania; "

lll - garantia do direito ao espaEo urbano e rural e i infra-estrutura deque disp6e ou de que venha a dispor, como requisito bdsico ao preno
desenvorvimento das potenciaridades individuais e coretivas dosmunfcipes;

lV - garantia de condiqSes para um desenvolvimento socialmente justo,
economicamente viSver e ecorogicamente equiribrado, considerando_se
os recursos naturais e as atividades econ6micas e administrativas
realizadas no territ5rio como meios a servigo da promoqdo cio
desenvolvime nto hu mano;

V - busca de reduqio das desiguardades sociais, assegurando-se atodos acesso a infra-estrutura.e aos servigos pribricos que rhes
proporcionem meios fisicos e sociais indispensdveis i conquista de sua
p16pria autonomia;

Vl - garantia do.preno cumprimento das funq6es sociais da propriedade,

* Fr termos da Lei..

Art' 40 - o prano Diretor, instrumento abrangente do pranejamento
municipar, tem por objetivo prever porlticas e diretrizes para:

I - promover a participagio da populaEEo nas decis6es que,afetam aorganizaqa0 do espa(o, a prestaqio de serviqos pribricos e a quaridade

ll - promover o pleno desenvolvimento do Municlpio;

lll - preservar, proteger e ,uaro.r",. o meio ambiente e
cultural, hist6rico e paisagfstico do Municfpio;

o patrim6nio
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lV - assegurar e cumprimento da funqSo social da propriedade;

V - promover a adequada distribuiqio e assegurar o suprimento de

infra-estrutura urbana e rural; i
Vl - coibir a especulaqio imobiliiria.

cApfTulo il - DAS FUNCoES SOCTATS DA PROPRTEDADE

Art. 59 A adequaq5o do uso da propriedade e sua funqio social.

constitui requis[to fundamental ao cumprimento dos objetivos desta Lei,

devendo o governo municipal e os municipes assegur6-la.

Parigrafo Unico - Considera-se propriedade, para os fins desta Lei,.

qualquer fraqio ou segmento do territ6rio, de domfnio privado ou

p0blico, edificado ou nio, independentemente do uso ou da destinagio
que lhe for dada ou prevista.

Art. 6 e - Para curnprir sua funqio social, a propriedade deve atender

aos crit6rios de ocupaqio e uso do solo, is diretrizes de

desenvolvimento do Municfpio no plano territorial e social e a outras

exig6ncias previstas em Lei Especffica, mediante:

I - aproveitamento socialmente justo e racional do solo;

ll utilizagio em intensidade compatlvel com a capacidade de

atendimento dos equipamentos e serviEos priblicos; 
.

lll - utilizaqio adequada dos recursos naturais disponfveis, bem como a'
proteqio, a preservaqio e a recuperaqio do meio ambiente e do
patrim6nio hist6rico, cultural e paisagfstico; 

j

lV - utilizaqio compatlvel com a seguranqa e a saride dos usuirios e dos
vizinhos;

V plena adequaqio aos fins
tratando de propriedade ptiblica;

a que se destina, sobretudo em se
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Vl - cumprimento das obrigaq6es tributdrias e trabalhistar;

Vll - utilizaqAo compativel com as

propriedade urbana.
funq6es sociais da cidade no caso de

Pardgrafo 0nico As fung6es sociais da cidade sio aquelas
indispensiveis ao bem-estar de seus habitantes, incluindo: a moradia, a
infra-estrutura urbana, a educaqio, a saude, o lazer, a seguranqa, a
circulaqio, a comunicaEio, a produqio e comercializaqio de bens, a
prestaqio de serviqos e a proteqao, preservaqao e recuperagio dos
recursos naturais ou criados.

CAPITULO ItI - DOS FATORES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

Art.79 - As pollticas, diretrizes e os objetivos estratdgicos estabelecidos
nesta Lei visam melhorar as condigdes de vida das pessoas no Municipio
de Estreito, consideradas as demandas da populaqio bem como os

fatores favordveis e restritivos ao desenvolvimento local.

S ls - Sio fatores favoriveis.'

I - o papel atuante das esferas do poder publico cuja base principal e a
Prefeitura Municipal, bem como a atuaqio do Estado e da Uniio no

territ6rio municipal com seus programas e investimentos;

ll - o nfvel mddio de renda em crescimento a partir dos investimentos
priblicos e privados que t6m sido realizados e esperados;

lll - a expressividade num6rica de sua populagio com formaqio em
nivel m6dio e em processo de formaqio;

lV - o potencial para o desenvolvimento de atividades econ6micas de
base agroindustrial com uso de tecnologia, sobretudo na 6rea da
agricultura, alem do potencial para o crescimento do setor de serviqos,
especialmente do'turismo e da geraqio de energia;
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V - a posiqio geogr{fica favor6ver, no centro de converg€ncia de argunsmunicipios, com proximidade tanto i cidade de rmperatriz (segunda.
maior do Estado), quanto ao vizinho Estado do Tocantinr, ,urdo servidopela BR-010 que riga Ber6m a Brasiria, quanto pera BR-230 que riga aopr6prio Municfpio de Estreito a carolina, Riachio e Barsas;

Vl - o potencial para o desenvolvimento da vida comunitdria e cultural;

S 2s - Sio fatores restritivos:

publicos municipais;

ll -abaseecon6mica

lll as defici€ncias
planejamento;

I - as deficiEncias t6cnicas e administrativas de parte dos servidores

indu strial inexpressiva;

da infra-estrutura 'urbana 
e do sistema de

lv - a exist6ncia de grupos populacionais submetidos a nfveis crfticos
de pobreza; 

:

v - a acentuada desiguardade na distribuiqio da renda;

vl a dificuldade ou a impossibilidade de acesso i infra-estrutura
urbana e aos bens e servigos culturais e instruqio educacionar, por pafte
dos mais carentes;

Vll a pouca expressividade da egonomia agricola e sua fr6gil

Vlll - a ocupaqAo desordenada e irregular do solo;

lX - o sistema vi{rio descontlnuo e insuficientet para a zona rurar;

X - a inexist€ncia de transporte coletivo interligando as zonas urbana eru ral;
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Xl a reduqao dos padr'5es de qualidade de vida pela progressiva
deterioraq6o da qualidade ambiental;

Xll - os poucos cuidados com a rede fluvial para galantir abastecimento
de igua a m6dio e longo prazos;-

xlll - o nfmero inexpressivo de possas com formaqio superior que
pudesse contribuir mais fortemente para atrair investimentos.

CAPITULO IV - DOS OBJETIVOS ESTRATECICOS

Art. 80 - S5o objetivos estrat6gicos para o ciesenvolvimento sustent6vel
do Municlpio de Estreito:

| * promover meios efetivos e eficazes de participagio da populaEio na
gesteo do Municfpio, com a regularizaqio de todos os conselhos
populares e a instituigio do Orgamento pafticipativo;

ll - consolidar o Municfpio como p6lo regional nas dreas educacional,
t6cnico - cientifica e cultural, buscando para isto a instalaqio de um
Campus permanente da Universidade Estadual do Maranhio, ofertando
cursos compatfveis com as necessidades dos municipes;

lll - dotar o poder publico de capacidade gerencial, t6cnica e financeira
para que possa exercer plenamente suas funq6es;

lv garantir o provimento de infra-estrutura urbana e rural,
estendendo-a a toda a populaq5o;

V - assegurar a adequaqio do uso da propriedade i sua funqio social;

Vl universalizar o acesso
analfabetismo e elevar o nivel de

ao ensino fundamental, erradicar
escolaridade da populaqio;

Vll - combater as causas da pobreza e reduzir as desigualdades sociais;

vlll - garantir i populagio assist€ncia integral i saude;
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lX garantir
. ambiente;

X- consolidar o Municipio como p6lo micro=regional nos setores de

agricultura, indristria, do turismo eta prestagio de'serviqos.

rfrulo u - DA PRoMoCAo nuruRNn

Art. 90 - A polftica de promoqio humana objetiva integrar e coordenar

aq6es de sa(de, educaqio, habitaqio, aq6o social, esportes e lazer,

universalizando. o acesso e assegurando maior efic6cia aos serviqos

sociais indispensiveis ao combate is causas da pobreza e i melhoria

das condiq6es de vida da populaq6o.

