
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI Nº. 023/2006. Em 10 de outubro de 2006. 

 

INSTITUI O PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DO MUNICÍPIO DE LAGOA 

SECA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, Estado 

da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a 

CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Plano Diretor Participativo é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento integrado e expansão urbana, orientando os agentes públicos 

e privados que atuam no uso, ocupação e gestão do solo no município de 

Lagoa Seca. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

Art. 2º. O Plano Diretor Participativo tem como objetivos gerais: 

 

I - Orientar o pleno desenvolvimento e distribuição das diversas atividades no 

município, através do adequado ordenamento territorial, disciplinando o 

parcelamento, uso e ocupação do solo; 
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II - Assegurar o cumprimento da função social da cidade e da propriedade 

urbana e rural; 

III - Implementar uma gestão democrática, garantindo a participação direta e 

indireta da população nas tomadas de decisões do poder público e o controle 

social de sua implementação, através canais instituídos na presente lei; 

IV - Garantir o bem estar e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 

buscando o estabelecimento de uma ambiente socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado e economicamente viável; 

V - Sistematizar as informações estratégicas, essenciais e necessárias para o 

conhecimento da realidade em que atua o governo, para a gestão municipal 

participativa; 

 

Art. 3º. São objetivos estratégicos do Plano Diretor Participativo. 

 

I – Determinar que as intervenções de órgãos federais, estaduais e municipais 

dentro do limite territorial de Lagoa Seca, deverão estar de acordo com as 

determinações desta Lei. 

 II – Determinar que a aprovação das intervenções citadas no inciso I, deverão 

obrigatoriamente ser referendadas pela população, através dos órgãos 

colegiados estabelecidos no Plano Diretor Participativo. 

 

CAPÍTULO III 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Art. 4º. O Plano Diretor Participativo define como funções sociais da cidade e 

da propriedade aquelas essenciais à manutenção da qualidade de vida de seus  
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habitantes, como: habitação, saneamento ambiental, trabalho, lazer, 

segurança, cultura, educação, saúde e energia elétrica. 

 

Art. 5º. As definições das funções sociais da propriedade visam garantir: 

 

I - Os espaços coletivos de suporte à vida, destinados a atender as 

necessidades da população de equipamentos urbanos e comunitários, 

mobilidade e transporte público, área de proteção, preservação e recuperação 

do ambiente natural e construído, considerando o patrimônio artístico, histórico, 

cultural, paisagístico e arqueológico; 

II - A acessibilidade e a mobilidade do cidadão no espaço urbano, através da 

adequação deste; 

III - A universalização do acesso à infra-estrutura e serviços urbanos de forma 

sustentável, respeitando a legislação ambiental vigente; 

IV - O acesso a terra urbanizada e regularizada, procurando garantir o direito à 

moradia; 

V - Área para o desenvolvimento econômico de pequenos empreendimentos 

comerciais, industriais, de serviços e voltados para a agricultura familiar. 

 

Art. 6º. Para cumprir sua função social, a propriedade pública ou privada 

deverá, no mínimo: 

 

I - Atender às exigências contidas nesta lei e na legislação complementar ao 

Plano Diretor Participativo, subordinando os direitos decorrentes da 

propriedade individual aos interesses da coletividade; 
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II - Ter seu aproveitamento e utilização voltados para atividades inerentes ao 

cumprimento das funções sociais do município, em intensidade compatível com 

a capacidade de atendimento dos equipamentos e serviços públicos; 

 

 

III - Ter seu aproveitamento e utilização compatíveis com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do patrimônio cultural; 

IV - Ter seu aproveitamento e utilização compatíveis com a segurança e saúde 

de seus usuários e da vizinhança; 

V - Ser objeto de remembramento e/ou desmembramento sem oferecer 

impactos negativos à infra-estrutura e serviços urbanos, como a sobrecarga 

das redes e dos serviços. 

 

CAPÍTULO IV 

DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 

 

Art. 7o A política de infra-estrutura urbana tem como objetivo geral orientar, 

ordenar e disciplinar o crescimento do município, através dos instrumentos de 

regulação que definem a distribuição espacial das atividades, a densificação e 

a configuração da paisagem urbana no que se refere à habitação, 

abastecimento de água, esgoto, drenagem, limpeza urbana, energia elétrica, 

sistema viário e transporte, de conformidade com as diretrizes apresentadas 

em cada seção. 

 

§ 1º. O Poder Público Municipal deverá garantir os serviços de infra-

estrutura básica como rede de água, esgoto sanitário, drenagem urbana, 

coleta de lixo, energia elétrica, estradas e pavimentação, além dos 

equipamentos comunitários necessários à população atual e futura de 

Lagoa Seca, diminuindo as desigualdades hoje presentes nos espaço 
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urbano e rural do Município, através de investimentos próprios ou da cessão 

dos serviços a terceiros. 

 

 

 

 

§ 2º. O Poder Público Municipal deverá utilizar a mão-de-obra local nas 

atividades voltadas para a melhoria de estradas transitáveis, postos de 

saúde e escolas, entre outras, 

 

SEÇÃO I 

DA HABITAÇÃO 

 

Art. 8o. A política municipal de habitação tem por objetivo orientar as ações do 

Poder Público e da iniciativa privada propiciando o acesso à moradia, 

priorizando famílias de baixa renda, num processo integrado às políticas de 

desenvolvimento urbano e regional e demais políticas municipais. 

 

Parágrafo Único. As diretrizes gerais da política municipal de habitação estão 

voltadas para o conjunto da população do município, com destaque para as 

diretrizes da política da habitação de interesse social para a população de 

baixa renda, sendo elas: 

 

I - Elaboração da Política Municipal de Habitação, considerando a criação de 

um Fundo Municipal de Habitação, viabilizando a sua operacionalização; 

II – Criação de um programa de melhoria das condições habitacionais no 

município, eliminando as construções de taipa ainda existentes; 

III - Definição de parâmetros construtivos e urbanísticos para a execução de 

projetos e construções no município; 
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IV - Incentivos a pessoas físicas ou jurídicas que desejem investir em habitação 

popular, principalmente em terreno ou gleba dentro das zonas urbanas de 

ocupação prioritária e ocupação recomendada; 

 

 

 

 

V - Incentivos para estimular a implantação de pequenos estabelecimentos de 

comércio e serviços, próximos às áreas predominantemente residenciais, 

desde que observados critérios de qualidade ambiental; 

VI - Estabelecimento de parâmetros legais para a utilização de imóveis 

fechados, desocupados, subutilizados, ou de ocupação ocasional existentes no 

município, para o cumprimento da função social da propriedade; 

VII - Promoção de ações de expansão, adensamento ou consolidação urbana 

conforme as características das diversas zonas do território urbano definidas 

pelo Macrozoneamento do Plano Diretor Participativo; 

VIII - Intensificação do uso das zonas bem servidas de infra-estrutura e 

equipamentos para otimizar o seu aproveitamento; 

IX – Promoção do crescimento da cidade em direção às áreas propícias à 

urbanização, evitando problemas ambientais, e de trânsito e invasão das áreas 

agrícolas e agricultáveis; 

 

SEÇÃO II 

DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA 

 

Art. 9o. A política municipal do abastecimento d´água tem por objetivo orientar 

as ações do Poder Público e da iniciativa privada e concessionária, propiciando 

o acesso à água de qualidade especificada para o consumo humano, 

priorizando famílias de baixa renda, num processo integrado às políticas de 

desenvolvimento urbano e demais políticas municipais, tendo como diretrizes: 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

I - Estabelecer formas de fiscalizar o abastecimento d’água, evitando 

interrupções constantes e prolongadas no seu fornecimento; 

 

 

 

 

II - Estabelecer formas de avaliação da qualidade da água fornecida pela 

concessionária, evitando problemas de saúde pública; 

III - Elaborar campanhas para esclarecimento da população relacionadas a 

melhor forma de armazenamento, utilização e possível reuso da água, evitando 

o seu desperdício; 

IV - Elaborar um plano de abastecimento para a zona rural, evitando ou 

reduzindo ao máximo o uso de carros pipas e orientando o tratamento da água 

armazenada em cisternas e caixas d’água. 

 

SEÇÃO III 

DO SISTEMA DE ESGOTO 

 

Art. 10o. A política municipal do sistema de esgotamento tem por objetivo 

orientar as ações do Poder Público, de conformidade com a legislação 

ambiental vigente, tendo como diretrizes:  

 

I - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal; 

II - Estudo de alternativas de esgotamento sanitário nos núcleos urbanizados 

da zona rural; 

III - Os sistemas de esgotamentos devem respeitar os parâmetros da legislação 

ambiental vigente, no que se refere ao tratamento e destino final dos resíduos. 

 

SEÇÃO IV 
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DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

 

Art. 11. A política municipal do sistema de drenagem urbana tem como diretriz 

a definição da rede de drenagem da zona urbana. 