Art. l0 - Sio diretrizes gerais da politica de Promoqio Humana:

I - universalizar o atendimento e garantir adequada distribuiqio espacial

das politicas sociais;

ll - articular e integrar as aq6es de politicas sociais em nlvel

programitico, orgamentdrio e administrativo;

lll - assegurar meios de participaqio e controle popular sobre as aq6es e

resultados de polltica social;

lV promover iniciativas de cooperaqio com agentes sociais,

organizag6es governamentais e nio governamentais e instituiqoes de

ensino e pesquisa para a continua melhoria da qualidade das politicas

sociais, investindo em preparaq5o permanentb das pessoas envolvidas
na prestaqio dos servigos ao usuirio final.

preservagdo, a proteqio e a recuperaqio do meio
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cAPfTULo I - DA poL[TtcA DE sA0DE

Art. 1 I - A polftica de safide objetiva garantir a toda populaqio plenas
condiq6es de safde, observados os seguintes princfpios:

t.

l- acesso universal e igualit6rio is aq6es e serviqos de sailde, para a sua
promoqio, proteqio e recuperaq5o;

ll - Gnfase em programas de aqio preventiva, com a intensificaqio do
Programa de Saude da Familia, de forma a atender na totalidade as

6reas urbana e rural;

lll - desenvolvimento de um programa permanente de humanizaqio do
atendimento, a partir do processo de qualificaqflo continuada;

lV - gestio participativa do sistema municipal de safide.

Art. l2 - Sio diretrizes da politica de sa0de:

I - assegurar o pleno cumprirnento das legislaq6es Federal, Estadual e

Municipal, que definem as diretrizes polftico-institucionais do Sistema
Unico de Saride;

ll - garantir a gestao participaiiva do sistema municipal de safide,
atrav6s das Confer€ncias Municipais de Satide e do funcionamento em
cardter permanente e deliberativo do conselho Municipal de saude;

lll - executar as ag6es do Plano Municipal de Safde, estabelecidas e

periodicamente atualizadas atravds das Confer€ncias Municipais de
Safde e aprovadas pelo Conselho Municipal de Saride;

lv - articular iniciativas entre a satide e ireas afins, com vistas a
implementar ag6es integradas cle VigilAncia i Saf de;

v - promover adequada distribuiqio espacial de recursos, serviqos
aq6es de sa0de, conforme crit6rios de contingente populacional
acessibilidade ffsica aos equipamentos de saf de;

e

e



PREFEITURA ]VIUNICIPAL DE ESTREITO
ESTADO DO MARANHAO .

Vl - implantar e adequar as unidades de atendimento i saride conforme
, demanda e crit6rios estabetecidos em legislaEio especifica;

vll desenvorver programas de saride que contemprem promoqro,.
prevenqio e reabilitaqio;

Vlll - promover parcerias que assegurem melhor atendimento i saride;

lX - promover programas de educagio sanitiria;

x efetivar as aE6es de Vigirancia sanitdria, Epidemior5gica e
Nutricional;

xl promover programas para o desenvorvimento de hdbitos
alimentares saud{veis ;

xll - promover programas de prevenqio contra o consumo cie bebidas
alco6licas, drogas e cigarros;

xlll - implementar um sistema de informaq6es para gestio da saude;

XIV - construir uma farmicia popular;

xv - Ampliar e reequipar o Hospitar Municipar, capacitando-o para o

llelOimento 
de urg€ncia e emerg€ncia, contando ainda com um Centro

Lrrurgrco, uma UTr al6m de uma {rea especifica para o atendimento da
sailde da mulher;

XVI - construir, equipar e por em funcionamento um Hospitat Materno-
infantil;

XVll - Construir, equipar e por
todos os distritos da zona rural;

XVlll - Construir, equipar e
Odontol69 ico Municipal;

em funcionamento postos de sailde emr

por em funcionamento um Centro



XIX - Desenvolver
DST'S;
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um programa permanente de prevenqio contra

10
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XX - construir,. equipar e por em funcionamento
Andlises Cllnicas Municipal;

um Laborat6rio de

XXI - desenvolver um programa de
preventivos em hbmens e mulheres;

XXll - desenvolvbr um programa de

realiziq5o rotineira

:

incehtivo ao cultivo de

de exames

plantas
medicinais;

Xxlll - comprar'
UTI m6vel;

xxlv - ampliar, de maneira graduat, a quantidade de equipes do psF,
garantindo-lhes treinamentos periodicos, visando a melhoria contfnua.

uma ambulincia, equipando-a para funcionar como uma

adequada do
os princfpios

da EducaqSo

CAPITULO il _ DA pOL[rCA DE EDUCAqAO

Art. l3 - A pol'itica de educaqdo objetiva garantir a oferta
ensino fundamental e da educaqio infantil, observando-se
e diretrizes constantes da Lei de Diretrizes e Bases
Nacional.

Art. I4 - Sio diretrizes da politica educacional:

| - universalizar o acesso ao ensino fundamental

ll - promover e participar de iniciativas e
erradicaqio do analfabetismo e a melhoria
populagio;

e i educaq6o infantil;

programas voltados i'
da escolaridade da

lll - promover a manutengio e
forma a assegurar a oferta
gratuito;

expansio da rede ptiblica
do ensino fundamental

de ensino, de
obrigatorio e
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lV - criar condiq6es para perman6ncia dos alunos da rede municipal de
, ensino;

v assegurar o oferecimento da educagio infantir em condiq6esadequadas is necessidades doi educandos nos aspectos ffsico,psico169ico, intelectual e social;

Vl - garantir os. recursos financeiros
atendimento i educaqio infantil, de 0
e prd-escolas;

necessSrios para pleno acesso e
(zero).a 6 (seis) anos, em creches

vll - promover regularmente f5runs e semin6rios para discutir temasreferentes i educaq6o;

vllr - promover o desenvorvimento e o aperfeiqoamento do padrio deensino, imprementando os treinamentos que se fizerem necessS.rios;

lx manter os edificios escorares, assegurando as condig6esnecess{rias para o bom desempenho das atividades do ensinofundamental, da pr6-escola e das creches;

X - construir, ampriar ou reformar, com base em um programa graduar,
unidades de ensino para educaqAo fundamental, infantit e creches emtodas as 6reas da zona rurar, ar6m dos bairros mais popurosos doespaqo urbano;

responsdveis na gestio e na
creches, p16-escolas e do..

xll promover e assegurar as condiqSes para a quarificaqio e o,-,aperfeiqoamento contfnuo do corpo docente, t6cnico e administrativo, 
.em especiar, ao da zona rurar. Este programa deverS, contemprar aadequada preparaqao dos professores de Educaqio Fisica;

xlll - promover a integrag60 entre a escora e a comunidade;

Xl - asse gurar a participaqio dos pais ou
elaboragio da proposta pedag6gica das
ensino fundamental;
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XIV - ampliar a frota de vefculos que servem para o transporte escolar,
devendo este ser gratuito, seguro e com regularidade, destinando-se
aos alunos da rede priblica municipal de ensino, sobretudo aos que
habitam a zona rural e estudam na drea urbana;

xv - pleitear do governo estadual o atendimento adequado i demanda
local do ensino m6dio e educaq5o profissionalizante, especialmente na
6rea Agroindustrial;

XVI - proporcionar condiq6es adequadas para o atendimento aos alunos
que necessitam de cuidados educacionais especiais. na rede municipal
de ensino;

xvll - adotar e manter programas na rede municipal de ensino para
tratar das quest6es inter-rStnicas:

Xvlll - construir uma Biblioteca priblica e dotada de
para a atuatizaqib permanentemente de seu acervo;

orqamento proprio

XIX - inserir no curriculo escolar as disciptinas de Educaqio Ambiental e
Educaqio Sexual;

xx - conceber um padrio para as escolas pIblicas municipais,
projetando a reforma de todas as existentes conforme o mesmo,
devendo ainda 