 

 

 

SEÇÃO V 

DA LIMPEZA URBANA 

 

Art. 12. A política municipal do sistema de limpeza urbana tem por objetivo 

orientar as ações do Poder Público, de conformidade com a legislação 

ambiental vigente, tendo como diretrizes: 

 

I - Implantação de taxa de coleta de lixo, como contribuição para a melhoria do 

sistema de limpeza pública; 

II – Desenvolvimento de um programa de conscientização da população quanto 

ao acúmulo de lixo em locais indevidos; 

III – Criação de um programa municipal de coleta de lixo, melhorando o sistema 

desde o armazenamento por parte da população, a coleta pelo poder público 

até seu destino final; 

IV - Estudo de viabilidade para um programa de coleta seletiva de lixo; 

V - Aquisição de frota adequada ao transporte de resíduo sólidos, bem como 

utilização por parte de funcionários da coleta, de equipamentos de proteção; 

VI - Definição de local e forma próprios ao destino final do lixo hospitalar. 

 

SEÇÃO VI 

DA ENERGIA ELÉTRICA 
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Art. 13. A política municipal do sistema de eletrificação objetiva orientar as 

ações do Poder Público, tendo como diretrizes: 

 

 

 

 

 

 

I - Estabelecer formas de fiscalização no fornecimento de energia elétrica no 

município, considerando as especificidades da zona rural e urbana; 

II - Elaborar campanhas educativas para conscientização do uso da energia de 

forma a evitar desperdícios e dentro dos parâmetros legais vigentes. 

III – Elaborar estudo para a implantação de rede trifásica na zona rural. 

 

SEÇÃO VII 

DO SISTEMA VIÁRIO, DOS TRANSPORTES E DO TRÂNSITO 

 

Art. 14. São diretrizes específicas da política municipal dos sistemas viário, dos 

transportes e do trânsito: 

 

I - Definir a hierarquização das vias e rodovias, considerando os fluxos e o 

Código Nacional de Transito; 

II - Definir os sentidos de fluxo das vias; 

III - Estabelecer um programa de ampliação do sistema viário a partir de 

estudos de viabilidade técnica e econômica; 

IV - Estabelecer rotas para o transporte coletivo de forma a integrar as zonas 

rural e urbana; 

V - Estabelecer rotas de carga pesada e de risco; 

VI - Adequar o sistema viário para promover a integração intra-municipal; 
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VII - Elaborar estudos para a localização de área de estacionamento no centro 

da cidade; 

VIII - Elaborar estudo para a implantação de um binário visando o 

descongestionamento do trânsito na área central; 

IX - Desenvolver campanhas de educação de trânsito; 

 

 

 

 

X - Elaborar estudos para a definição de pontos de parada dos transportes 

coletivos e instalação de abrigos cobertos; 

XI - Desenvolver projetos de sinalização informativa e de trânsito; 

XII - Cumprir o Decreto Lei 5296 de 02.12.2004 de acessibilidade em todo o 

território do município; 

XIII - Priorizar a circulação de pedestres em relação aos veículos e dos ônibus 

em relação aos veículos particulares. 

 

SEÇÃO VIII 

DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E URBANOS 

 

Art. 15. São diretrizes específicas da política municipal dos equipamentos 

públicos e urbanos: 

I - Elaborar estudo para ampliação ou para localização e implantação de novo 

cemitério da zona urbana ou de processos alternativos como crematórios; 

II - Estudo de avaliação para manutenção e funcionamento do mercado 

público; 

III - Estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental de relocação do 

matadouro público municipal; 

IV - Cumprimento das normas legais e ambientais vigentes para a implantação 

do matadouro. 
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CAPÍTULO V 

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Art. 16. A política municipal de uso do espaço público tem como prioridade a 

melhoria das condições ambientais e da paisagem urbana, com as seguintes 

seções e suas respectivas diretrizes:  

 

 

SEÇÃO I 

DO PERÍMETRO URBANO 

 

Art. 17. É diretriz específica da política municipal para a definição do perímetro 

urbano o estudo de readequação da zona urbana definida. A delimitação da 

área urbana será enviada para Câmara Municipal em até 180 dias a partir da 

data de aprovação dessa Lei. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL 

 

Art. 18. A política municipal do meio ambiente tem como objetivo promover a 

conservação, proteção, recuperação e o uso racional do meio ambiente, em 

seus aspectos natural e cultural, estabelecendo normas, incentivos e restrições 

ao seu uso e ocupação, visando a preservação ambiental e a sua 

sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. 

 

Parágrafo Único. Constituem os aspectos natural e cultural do meio ambiente, 

o conjunto de bens existentes no Município de Lagoa Seca, de domínio público 

ou privado, cuja proteção ou preservação seja de interesse público, quer por 
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sua vinculação histórica, quer por seu valor natural, cultural, paisagístico, 

arquitetônico e artístico,  devendo-se observar as seguintes diretrizes: 

 

I - Criar programas de incentivo à produção do artesanato no município; 

II – Criar um centro voltado para a formação, aperfeiçoamento, confecção e 

comercialização do artesanato local, impedindo o papel do atravessador e a 

expropriação do artista e do próprio município do seu potencial artístico; 

 

 

 

III - Criar Lei Municipal de incentivo à cultura, contemplando o artesanato, a  

música, a dança e outras formas de expressões culturais; 

IV - Organizar eventos culturais envolvendo, além dos artistas e a população 

local, aqueles de outros município e regiões, zelando pela divulgação dos 

mesmos; 

V – Criar fundo de incentivo à cultura buscando recursos de entidades, 

empresas públicas e privadas; 

VI - Promover concursos cujo tema se volte para o resgate da História de 

Lagoa Seca; 

VII – Apoiar as festividades sócio-culturais do município; 

VIII - Aproveitar e explorar o potencial turístico do Município, através do turismo 

religioso, ecológico-rural, da preservação histórica, cultural e ambiental, 

proporcionando a implantação de equipamentos e infra-estrutura turísticos 

adequados; 

IX - Preservar as margens dos rios, os mananciais, as encostas, a fauna e as 

reservas florestais do Município, otimizando a urbanização da zona rural, 

evitando o uso das áreas com declividade acima de 30% e dos fundos de 

vales; 

X - Proteger o meio ambiente, e com ele o ser humano, de qualquer forma de 

degradação ambiental, mantendo a qualidade da vida humana; 
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XI - Valorizar a paisagem de Lagoa Seca através da preservação de seus 

elementos constitutivos: as bacias hidrográficas do Rio Mamanguape e do Rio 

Paraíba, suas áreas de relevo mais movimentado e os remanescentes da mata 

nativa; 

XII - Prover o Município de Lagoa Seca de instrumentos técnicos, jurídicos e 

administrativos capazes de inibir os possíveis problemas decorrentes do 

crescimento urbano desordenado; 

 

 

 

XIII - Criar um instrumento municipal (Código de Meio Ambiente)l de 

fiscalização e preservação do Meio Ambiente; 

XIV - Criar um Programa de Gestão Municipal de Recursos Hídricos; 

XV - Introduzir no currículo escolar do município, como tema transversal, o 

ensino da educação ambiental, além do uso de técnicas agrícolas alternativas 

e inclusão digital; 

XVI - Valorizar a utilização de sementes de vegetação nativa; 

XVII - Criar condições para implantação de uma farmácia homeopática 

veterinária; 

XVIII - Incentivar e apoiar a diversificação da agricultura familiar, oferecendo 

aos agricultores condições de desenvolver e intensificar a exploração orgânica 

para minimizar o uso intenso de agrotóxicos; 

XIX - Estabelecer incentivos construtivos e fiscais visando a preservação, 

conservação e recuperação do patrimônio cultural e ambiental. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS POLÍTICAS SETORIAIS 

 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 
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Art. 19. A política municipal da educação tem como fundamento assegurar ao 

aluno educação de qualidade para o exercício da cidadania, com base nas 

seguintes diretrizes: 

 

I – Compete à Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Seca a criação, 

coordenação e implementação de programas de formação continuada dos  

 

 

 

profissionais de educação visando garantir a oferta de um ensino de melhor 

qualidade; 

II - Incentivar a formação dos professores através do estudo e da pesquisa, 

inclusive concedendo ajuda de custo / bolsas de estudos parciais e/ou integrais 

que permitam a participação em seminários, congressos, cursos de 

aperfeiçoamento e aquisição de livros; 

III - Priorizar a articulação entre as várias secretarias do município, para que os 

programas e projetos elaborados não sofram descontinuidade pela ausência de 

apoio e incentivo; 

IV – Reduzir a evasão, retenção e distorção idade/série,  devendo acontecer de 

forma a abrangente em todo o município, buscando, inclusive, parcerias com 

os governos estadual e federal e entidades que apóiam projetos sócio-culturais; 

V - Criar salas de atendimento especial ou disponibilizar o atendimento às 

crianças especiais do município em instituições especializadas; 

VI - Estabelecer estratégias no combate ao analfabetismo; 

VII - Implementar programas de merenda escolar; 

VIII - Buscar parcerias para que possa ser fornecido o material didático básico 

aos alunos da rede municipal em todos os níveis e séries; 

IX - Criar o Conselho Municipal de Educação e, posteriormente, o Sistema 

Municipal de Ensino; 
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X - Incentivar a (re) elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas; 

XI - Recuperar a estrutura física das escolas das zonas urbana e rural; 

XII - Ampliar a oferta do transporte escolar no município, avaliar e redefinir a 

rota e os horários; 

XIII - Revitalizar a Biblioteca Municipal e, posteriormente, adquirir prédio próprio 

para sua instalação; 

 

 

 

 

XIV - Ampliar a oferta das séries do ensino fundamental nos núcleos 

urbanizados da zona rural; 

XV - Elaborar estudo de redistribuição de alunos e/ou professores nas escolas 

do município; 

XVI - Garantir a discussão dos temas transversais propostos na lei 9394/96, 

nos currículos escolares do município. 