'ser 
adotado por todas as que forem construidas,

contendo, no mfnimo: quadro branco em todas as salas, uma videoteca,
uma Biblioteca e quadra poliesportiva;

XXI - criar espaGos com computadores interligados e com permissio de.
acesso i. internet para possibilitar a inclus5o digital da populaqro;

xxll - construqio de escolas para o Ensino Fundamental (5". A g....
s6ries) nos seguintes lugares: Altamira e Vale da sapucaia;

xxlll - construir creches em todos os assentamentos;
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xxlv - realizar eleiq6es diretas para diretores das escolas municipais,..
obedecendo crit6rios de competEncia e anSlise cu.rricular previa dos.
candidatos, que serio submetidos ao voto dos aiunos, professores,
servidores e de um representante- por famflia de aluno. A comunidade
escolar elegerd uma lista trlplice, cabendo a escolha, dentre os tr6s mais
votados, ao Chefe do Executivo;

xxv - desenvolver um programa de incentivo i produqf,o de itens da
merenda escolar na zona rural do pr6prio municlpio, no sistema de
cooperativas, cabendo ao municipio a compra dessa produgio;

xxvl - implementar, na fntegra, o plano de Carreira do Magisterio.

| - adotar
os quais:

diversos;

cAptTULO lil * DA pOLlTlcA DE AqAo soctAl

Art. l5 - A politica de aqio social,
e is famflias carentes, condiq6es
mediante:

I - combate is causas da pobreza;

ll - reduq5o das desigualdades sociais;

lll - promogio da integraqio social.

Art. t 6 - SIo diretrizes da politica de aqflo social:

medidas de amparo e promoq6o das famllias carentes, dentre
a distribuiqro de cestas bisicas, enxovar para beb€s e auxilios

ll - incluir as famfrias carentes em programas governamentais e neo'governamentais que visem a melhoria das condiq6es de vida dapopulaqio;

objetiva proporcionar aos individuos
para a conquista de sua autonomia,.
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lll - promover programas que visem o bem-estar das crianqas, dos

, adolescentes, dos idosos, dos portadores de necessidades especiais,

dos portadores de doenqas infecto-contagiosas e dos toxic6manos;

lV - promover articulaqio e intelrag5o entre o poder priblico e os

segmentos sociais organizados que atuam na 6rea de aqio social;

V - garantir, incentivar e fortalecer a participagio dos segmentos sociais

organizados nas decis6es ligadas i Aqio Social;

Vl - promover estudos sistemdticos para orientar aq6es de polltica de

aq6o social;

Vll - incentivar a participaEio de empresas privadas nas politicas de.

aq6es sociais, garantindo-lhes descontos ein impostos municipais, nos

termos de legislaq5o especifica;

Vlll - promover aq6es orientadas para a defesa permanente dos direitos

humanos;

lX - promover programas que visem a reabilitaqio e reintegraqio social;

X promover programas de capacitaqdo profissional dirigidos aos

segmentos carentes, principalmente nas aq6es desenvolvidas

comunitariamente;

xl implementar programas sociais voltados para a juventude,

valorizando a cidadania e a sua inclusio nas 6reas produtivas;

Xtl - criar o Centro de Refer6ncia do ldoso, funcionando como uma

casa-lar onde sejam desenvolvidas aq6es s6cio-educativas, culturais, e

terap€uticas;

Xlll desenvolver programas de combate ao abuso e a exploraqfro
sexual de criangas e adolescentes;
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xrv - criar um centro de Atenqio i Murher com o,desenvorvimento deag6es s6cio-educativas, curturais, de quarificaqio profissionar e de.saude preventiva;

XV - imprementar o Restaurante p6purar e a casa de apoio ao sertanejo.

cAptTULO tv _ DA poL[ICA DE.HABtrAqAo

Art' I 7 - A politica de habitaqio objetiva assegurar a todos o direito imoradia, devendo orientar-se peros seguintes princrpios:

| - a garantia de condiE6es adequadas de higiene, conforto e segurancapara moradias;

ll - a consideraqflo das identidades e vlnculos sociais e comunitdrios daspopu laqoes benefici6rias 
;

lll - o atendimento priorit{rio aos segmentos
mais vulnerdveis.

Art. l g - Sio diretrizes da politica de habitaqio:

| - prover adequada infra-estrutura urbana;

ll - assegurar a compatibirizaq'0 entre a distribuigdo popuracionar, adisponibilidade e a intensidade de utilizaqio da infra-estrutura urbana;

lll - assegurar' sempre que possivel, a perman€ncia das pessoas emseus locais de resid€ncia, sobretudo do homem do campo na zona rurar,evitando o crescimento desordenado da 6rea urbana;

lV - priorizar, quando da construg5o de moradias de interesse sociar, as,'reas j6 devidamente integradas i rede de infra_estrutura urbana, emespecial as com menor intensidade de utilizaqio;

V - promover a regurarizaqio das 6reas ocupadas de forma iregar; ,.

populacionais sociatmente
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vl - incentivar a urbanizagio das 6reas ocupadas por famflias de baixa
renda, inclusive assegurando-se a elas acesso ao tfiulo de propriedade,
conforme definido em lei especffica;

Vll promover a progressiva fiiminaqio do d6ficit quantitativo e
qualitativo de moradias, €rn especiat para os segmentos popuracionais
socialmente vulner6veis, residentes h6 mais tempo no Municipio, a
partir de conv€nios com o Estado e com a Uniio;

vlll - promover e apoiar programas de parceria e cooperag5o para a
produgSo de moradias populares e melhoria das condiq6es habitacionais
da populaqio, construfdas em regime de mutirdo.

CAPITULO V - DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Art' I9 - A polltica de esportes e lazer tem como objetivo propiciar aos
munfcipes condiq6es de desenvolvimento fisico, mental e social, atraves
do incentivo a pretica de atividades esportivas e recreativas.

Art. 2a A politica de esportes e lazer deverd orientar-se pelos
seguintes princfpios:

I - desenvolvimento e fortalecimento dos
entre os indivfduos e grupos sociais;

ll - universalizaq5o da pr{tica esportiva e recreativa, independentemente.
das diferenqas de idade, raqa, cor, ideorogia, sexo e situaqio sociar.

Art. 2l - s6o diretrizes da porftica de esportes e razer: .

| - envolver as entidades representativas na mobitizaqro da popuragro,
na formulaqio e na execuqio das aq6es esportivas e recreativas;

ll - prover, ampliar e alocar recursos, serviqos e infra-estrutura para a,prdtica de atividades esportivas e recreativas;

laqos sociais e comunitirios
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lll garantir a toda populacao, condiqoes de aceisso e de uso dos
recursos, servigos e infra-estrutura para a pratica de esportes e lazer;

lV - incentivar a pr6tica de esportes na redg. escolar municipal atrav6s
de programas 'integrados a dGciplina Educaqio F[sica, realizando
anualmente Jogos Estudantis Municipais em diversas modalidades
esportivas olfmpicas;

V - implementar e apoiar iniciativas de projetos especlficos de esportes.
e lazer para todas as faixas eterias;

vl apoiar a . divulgaqio cjas atividades e eventos esportivos e'

recreativos;

vll - descentralizar e democratizar a gestao e as aq6es em esportes e

lazer, valorizando-se as iniciativas e os centros comunitdrios dos
bairros;

vlll - desenvolver programas para a prdtica de esportes amadores;

lX promover eventos poliesportivos e de'lazer nos bairros e nos
distritos da zona rural;

x articular iniciativas nas 6reas de safde, esp.orte e lazer para o
dese nvolvi rne ntb psicossomdtico;

Xl - desenvolver. um programa de construqao de equipamentos priblicos
espoftivos e de lazer para os pr6ximos.dez anos, contemplando: 6.reas
de lazer em todos os bairros; um Centro poliesportivo; um parque de
Vaquejada; Playground's em praGas priblicas para atender is criangas de
at6 06 (seis) anos e um Centro de lazer para idosos;

xll - criar um cons6rcio intermunicipal (ESTRElro, cARoLlNA, poRTo
FRANCO, CAMPESTRE, SAO JOAO DO PARAISO E SAO PEDRO DOS
CRENTES) para a instituiqio dos Jogos Escotares Regionais a serem
realizados anualmente, inserindo-se o m6ximo de modatidades
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olfmpicas possiver, visando a integraqS0 dos jovens e a varorizaq'0 davida em sociedade.