 

SEÇÃO II 

DO ESPORTE E LAZER 

 

Art. 20. A política municipal do esporte e lazer tem como fundamento a 

promoção de ações que possibilitem à utilização do tempo livre, a prática 

esportiva, a melhoria e conservação da saúde por meio de atividades físicas e 

socialização, tendo como diretrizes: 

 

I - Programar a oferta de alternativas de lazer aos  jovens, crianças e pessoas 

da terceira idade tais como: escolas ou grupos de esportes variados, devendo 

para tanto promover a parceria entre a Secretaria de Educação e as demais 

Secretarias do município; 

II - Revitalizar a Praça Severino Cabral e a Praça Pedrolândia; 
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III - Construir praças e parques com áreas de lazer e esporte, inclusive pista 

para cooper, afim de atender a população jovem e da terceira idade do 

município; 

IV - Criar/construir clubes sociais para o município; 

V – Construir ginásios de esportes ou quadras de esporte em áreas 

estratégicas do município; 

VI - Criar Centros de Convivências para o idoso e pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

 

 

SEÇÃO III 

DA SAÚDE 

 

Art. 21. A política municipal de saúde visa a promoção da saúde da população 

pela gestão e regulação dos serviços próprios e conveniados, pelo 

monitoramento de doenças e agravos e pela vigilância sanitária, tendo como 

diretrizes: 

 

I – Dotar o município de equipe médica diversificada de forma a oferecer 

melhor atendimento à população; 

II - Equipar as unidades de saúde de forma que possam prestar atendimentos 

especializados às pessoas da comunidade e, nos casos mais complexos, 

encaminhar os pacientes para o hospital municipal de Lagoa Seca, Campina 

Grande ou outros centros necessários; 

III - Dotar os consultórios odontológicos, de equipamentos e materiais de 

trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades; 

IV - Criar  programas educativos que tenham como objetivos o uso, manejo e 

monitoramento da qualidade da água utilizada pela população, em parceria 

com outras secretarias; 
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V - Ampliar a frota de veículos existente na Secretaria de Saúde de forma a 

possibilitar a visita domiciliar dos médicos do PSF; 

VI - Capacitar todos os funcionários que trabalham diretamente com a saúde 

no município; 

VII - Reforçar o programa de combate às doenças endêmicas no município; 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO IV 

DA AGRICULTURA 

 

Art. 22. A agricultura representa para o município de Lagoa Seca a sua base 

econômica, requerendo, portanto, condições para que se alcance o 

desenvolvimento sustentável e ambiental do município levando em 

consideração o crescimento econômico, a qualidade de vida e a justiça social, 

tendo como diretrizes:  

 

I – Disseminar no município, através de treinamentos e instrumentos 

educativos, a prática do uso de defensivos naturais; 

II – Sensibilizar a população quanto à necessidade da manutenção e 

preservação da vegetação nativa; 

III – Promover a rotação e implantação de culturas resistentes; 

IV – Incentivar e apoiar a implantação de cercas vivas, reflorestamento, 

recriação das matas ciliares, adubações orgânicas e verdes, práticas 

conservacionistas e educação ambiental; 

V - Incentivar e apoiar programas e projetos voltados para o uso racional das 

terras e a diversificação das atividades agrícolas; 
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VI – Apoiar a criação de uma cooperativa agrícola, a afim de garantir o espaço 

privilegiado nas feiras livres e incentivar a sua participação no comércio local e 

regional, nacional, internacional; 

VII - Organizar a produção dos agricultores, promovendo o aproveitamento 

racional dos alimentos, através do seu beneficiamento; 

VIII - Socializar e difundir as informações sobre financiamentos para a 

agricultura familiar, garantindo a aplicação dos recursos para esse fim; 

IX – Criar programas e/ou ações de apoio à fixação do homem no campo; 

 

 

 

X - Valorizar o homem do campo, seus conhecimentos e apoiar as suas 

dinâmicas próprias de organização; 

XI – Promover o levantamento das terras Irregulares e buscar a sua 

regularização junto ao Interpa/Estado, Incra/Governo Federal, através de 

parcerias com ONGs, Sindicatos, Associações, Cooperativas e/ou Instituições 

de Ensino; 

XII – Promover a produção agropecuária com potencial para a competitividade; 

XIII – Criar políticas de desenvolvimento integradas aos aspectos sócio-

econômicos, dentro do mercado local e regional; 

XIV – Criar políticas de comunicação objetivando a divulgação de informações 

e de conhecimento técnicos importantes para o setor agrícola;  

XV – Apoiar os agricultores, visando garantir o escoamento da sua produção 

agrícola. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Art. 23. A política municipal de desenvolvimento econômico entendida em sua 

ampla vinculação com a de desenvolvimento social tem como compromisso  a 
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melhoria contínua da qualidade de vida da população e o bem estar da 

sociedade, com base nos princípios de sustentabilidade e o desenvolvimento 

local, tendo como diretrizes: 

 

I - Proporcionar o desenvolvimento econômico do município, dando suporte aos 

setores primário, secundário e terciário, da economia; 

II - Incentivar e apoiar o setor primário da economia, garantindo condições  ao 

agricultor de explorar, de forma racional, lucrativa e sustentável, a propriedade  

 

 

 

rural, proporcionando-lhe as condições mínimas necessárias para o alcance 

dessa diretriz; 

III – Incentivar a economia local; 

IV - Dinamizar a geração de emprego, trabalho e renda; 

V – Desenvolver as potencialidades locais; 

VI - Consolidar a posição do Município como "Centro de Referência em 

Artesanato"; 

VII - Fortalecer e difundir a cultura empreendedora; 

VIII - Intensificar o desenvolvimento tecnológico, consolidando no município um 

sistema regional de inovação; 

IX - Buscar parcerias com os atores do desenvolvimento econômico regional, 

estabelecendo consenso e a adesão às iniciativas de promoção econômica; 

X - Fortalecer e organizar a base produtiva local; 

XI – Criar a infra-estrutura necessária e adequada ao desenvolvimento 

econômico, turístico e social do município; 

XII - Promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias vinculadas às 

necessidades e possibilidades do sistema produtivo do Município; 

XIII - Fomentar as atividades econômicas baseadas em inovação tecnológica e 

no uso intensivo de conhecimento; 
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XIV - Desenvolver relações nacionais e internacionais com associações, 

instituições empresariais, organismos governamentais (Federal e Estadual) e 

não governamentais, no intuito de ampliar as parcerias e a cooperação; 

XV - Adotar políticas fiscais que favoreçam a redução das desigualdades 

sociais; 

XVI - Articular ações visando à capacitação profissional da população e a 

inserção no mercado de trabalho; 

XVII - Ampliar e integrar as iniciativas de promoção econômica existentes com 

os demais municípios da Região; 

 

 

XVIII - Implementar políticas de apoio às iniciativas de ocupação autônoma, 

associativa e cooperativada; 

XIX - Oferecer instrumentos de apoio aos micros e pequenos 

empreendimentos, individuais ou coletivos, na forma de capacitação gerencial 

e transferência tecnológica; 

XX - Instituir o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico estruturado em 

programas, projetos e ações locais e compatibilizado com as diretrizes de 

estruturação urbana e de proteção do ambiente natural e cultural; 

XXI - Organizar e fortalecer o setor terciário de Lagoa Seca, disciplinando as 

atividades comerciais e de prestação de serviços, através da ordenação do uso 

do solo, possibilitando o seu desenvolvimento equilibrado. 

 

CAPÍTULO IX 

DO MACROZONEAMENTO 

 

Art. 24. Macrozoneamento é o estabelecimento de zonas diferenciadas de uso 

e ocupação do solo visando dar a cada região melhor utilização em função das 

diretrizes de crescimento, da mobilidade urbana, das características ambientais 
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e locacionais, objetivando o desenvolvimento harmônico da comunidade e o 

bem estar social de seus habitantes. 

 

Art. 25. A área total do Município de Lagoa Seca deverá compreender as 

seguintes zonas: 

 

I - Zona Rural – Usos permitidos: Atividades agropecuárias, extrativistas, 

agroindústrias, lazer, turísticas, agrovilas, colônias agrícolas, compreendendo 

ainda as seguintes áreas:  

  Área Urbanizada – Povoada com mais de 500 habitantes. 

 

 

  Área de Industrialização Restrita – destinada à implantação de indústrias 

não poluentes. 

  Área de Ocupação Específica – destinada ao desenvolvimento de 

atividades agrícolas e pecuárias, agrovilas, colônias, atividades turísticas e de 

lazer. 

II - Zona de Expansão Urbana – destinada à expansão do perímetro urbano do 

município. 

III - Zona Urbana – Usos permitidos: residencial, comercial e industrial, 

compreendendo ainda as seguintes zonas: 

  Zona de Ocupação Prioritária - vazios urbanos atendidos com infra-

estrutura 

 Zona de Ocupação Recomendada - vazios urbanos não atendidos com 

infra-estrutura, mas que localizam-se em áreas viáveis para a extensão das 

redes e serviços. 

 Zona de Ocupação Restrita – Glebas ou Lotes próximos de Zonas 

Especiais de Preservação Ambiental e Cultural. 