CAPITULO VI _ DA POLITICA DE CULTURA

Art' 22 - A politica de cultura objetiva incentivar a,produgio cultural eassegurar o acesso de todos os cidadS,s e segmentos da sociedade isfontes da cultura, entendida como:

| - a invenqio coretiva ou individuar de sfmboros, vatores, ideias eprdticas pr5prias e inerentes i constituigio do ser humano;

ll - a expressio das diferengas sociais, sexuais, 6tnicas, rerigiosas e.polfticas;

lll - a descoberta e recuperaqio de
objetivos indispensdveis ao equilibrio e
individual;

sentidos, identidades, rumos
aprimoramento da vida social

e

e

IV - o trabarho de criagio inerente i capacidade humana
dados da experiCncia vivida e de dotd-ra de sentido novoreflexio' escrit4, arte, mfisica, imaginag6o, sensibiridade,
invenqio de formas e conteildos in6ditos;

v - a constituiEio da mem6ria individual, sociar, hist6rica como trabalhono tempo

Art.23 - SEo diretrizes da polftica cultural, .

| - incentivar e varorizar iniciativas experimentais, inovadorastransformadoras em todos os segmentos sociais e grupos etSrios.

ll - descentrarizar e democratizar a gestio e as ag6es da Srea curturar,varorizando-se as iniciativas curturais provenientes da comu n idade ;

lll - preservar e divurgar as tradig6es curturais e popurares do Municfpio;

de superar
atrav6s da
fantasia e

e
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lV - estabelecer programas de cooperaqio com agentes publicos e/ou
. privados, visancio i promoqio cultural;

V - preseryar e conservar, em cotaboraqio com a comunidade, os bens
do patrim6nio hist6rico, artistico e-cultural;

Vl incentivar iniciativas culturais associadas i proteqdo do meio
ambiente i

vll criar incentivos para a implantaqio de espaeos destinados a
espeteculos teatrais e cinematogrdficos;

vlll - implantar e manter centros comunitdrios.como espaqos de apoio
is atividades artfsticas e culturais;

lX - implantar e apoiar a manutenqio de espaqos destinados i proteqio
e divulgaqSo de acervo que represente os valores artfsticos, culturais e
hist6ricos;

X promover estudos sistemdticos para orientar aq6es de polftica
cultural;

Xl - promover cursos nas ireas culturais e artisticas;

Xll - garantir aos cidadios meios de acesso'democritico i informaqio, i
comunicaqio e do entretenimento;

Xlll - motivar e qualificar tecnicamente o pessoal envolvido na gestio
das politicas culturais;

XIV - criar condig6es
aos org6os de polftica
recursos externos;

xv - desenvolver programas de incentivo is prdticas de manifestaq6es
culturais na rede pf blica municipal de ensino;

para maior autonomia orqamentiria e financeira
cuttural, inctusive para captaqio e aplicaqio de
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XVI - construir um Centro Cultural para Estreito, com espaqos para as

mais variadas manifestaq6es culturais locais e regiorrais, com salas para

a instalaqio de cursos afins, al6m de espaqos para'exposiq6es e feiras,
principalmente de artesanato;

xvll criar escolinhas comunitirias para o ensino-aprendizagem de
t6cnicas de artesanato, pintura, danqas tlpicas e outras manifestaq6es
artisticas;

Xvlll - promover atividades culturais como instrumentos de integraqio
regional;

xlx criar o Festival Regional de M(sica, devendo acontecer
anualmente.

TITULO III - DA PoLi.IIcA URBANA E DO MEIO AMBIENTE

Art. ?4 A polftica urbana
funq6es sociais da cidade e da

ecologicamente equilibrado do

bem estar de seus habitantes.

objetiva o pleno desenvolvimento das
propriedade e o uso socialmente justo e

seu territ6rio, de forma a assegurar o

CAPITULO I - DAS DIRETRIZES GERAIS DA POLITICA URBANA

Art. 25 - Sio diretrizes gerais da polftica urbana:

I - promover o desenvolvimento integrado e raciona'l do espaqo urbano,
observando-se o disposto nas Leis de Parcelamento do Solo e de
Ocupagio, Uso do Solo e do Zoneamento Urbano;

l! - organizar o territ6rio municipal
Parcelamento do Solo e de Ocupaqio,
Urbano;

atrav6s de instrumentos de

Uso do Solo e Zoneamento
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lll - garantir o provimento da infra-estrutura urbana, desconcent16-la
territorialmente e estend6-la a toda populaqio;

lV - assegurar a distribuiq6o de uso e intensidade de ocupaqio e uso do
solo de forma equilibrada em ret-aqio i infra-estrutura disponivel e ao
meio ambiente, de modo a evitar a ociosidade e sobrecarga dos
investimentos coletivos;

v - promover a ocupaqflo dos vazios urbanos, preferencialmente com
habitaq6es ou equipamentos comunit{rios definidos pelo Orqamento
Participativo;

Vl racionalizar o uso da infra-estrutura instalada, evitando sua
sobrecarga ou ociosidade;

Vll - assegurar a justa distribuiqio dos 6nus e beneflcios decorrentes
das obras e serviqos de infra-estrutura;

nas zonas urbana e rural, em
conforme determinaqao de lei

Vlll - promover a regularizaqio fundiiria
especial, para as familias de baixa renda,
es peclfica;

lX incorporar a iniciativa privada no financiamento dos custos de
urbanizaqio e de transformaqio dos espaGos coletivos da cidade,
utilizando-se da progressividade de atiquotas do lpru conforme
previsio do CTM (C6digo Tributdrio Municipal) bem como impondo as
contribuiq6es de Melhoria tamb6m previstas no crM;

X - criar um 'programa que promova a preservagao, a proteqdo e
recuperaqio do meio ambiente, e da paisagem urbana;

Xl - desenvolver um programa de educaqio ambiental integrando todas:
as escolas priblicas municipais, visando a conscientizaqio das futuras
geragdes, al6m lde cuidar do reflorestamento das ,"rrur, 

_-oo, 

rios,
riachos, brejos e lagoas;
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xll - desenvolver um programa educativo de cuidados com o lixo, ern
,particular o produzido em hospitais e postos de safide, visando um
amplo programa de coleta seletiva e reciclagem para os pr6ximos dez
anos;

xlll - estabelecer parcerias com o governo do Estado do Maranhio, com
a Uniio e cons6rcios com outros municipios e agentes sociais, tendo em
vista promover aq6es de interesse comum, em especial: as relativas ao
sistema vi6rio; ao abastecimento de 6gua e ao tratamento da mesma
com fluor; i eletrificagio rural; i- construqio de uma rede de esgoto
sanit{rio com uma centrat de tratamento; ao meio ambiente; i
destinaqio final do lixo com a construGao de um aterro sanitirio; ao
desenvolvimento industrial; e energia; is telecomunicaq6es; ao
parcelamento e uso do solo.

CAPITULO II _ DA POLITICA DE TRANSPORTE COLETIVO

Art- 26 A polltica de transporte coletivo objetiva planejar aq6es
futuras, permitindo que se criem rinhas de 6nibus da zona rural para o
centro da cidade, dando melhores condiEdes.de deslocamento para os.
habitantes de Estreito.

Art.27 - Sao diretrizes da politica de transporte coletivo:

| - garantir a populaqio condiq6es eficientes de acesso aos locais de
moradia, trabalho, serviqos e lazer;

ll - dotar a cidade de um sistema de
6reas mais distantes da zona urbana
centro da cidade;

transporte coletivo integrando as
e especialmente a zona rural com..

usu6rios de
preservar a'

.

lll - fiscalizar a obedi€ncia is leis do transito por parte de
veiculos automotivos, bicicros e demais tipos, visando
integridade fisica dos habitantes da cidade:
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lV - promover campanhas permanentes de educaqi6 para o trAnsito em

todas as escolas da rede municipal, fazendo parceria com o DETRAN-

MA;

V melhorar a qualidade das'calqadas e mant€-las em perfeitas

condiq6es de trAnsito para todos os pedestres, podendo buscar a

parceria com os. proprietdrios dos imoveis urbanos;

Vl - manter o sistema viSrio em condiq6es adequadas de circulaqSo e

transportes para pedestres e vefculos;

Vll - dotar e manter as vias com sinalizaqio informativa e de trinsito;

Vlll - criar condig6es para o uso de bicicletas como meio de transporte,
promovendo a adequaqio vi6ria ou construqio de ciclovias;

lX - priorizar a circulagio de pedestres em relagio aos velculos;

X - reformar e modernizar o Terminal Rodovi6rio lnterurbano,

tornando-o mais funcional, posto que 6 o "cartio de visita" do Estado do

Maranhio.

CAPITULO ItI - DA POLIICA OT SNruTNMENTO

Art. 28 - A polftica de saneamento, objetiva universalizar o acesso aos

servigos de saneamento bdsico, mediante aq6es articuladas com a saride

publica, o desenvolvimento urbano e o meio ambiente.

Art. 29 - Sio diretrizes da polltica de saneamento:

| - prover abastecimento de 6gua tratada com flfor para toda a

populaqio, em quantidade e qualidade compatfveis com as exig€ncias
de higiene e conforto;

ll - implementar sistema abrangente e eficiente de coleta, tratamento e

disposiqio dos esgotos sanitdrios, dos resfduos s6]idos e de drenagem
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urbana, de forma a evitar danos i satlde p(blica, ao meio ambiente e i
paisagem urban.a e rural;

lll promover programas
prlblicas municipais, visando

lV - viabilizar sistemas alternativos de deposito dos dejetos humanos;

como as fossas s6pticas, onde nio seja poss[vel instalar rede priblica de

captagio de efluentes;

V - garantir sistema eficaz de limpeza urbana, de coleta e de tratamento
do lixo produzido no Municipio, de forma a evitar danos a safide
priblica, ao meio ambiente e i paisagem urbana, e fomentar programas

de coleta seletiva de lixo;

Vll - construir e equipar um aterro saniterio exclusivo para o municipio
ou em sistema de cons6rcio com outro municipio;

e{ucativos, principalmente nas escolas

o combate ao desperdfcio de 6gua;

sistema especial de coleta de lixo, sobretudo em

de saride, bem como nas.6reas inacesslveis aos meios

criados,

as suas

Vlll implantar

hospitais e postos

convencionais;

lX - construqSo de banheiros ptiblicos na zona urbana.

CAPITULO tV - DA POLTTTCA DO MEIO AMBIENTE

Art. 30 - A polftica do meio ambiente objetiva garantir a todos o direito
ao ambiente ecologicamente equilibrado, regutando a aqSo do Poder
Priblico Municipal e sua relaqAo com os cidadios e instituiqdes publicas
e privadas.

Art. 3l A polltica municipal do meio ambiente e orientada pelos
seguintes principios:

| - a garantia de equillbrio na interaqio de elementos naturais e

de forma a abrigar, proteger e proriover a vida em todas
formas;
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ll - a garantia, a todos, de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado;

lll - a racionalizaqio do uso dos recursos ambientais;
--

lV a valorizaqio e incentivo ao desenvolvimento da consci€ncia
ecol69ica.

Art. 32 - S5o diretrizes para a polftica do meio ambiente:

I - incentivar a participaqio popular na gestio das poifti.r, ambientais;

ll - promover a produqio, organizaqio e a democratizaqio das
informaq6es relativas ao meio ambiente natural e construfdo;

lll - compatibilizar o desenvolvimento econ6mico e social com a
prese rvaqio am bie ntal ;

lV - articular e integrar as ag6es e atividades ambientais desenvolvidas
pelos diversos' 6rgios e entidades ambientais do Municfpio, com.
aquelas dos 6rgios federais e estaduais, quando necess6rio;

V - articular e integrar as ag6es e atividades ambientais intermunicipais,
favorecendo cons6rcios e outros instrumentos de cooperaqao;

Vl - elaborar o zoneamento ambiental do .Municfpio no prazo m{ximo
de um ano, a partir da publicaqio desta lei;

Vll - definir na lei de zoneamento ambiental do Mu.nicfpio quais sio as
Sreas destinadas i preservaqio e i conservaqio, respeitados os ditames
das leis federais, estabelecendo as respectivas puniq6es para quem
descumprir as determinaq6es nela contidas;

Vlll - estabelecer normas de qualidade ambiental, compatibilizando-as
legislaq5o especifica e is inovaq6es tecnol6gicas;

a
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lx - controlar as atividades produtivas e o emprego de materiais
equipamentos que possam acarretar danos ao meio ambiente e
qualidade de vida da populagio;

X - promover a educag5.o ambieital, particutarmente na rede de ensino
ptiblico municipa,, 

,

Xl - garantir taxas satisfat6rias de permeabilidade do solo no territ6rio
urbano, conforme Lei de ocupag6o, uso do solo e Zoneamento;

xll monitorar permanentemente as condiq6es cias ireas de risco,
adotando-se medidas corretivas pertinentes;

xlll impedir a ocupaqf,o antr6pica nas 6reas de risco potencial,
assegurando-se destinaqio adequada is mesmas;

XIV - proteger as 6reas arneaEadas de degradaqio e recuperar as dreas
jA degradadas;

XV - proteger as 5.reas de mananciais, limitando e racionalizando sua
ocupaqSo antr6pica;

XVI - garantir a. integridade do patrim6nio Eco169ico e paisagistico do
Municipio;

XVll impedir ou restringir a ocupaqlo urbana
baixadas, impr6prias i urbanizaqio, bem como
valor paisagfstico; 

,

Xvlll - estimular a participaqflo dos proprietdrios
ou potencialmente degraddveis em programas
mesmas;

xlx - desenvolver um amplo programa de arborizaqio da zona urbana,
para que a zona urbana alcance, no minimo, I o% de cobertura verde.

e

a

em dreas frdgeis de

em d.reas de notS^vel

de 6reas degradadas
de recuperaqio das
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XX - Desenvolver um programa continuado de reflorestamento das
margens do rio Tocantins, da Lagoa dos Patos e do Rio Pau Pedras.

XXI - Desenvolver conjuntamente-com as escolas municipais, o Sindicato
dos Professores, o Sindicato O& franalhadores Rurais, pecuaristas e

comerciantes um programa permanente de revitalizaqS.o gradual das
matas ciliares dos rios, lagos, brejos e riachos do Municfpio de Estreito.

XXtl - desenvolver um programa de melhoria contfnua na higiene da
feira municipal e dos demais logradouros destinados a produzir ou
comercializar g€neros alinrentfcios prontos para o consumo, criando
tambdm um programa educativo na ireas de higiene para a coletividade.