Área Non Aedificandi (área que não pode ser edificada). 

IV - Zonas Especiais, compreendendo as seguintes zonas:  
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 Zona Especial de Interesse Social – destinada à implantação de 

habitação popular. 

 Zona Especial de Preservação Ambiental e Cultural – destinada à 

preservação do patrimônio natural, artístico, cultural, arquitetônico, 

arqueológico e paisagístico. 

 Zona Especial de Interesse Urbanístico – destinada à estruturação, 

renovação e revitalização urbana. 

 Zona Especial de Interesse Público – destinada à implantação de 

equipamentos públicos e privados de interesse sócio-econômico para o 

município. 

 

 

CAPÍTULO X 

DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 26. No processo de planejamento municipal serão utilizados, entre outros 

instrumentos: 

I - O Plano Plurianual; 

II - A Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

III - A Lei Orçamentária Anual; 

IV - O Plano Diretor Participativo e suas legislações complementares de 

regulação urbanística, considerando: 

a) A Lei de Perímetro Urbano; 

b) A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; 

c) A Lei das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social); 

d) O Código de Obras; 

e) O Código de Posturas; 

f) O Zoneamento Ambiental; 

V - Os Planos, Políticas e Programas Setoriais. 
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CAPÍTULO XI 

DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

SEÇÃO I 

DOS INTRUMENTOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Art. 27. Os instrumentos tributários e financeiros integrados neste Plano Diretor 

Participativo constituem: 

 

I - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU; 

 

 

II - IPTU progressivo no tempo nas Zonas de Ocupação Prioritária e Indicadas 

em lei específica; 

III - Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

 

SEÇÃO II 

DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS E POLÍTICOS 

 

Art. 28. Os instrumentos Jurídicos e políticos integrados neste Plano Diretor 

Participativo são constituídos de: 

 

I - Desapropriação; 

II - Tombamento de imóveis; 

III - Instituição de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; 

IV - Parcelamento, edificação ou utilização compulsória;  

 

§ 1º. O Poder Executivo poderá exigir, nos termos da Lei Federal, que o 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 

promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: 
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a – Parcelamento e edificações compulsórios. 

b – Aplicação do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo. 

c – Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

§ 2º São definidos como subutilizados os lotes ou glebas em cuja área exista 

uma ou mais edificações com índice de aproveitamento inferior a 50% da área 

total do terreno. 

§ 3º. São excluídos desta obrigatoriedade os lotes ou glebas com área inferior 

a 250m2, cujos proprietários comprovem não possuir outro imóvel ou estarem 

impedidos juridicamente de utilizá-lo. 

 

 

§ 4º Lei municipal específica disporá sobre as exigências concretas para a 

propriedade urbana atender sua função social, bem como o procedimento e o 

prazo para cumprimento das exigências, aplicação do parcelamento, 

edificação, utilização compulsória, Imposto Predial e Territorial Urbano 

Progressivo.  

 § 5º A lei que trata o parágrafo anterior será aplicada em toda a área 

delimitada pelo perímetro urbano de Lagoa Seca, que deverá ser encaminhada 

à Câmara Municipal num prazo máximo de 180 dias. 

§ 6º - Usucapião especial de imóvel urbano. 

§ 7º - Direito de preempção (preferência). 

O direito de preempção será exercido em áreas destinadas para fins de 

execução de programas voltados para o desenvolvimento urbano do município, 

projetos de estruturação urbana, implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários (praças, parques, escolas, creches, postos de saúde, postos 

policiais, cemitérios, matadouro) e voltados para o desenvolvimento sócio-

cultural, ambiental e econômico. 

§ 8º - Transferência do direito de construir. 
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§ 9º. O potencial construtivo de lotes tomados não edificavéis, total ou 

parcialmente, poderá ser transferido para outras áreas do município, a serem 

definidas por ato do Poder Executivo. 

§ 10. O lote ou parte do lote que tiver seu potencial construtivo transferido 

torna-se automaticamente de propriedade do município. 

§ 11. Nos casos de desapropriações, as indenizações deverão ser efetuadas, 

mediante o pagamento a vista. 

I - Regularização fundiária. 

II - Referendo popular ou plebiscito. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XII 

DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Art. 29. O Sistema de Acompanhamento e Controle Social do Planejamento 

Municipal tem por objetivo garantir a gestão democrática da cidade, tendo 

como diretrizes: 

 

I - Criar uma instância na administração pública, responsável exclusivamente 

pela gestão e planejamento municipal. 

II - Criar canais ou instâncias para garantir o controle social na implementação 

do Plano Diretor Participativo. 

III - Favorecer a transparência e a prestação de contas à população das ações 

governamentais, possibilitando o controle social. 