TITULo tV - Do DESENVoLVIMENTo MUNICIPAL

Art. 33 - A politica de desenvolvimento municipal objetiva a promoqlo
do desenvolvimento sustent6vel do Munic[pio, devendo orientar-se
pelos seguintes princfpios:

| - a promoqio humana corno fim de todo o desenvolvimento;

ll - a busca permanente da eqriidade social;

lll - a utilizaqio racional dos recursos naturais;

lv a consideraqio das demandas da comu4idade e das reais
potencialidades e limitaq6es do Municipio;

V - a promogio dos meios de acesso democrdtico i lnformaqio;

vl - a priorizaEio de atividades geradoras de dinamismo econ6mico
sustentS.vel.
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cAplTULo r - DA polfrcA DE DESENVoLVTMENTo EcoruOHalco

Art. 34 - A politica de desenvolvimento econ6mico objetiva promover a

racionalizaqSo e o pleno emprego dos recursos produtivos do Municfpio,'
tendo em vista assegurar condiq6es de ocu'paqio e rendimento para a
contfnua melhoria da qualidade de vida da populaq6o.

para o Desenvolvimento Econ6mico doSeq6o I - Das Diretrizes Gerais

Munic[pio

Art. 35 - 56o diretrizes gerais para

Municipio:

t - fomentar atividades econ6micas

intensivo de conhecimento;

o desenvolvimento econ6mico do

baseadas em tecnologia e em uso

e promover a melhoria da

ll - apoiar iniciativas para a expansio do

e profissional;

lll - implementar e apoiar programas

oportunidades de trabalho e renda;

lV elevar o nfvel de escolarizaqio
qualificaqio profissional da populaq5o;

sistema de educaqio superior

e iniciativas de geraqio de

V - promover o Municipio no contexto regional;

Vl - prover condiqdes para orientar e capacitar o sistema produtivo local
para atender is demandas por bens e servigos sociais;

Vll incentivar a organizaqio associativa e cooperativa dos agentes
envolvidos na produqio rural e urbana de bens e serviqos;

vlll promover cursos de capacitaqio e aperfeiqoamento para
fortalecimento, geraq5o e atraqio de atividades produtivas de maior
potencial e dinamismo econ6micos;
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lX - promover a melhoria do ambiente informacional para orientaqao e,

apoio is decis6es dos agentes pilblicos e privados do municfpio;

X - criar as condiq6es para gue se instalem indf strias que aproveitem as

potencialidades do Municipio; '

Xl - desenvotver o "PROGRAMA EMPRECADOR" com a garantia de unt
percentual mlnimo a ser definido em lei especifica de mio-de-obra
contratada dentre os habitantes do Municipio de Estreito, por todos os

empreendimentos de capital origindrio de fora do municfpio;

Xll - incentivo i produqio artesanal com a construEso de um centro de

capacitaqio;

Xlll - instalaqio de uma olaria para a produqio de objetos de cerimica,
ser desenvolvido em forma de cooperativa;

XIV - criar uma lei especifica..que defina vagd.s obrigat6rias p?ra :

empregados com algum tipo de deficiEncia ffsica.

SeEio ll - Das Diretrizes para o Desenvolvimento Rural

Art. 36 - 56o diretrizes para o desenvolvimento rural do Municipio:

I - prover condiq6es adequadas de infra-estrutura para o

desenvolvimento, vatorizagSo e ocupaqSo produtiva do espaqo rural;

ll - fomentar a agroindtistria e a aEricultura de base familiar;

lll - promover a articulaqSo entre os sistemas de infra-estrutura rural,-'
assist6ncia t6cnica, cr6dito, comercializagio e fiscalizaq5o fito-sanitiria;

lV promover e incentivar a geraqSo, a adaptaqio e a adoqio a.l
tecnologias e de preticas gerenciais adequadas; ..

V apoiar iniciativas de comercializaqio direta entre
familiares e os consumidores;

os produtores
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Vl - desenvolver um programa Ce incentivo i produqio comunit6ria,
cujo resultado deverd ser comercializado para o pr6prio municipio,
destinando-se i merenda escorar e as refeigle's hospitalares;

Vll - recuperar toas as estradas-vicin"is do 'municipio interligando as
zonas rural e urbana, desenvolvendo um programa permanente de
manutenqio das mesmas;

Vlll - desenvolver um programa municipal de distribuiqio de terras para
a produqio em regime de cooperativas, em hortas, granjas e olarias;

lX - aquisiqio e disponibilizaqio a preqos subsidiados de tratores e

mdquinas agricolas visando o aumento da prbdutividade no campo, bem
como a substituig6o de tdcnicas de plantio rudimentares pelo uso
adequado da tecnologia;

:
x - construqio de aqudes para a criaqio de peixes em regime de
cooperativas.

CAPITULO II - DA POLITICA DE INCENTIVO AO TURISMO

Art. 37 - A polftica de incentivo ao turismo tem por objetivo orientar a
atuaqio do poder pfblico bem como da iniciativa privada, visando a
geraqio de emprego e renda a partir do desenvolvimento sustentdvel do
turismo, aproveitando-se as potencialidades de Estreito.

Art. 38 - sio diretrizes da polltica de incentivo ao turismo.

I - elaborar, no prazo mdximo de l g0 dias, contados da data de
publicagio desta lei, o Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo
Sustentivel;

ll - incentivar o turismo de aventura, o ecoturismo e o turismo rural;

lll - instalar em uma irea do perimetro urbano um parque Municipal
destinado ao cultivo e preservaqio de virias esp6cies vegetais tlpicas da
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reglao, com um viveiro de mudas ornamentais, 6reas de cultivo de flores
e um mini-zool6gico;

lV - campanhas informativas para a divutgaqio das potencialidades
tur[sticas do municipio;

V - campanhas educativas para a popuraqip, rerativas is poriticas de
turismo receptivo;

Vl - incentivo i construqio, equipamento e manutengio de restaurantes,
pousadas, hot6is e outros empreendimentos destinados ao
entretenimento;

vll - revitalizaqio da ilha do cabral, no rio Tocantins, para a pr{tica
saudivel de espofte e lazer, nos periodos de reduqio do volume de
igua do rio. Este projeto dever6 incluir a padronizaqio das barracas,
6reas destinadas i pr{tica esportiva, banheiros ecol6gicos e campanha
educativa quanto i utilizagio do espaqo;

vlll - exploraqSo responsdver da parte do parque Nacional da Chapada
das Mesas que pertence ao Municipio de Estreito, conforme as regras
estabelecidas pelo IBAMA.

TITULO V - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CESTAO

CAPITULO I - DA GESTAO POBUCA

Art. 39 A porftica de gestio prlbtica tem por objetivo orientar a
atuaqio do poder p0brico e dot6-ro de capacidade gerenciar, tecnica efinanceira para o pleno cumprimento de suas funq6es.

Art. 40 - Sio diretrizes da poritica de gestdo pribrica;
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| - reestruturar e implantar o sistema municipal de gestao e

planejamento; 
.. :

ll - descentralizar os processos de-cis6rios;

lll - dotar as unidades operacionais do governo de compet€ncia t6cnica
e capacidade financeira para o exercfcio de suas funqies;

lV - aperfeiqoar os sistemas de arrecadaqio, coliranqa e fiscalizaqio
tribut6rias;

V - prover condiq6es efetivas para garantir a participaqio
processos de decisio;

popular nos

vl - valorizar, motivar e promover a quarificaqflo profissional dos
servidores priblicos com treinamentos periddicos;

Vll - atuar de forma articulada com outros agentes sociais, parceiros ou
6rglos governamentais, sobretudo nas ag6es de maior impacto social e
econOmico;

Vlll - assegurar transpar6ncia nas ag6es administrativas e financeiras,
inclusive mediante divulgaqflo regurar de indicadores de desempenho.

lX - instituir e/ou colocar em funcionamento a lei de muros e calqadas e
a lei do sil€ncio;

X - construir, no prazo de l0 (dez) anos, visando a melhoria da
qualidade de vida da populaq5o, os seguintes equipamentos priblicos:
meio-fio em todas as ruas e avenidas; hidrantes nas principais avenidas
da 6rea urbana e em 6reas de grande fluxo de pessoas; pavimentaqao de
todas as ruas e avenidas da 6rea urbana; praqas; reurbanizaqio
padronizada das avenidas que margeiam os lados esquerdo e ciireito da
BR-010 em todo o perlmetro urbano, com arborizaqio, iluminaqio e
desenho arquitet6nico definidos em !rojetos apreciados pela
comunidade em audi6ncia p[blica.
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cAplTULo tl - DA PARTlclPAqAo PoPULAR

Art. 4l - A polftica de participaqio popular objetiva valorizar e garantir

o envolvimento dos municipes, de forma organizada, na gestS'o ptiblica

e nas atividades pollticas e s6cio-culturais da comunidade.

Par6grafo 6nico - Entende-se por participaqio todo ato de influir, de

exercer controle, de ter poder, de estar envolvido ativamente.

Art. 42 - A garantia da participaqio dos cidailios, responsabilidade do

governo municipal, tem por fim:

| - a socializaqio do homem e a promoqio' do seu desenvolvimento

integral como indivfduo e membro da coletividade;

ll - o pleno atendimento das aspiraq6es coletivas no que se refere aos

objetivos e procedimentos da gestio pf blica;

lll - a permanente valorizaqio e aperfeiqoamento do poder priblico como

instrumento a serviqo da coletividade.

Art. 43 - Slo diretrizes para incentivar e garantir a participaqio popular:

I - valorizar as entidades organizadas e representativas como legftimas'

interlocutoras da comunidade, respeitando a sua autonomia polftica;

ll - fortalecer os Conselhos Municipais como principais instAncias de

assessoramento, consutta, fiscalizagio e deliberaqio da populaqio

sobre decis6es e aq6es do governo municipal;

lll - apoiar e promover instincias de debates abertos e democr6ticos'

sobre temas de interesse da comunidade, organizando seminirios pelo

menos uma vez por ano para essa finalidade;

lV - consultar a populaqio sobre as prioridades quanto i destinaqio dos

recursos pilblicos, atrav6s de Audi6ncias Priblicas para a elaboraqio_

Orgamento Participativo a partir de 2007;
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V - elaborar e apresentar os orqamentos p0blicos de forma a facilitar
entendimento e o acompanhamento pelos munfcipes;

Vl - desenvotver o Sistema Municipal de lnformaqdes e assegurar
acessibilidade da populaqio 

"J 
*.r*o;

Vll - apoiar e participar de iniciativas que promovam a integraqio social
e o aprimoramento da vida comunit6ria.

CAPITULO III _ DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE

ESTREITO _ IPME

Art. 44 Fica criado o lnstituto de Planejamento do Municlpio de

Estreito IPME, com a incumb€ncia de aprimorar e supervisionar o
processo de planejamento da administraqio municipal, tendo em vista
assegurar melhor desempenho, articulaqio e equilibrio is aq6es das

vdrias 5.reas e nfveis da gestio.

Art. 43 Compete ao IPME, sem prejufzo de outras atribuiq6es de

card,ter provis6rio ou permanente que lhe forem designadas pela

ad ministragio municipal :

| - assessorar a Administraqio Municipal; ..

ll - coordenar a aplicaqio do Plano Diretor e suas revis6es;

lll zelar pela compatibilizaqio, aperfeiqoamento, compreensio,
divulgaESo e aplicaq5o das normas urbanfsticas que comp6em o
ordenamento jurldico do Municipio;

lV - orientar e assegurar a efetiva integragSo, articulaq5o e coordenaqio
das aE6es de governo em nfvel program6tico, orqamentirio e gerencial;

V - coordenar o Sistema de lnformaq6es Municipal de que trata esta Lei,
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Vl - propor e/ou realizar, em cariter perman.n,u, estudos . parqrir"rl
voltados para o aprimoramento do conhecimento sobre os aspectos

fisico-ambientais, s6cio-econOmicos e gerenciais do Municfpio;

Vll - zelar, em colaboraqio com 6s demais 6rgios da Prefeitura e com a
comunidade, pela permanente promoqSo do Municfpio no contexto
regional;

Vlll elaborar e apreciar propostas urbanfsticas, socio-econ6micas,
fisico-ambientais ou gerenciais de interesse para o,desenvolvimento do
Municlpioi

lX propor, apreciar ou coordenar iniciativas e programas de

cooperaqio ou parceria de interesse do Municipio;

:
X - propor, apoiar ou coordenar a realizaqio de f6runs sobre assuntos
de interesse da administragio municipal;

Xl propor e apoiar formas de participaqio efetiva e eficaz da
populaq6o na gestio ptiblica;

Xll propor, apreciar e coordenar programas de reestruturaqio e

modernizaqio da gestSo ptiblica;

xlll emitir parecer sobre a execuq5o das aq6es provenientes dos
projetos de parcelamento do solo, ocupagio e uso do solo e de obras e

edificaq6es, sempre que requisitado pela secretaria de obras;

XIV coordenar as ag6es de elaboraqio do plano

Orqamento e do Plano Anual de Aqio do Coverno
supervisionar a aplicaqio dos mesmos, a partir de ZAOT;

xv - assessorar as Unidades de Gestio na elaboraqio dos
de Trabalho;

Plurianual, do
Municipal, e

Planos Anuais

xvl - acolher e coordenar propostas de operaqdes urbanas;
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XVll - assessorar o 6rgio municipat de meio ambiente em quest6es de

Estudos de lmpacto Ambientat - ElAs e Relat6rios de lmpactos
Ambiental - RIMAs;

XVlll - elaborar o seu Regimenio lnterno, o Plano Anual de Trabalho e o
Relatorio Anual.

Art. 46 - O IPME teri a seguinte composiEio:

| - uma Diretoria Executiva, ocupada pelo presidente do 6rgao, indicado
pelo chefe do Executivo Municipal; '

ll - Uma Diretoria de Ptanejamento, ocupada pelo Diretor de

Planejamento;

lll - Uma Diretoria de lnformaqSes, ocupada pelo Diretor
lnformag6es Municipal ;

lV - um grupo operacionat, composto de tr€s membros,
Diretor de Planejamento e referendado pelo chefe

do Sistema de

indicados pelo

do Executivo
Municipal;

V - um conselho de

IPME e pelos quatro

membros).'

planejamento (composto pelos quatro diretores do
coordenadores de 6rea de gestf,o, no total de oito

Art. 47 - Cabe i Prefeitura Municipal de Estreito garantir as condiq6es
para o funcionamento adequado do lpME.

CAPITULO IV . DO CONSELHO DA CIDADE DE ESTREITO - CONCE

Art. 48 - Fica criado o conselho da cidade de Estreito - coNCE como
6195o superior de assessoramento e consulta da administraqio
municipal, com funqSes fiscalizadoras e deliberativas no imbito de sua
compet6ncia, conforme disp6e esta Lei.

Art. 49 * Sio atribuig6es do CONCE:



37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
ESTADO DO MARANHAO

| - elaborar seu regimento interno;

ll - monitorar, fiscalizar e avaliar a implementaqao e sugerir alteraq6es
das normas contidas nesta Lei e as demais leis municipais correlatas;

lll opinar sobre a compatibilidade das propostas de programas e

projetos contidos nos planos plurianuais, leis cie diretrizes
orqamentirias e nos orcamentos anuais com as diretrizes desta Lei;

lV - analisar e emitir parecer ssbre as propostas de alteraqio do Plano
Diretor e da legislaqio municipal correlata;

V - apreciar e deliberar sobre casos nio previstos na lei do Plano Diretor
e na legislaqio municipal correlata;

Vl - auxiliar o executivo municipal na aq5o fiscalizadora de observAncia.
das normas contidas na legislaqio urbanistica e de proteqio ambiental;

,.

Vll - receber denrincias da populaq6o e tomar as provid6ncias cablveis
nas quest6es afetas ao Plano Diretor.

Art. 50 - o coNCE 6 composto por l0 (dez) membros eferivos, al6m dos
seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, da seguinte
forma:

I - um Diretor do IPME;

ll - um representante do Poder Executivo;

lll - um representante do poder Legislativo ;

lV - um representante dos moradores da zona rura!, eleito diretamente
por seus pares;

V - um representante da secretaria de obras do Municfpio;

Vl um representante da 6rea de
Secretaria Municipal que vincula a 6rea;

meio ambiente, indicado pela
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Vll - um representante da 6rea empresarial, eleito de maneira direta por
seus pares;

Vlll - um representante da 6rea da Saude,
populaq6o;

lX - um representante da 6rea da EducaEio,
professores e estudantes do ensino mddio.
ser estudante ou professor;

eleito pelo voto direto da

eleito pelo voto direto de

Este representante poderd

X - um representante da 6rea agropecu{ria, indicado pela Secretaria
Municipal de Agricultura.

S 1o - Cada membro tera um suplente escolhido nas mesmas condiq6es
do titular. Tanto os titulares quanto os suptentes serio nomeados pelo
Prefeito com a respectiva homologaEio da cimara Municipal.

S 2' - Os membros do Conselho da Cidade de Estreito devem exercer
seus mandatos de forma gratuita, vedada a percepqro de qualquer
vantagem de natureza pecuniiria.

5 3o - O suporte tecnico e administrativo nu..rrerio ao funcionamento.
do CONCE serd prestado diretamente pela prefeitura

S 4'- As reuni6es do CONCE s6o pilblicas, facultado aos munfcipes.
solicitar, por escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu
interesse na pauta da primeira reuniro subseqtiente.

S 5o - O regimento interno estabeleceri a extens5o do I o (primeiro)
mandato, com vistas a anualmente ocorrer renovaqio de metade dos
membros.

CAPITULO V - DOS INSTRUMENTOS DE POLTTICA URBANA

SeEio I - Da Operaqio Urbana
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Art' 5r - operaq.o Urbana 6 0 conjunto de intervenq6es e medidasintegradas' objetivando viabilizar projetos urbanisticos especiais,observado o interesse p0blico, em dreas previamente delimitadas.

5 I o sio participantes ; operaqio Urbana os propriet,rios,moradores, usudrios permanentes e investidores priirrdor. 
- '

s 2o - o rpME acorhe16, coordenar6, aprovari e fiscarizar6 todo projetgde Operaqio Urbana.

s 3" - A operaqio urbana pode ser proposta pero executivo, ou porrequerimento de, no mfnimo 200 (duzentos) cidadios, ou ainda porentidade de classe que nela tenha interesse.

S 4o - No caso'de operaqio Urbana de iniciativa da municipalidade, aPrefeitura, mediante chamamento em editar, definird a proposta quemelhor atenda ao interesse priblico. . 
"'rr s s vr vP

Art' 52 - A operaqio urbana envolve intervenq6es e.medidas como:

| - tratamento urbanfstico de dreas priblicas;

ll - abertura de vias ou melhorias no sistema vidrio;

lll - implantaseo de programa habitacionat de interesse sociar;

lV - implantaqio de equipamentos priblicos;

V - proteqio e recuperagEo de ,.rr,r6nio cultural;

Vl - projetos visando a proteqio ambiental;

Vll - reurbanizaqio;
.'

vlll regulariza'Eo fundi6ria de edificag6es. rocatizadas em 6rea nioparceladas oficiatmente; 
-5 - -- ' 'vLq't4c'.'q) trIIl aJ

lX - transfer€ncia de potenciar Construtivo, na forma da rei.
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Art. 53 - cada operaqio urbana ser6 prevista em lei especffica que
estabelecerd,:

I - a finalidade da intervenqio,proposta;

ll - o perlmetro da 6rea da intervenq6o;

lll - o plano urbanfstico para a 6rea;

lV os procedimentos de natureza
urbanistica e ambiental necessdrios ao
pretendidas;

V - os parimetros urbanisticos locais;

econ6mica, administrativa,
curhprimento das finalidades

vl - os incentivos fiscais e mecanismos compensatorios, previstos em
lei, para os participantes dos projetos e paia aquelgs que por ele forem
prejudicados;

Vll - o prazo de vig6ncia.

5 I o - A modificagSo prevista no inciso V somente pode ser feita sejustificada peias condiq6es urbanfsticas da 6rea da operaqio.

s 2o - o projeto de lei que tratar da operaqio Urbana pode prever qr. 
"execuqio de obras por empresas da iniciativa privada seja remunerada,

dentre o.rtras, pela concessio para explorig5o econ6mica do serviqoimplantado. 
, 

.

Art' 54 - os recursos financeiros levantados para operaEro Urbana sao
exclusivos i sua realizagio.

segio ll - Da urbanizaEio e Edificaqio compursorias e do rmposto
Predial e Territorial Urbano progressivo no Tempo

Art. 55 o Municipio pode exigir. nos termos .fixados no c6digoTribut{rio Municipar, que o propriet6rio do soro urbano nio edificado,
subutilizado ou nio utirizado promova seu adequado aproveitam
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sob pena de aplicar os mecanismos previstos no artigo l g2, parSgrafo
4e da Constituiqio Federai, respeitados os termos da Lei Federal que
regulamenta esse dispositivo e lhe d€ eficdcia.

Par6grafo Inico o lmposto prediar e Territorial urbano
Progressivo somente poderd ser apricado . nas areas em
predominincia de condiq6es favoriveis de infra-estrutura e
para adensamento.

_ IPTU

que haja

topografia

CAPfTULO VI _ DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAqOES - SMI

Art. 56 - O Sistema Municipal de lnformaqOes (SMl) objetiva assegurar i,
produqio, o acesso, a distribuigio, o uso e o compartilhamento de.
informag6es indispensdveis is transformaE6es administrativas, flsico-
ambientais e s6cio-econ6micas do Municlpio

Art. 57 - Sio princfpios fundamentais do SMI:

| - o direito i informaqro como um bem pfiblico fundamental;

ll - o uso e compartilhamento de informaq6es como condiqio essencial .

para a eficicia da gestf,o municipal;

lll a valorizaq5o das formas descentralizadas e participativas de
gestao.

Art- 58 o sistema Municipar de lnformaq6es, responsabilidade do
poder priblico, tem como missio b fortalecimento da.capacidade de
governo do municfpio na prestaqro dos serviqos ptiblicos e na
articulaqSo e gestao de iniciativas e projetos de desenvolvimento local.

Art- 59 - compete ao lpME coordenar o planejamento, a implantaqio e a.
gestSo do Sistema Municipal de lnformaqOes.

Art. 60 Na estruturaqao e na gestao do
lnformag6es deveri.o ser observados os seguintes
informagdo:

Sistema Municipal de

atributos associados i
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I - relevincia:

ll - atualidade;

lll - confiabilidade;

lV - abrang€ncia;

V - disponibilidade, em frequ€ncia e formato adequados ao uso;
:'

Vl - comparabilidade temporal e espacial;

Vll - facilidade de acesso e uso;

Vlll - viabilidade econdmica.

Art. 61 Sio instrumentos retevantes para a operacionalizaqio do
Sistema Municipal de lnformaq6es:

I * uma Biblioteca priblica Municipal;

ll - os sistemas automatizados de
referenciadas;

de informaE6es geo-gestao e

lll - a rede municipal de informaq6es para comunicagio e acesso a
bancos de dados por meios eletrOnicos;

lV - o Anuirio Municipal de lnformagdes. . .

il:,.I;;J5o 
diretrizes para o a.r.nrolrimenro do sistema Municipat de

I - organizar, aprimorar, incrementar e disponibirizar pubricamente
informaq6es e conhecimentos sobre o Municlpio;

ll - garantir adequado suprimento, circulaqio e uso de informacdps
indispensdveis a articulaqio, coordenagio e
ad min istraqio mu nicipal ;

uso de informaqdes
desempenho
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lll - facilitar as condiq6es de acesso dos agentes locais is informaq6es
indispensdveis i promoqio do desenvolvimento municipal;

lv melhorar a qualidade -do atendimento priblico a populagio,
eliminando, simplificando ou agitizando rotinas burocrdticas;

V - priorizar as demandas de informaq6es relacionadas is atividades
fins, sobretudo as de maior impacto sobre .a qualidade das politicas.
publicas;

vl fomentar a cooperaEio entre agentes pilbricos, privados e
comunitdrios nas atividades retevantes e geraqio e a difusdo de
informaq6es de interesse comum;

vll incentivar comporramentos pr6-ativos .em termos de produqlo,
compartilhamento e uso da informaqro no ambiente de trabalho;

vlll - garantir transpar€ncia is ag6es da administraqio municipar;

lx assegurar o efetivo envorvimento dos usu{rios e de outros
interessados em todas as fases de desenvolvimento do sMl;

X - estruturar e implantar o sMl de forma gradativa e modulada;

xl promover parcerias com agentes ptibticos ou privados para a.-.
manuteng5o e continuo aperfeiqoamento do sistema Municipal de
lnformag6es.

TITULo VI _ DAs DlsPoslq6es ceRals E TRANsIT6RIAS

Art' 63 - A prefeitura Municipar de Estreito promoverd a capacitagio
sistematica e de maneira continuada dos funcionirios municipais paragarantir a apricagio e a eficScia desta Lei e do conjunto de npffi
urbanfsticas.
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