IV - Sistematizar as informações estratégicas, essenciais e necessárias para o 

conhecimento da realidade em que atua o governo, para a gestão municipal 

participativa. 
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V - Proporcionar a divulgação e utilização das informações relevantes da esfera 

municipal, de forma a atender a necessidade do setor público e as demandas 

da população no planejamento do município. 

VI - Implantar e manter atualizado um Sistema de Informações Geográficas, 

visando o acompanhamento do desenvolvimento e transformações do 

município, gerando assim subsídios para as futuras alterações e 

complementações deste Plano Diretor Participativo, bem como para 

disponibilizar as informações aos órgãos usuários e à comunidade. 

 

 

 

 

 

Art. 30. O processo de planejamento municipal dar-se-á de forma integrada, 

contínua e permanente, em conformidade com as diretrizes estabelecidas 

nesta Lei.  

 

Art. 31. O Sistema de Acompanhamento e Controle Social do Planejamento 

Municipal compete ao Departamento de Planejamento Municipal – órgão 

central do sistema responsável pelo planejamento, cabendo-lhe a sua 

coordenação. 

 

Art. 32. Competências do Departamento de Planejamento: 

 

I - A elaboração de programas, projetos e políticas setoriais no âmbito da 

administração municipal. 

II - Garantir o amplo acesso às informações territoriais a todos os cidadãos. 

III - Apreciar as políticas setoriais de cada secretaria e órgãos da administração 

pública municipal, assegurando a integração das mesmas e a possibilidade de 
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sua operacionalização e dotação orçamentária compatível com suas atividades 

correspondentes. 

IV - Avaliar e acompanhar a execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

 

Art. 33. O Sistema de Acompanhamento e Controle Social do Planejamento 

Municipal prevê os seguintes instrumentos de gestão democrática: 

 

I - Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Municipal; 

Parágrafo Único - Órgão colegiado de política urbana que tem como objetivo 

garantir a participação da sociedade civil e agentes públicos na gestão 

democrática da cidade. 

 

 

II - Debates, Audiências e Consultas públicas; 

III - Conferências sobre assuntos de interesse coletivo. 

 

Art. 34. Compete ao Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Municipal: 

 

I - Avaliar e acompanhar a execução do Plano Diretor Participativo. 

II - Emitir parecer sobre propostas de revisão do Plano Diretor Participativo e 

legislações complementares de regulação urbanística; 

III - Manifestar-se sobre políticas, diretrizes e estratégias de zoneamento, 

parcelamento, uso e ocupação do solo; 

IV - Apreciar e encaminhar a quem de direito sobre casos não previstos na Lei 

do Plano Diretor Participativo e na legislação municipal complementar.  

V - Receber denúncias da população e tomar as devidas providências em 

questões referentes a esta Lei. 
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Art. 35. O Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Municipal 

será constituído por 12(doze) conselheiros titulares e seus respectivos 

suplentes, membros representativos do Poder Público e da sociedade civil, 

com mandatos de 02 (dois) anos, renováveis por mais um período e 

distribuídos com a seguinte composição: 

 

I - 04 (quatro) representantes do poder municipal, sendo: 

a. 01(um) do órgão da administração direta responsável pelo 

planejamento municipal; 

b. 01 (um) da Secretaria de Infra-estrutura; 

c. 01(um) da Câmara Municipal; 

d. 01(um) da Procuradoria Geral do Município. 

 

 

II - 01(um) representante do Poder Público Federal com atuação no município; 

III - 01(um) representante do Poder Público Estadual com atuação no 

município; 

IV – 06 (seis) representantes da sociedade civil, sendo:  

a) 01 (um) representante da Igreja Católica; 

b) 01 (um) representante das igrejas evangélicas; 

c) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

d) 01 (um) representante do Clube de Mães Virgem dos Pobres de 

Lagoa Seca; 

e) 01 (um) representante da SAC – Sociedade dos Amigos da Cidade; e 

f) 01 (um) representante das Associações Rurais.   

          § 1º - As reuniões do Conselho Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Municipal serão abertas aos representantes de entidades do 

poder público, da sociedade civil e convidados relacionados aos temas a serem 

discutidos, tendo direito a voz, porém não a voto. 
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 § 2º - Os representantes dos órgãos municipais e seus respectivos 

suplentes serão indicados pelo Poder Executivo Municipal. 

 § 3º - Os demais representantes serão indicados pelas respectivas 

entidades representativas citadas no inciso IV. 

 § 4º - Todos os membros titulares e suplentes serão nomeados pelo 

Chefe do Poder Publico Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 36. Fica estabelecida a obrigatoriedade de no prazo de 02 (dois) anos a 

elaboração da Legislação Urbanística Complementar. 

 

Art. 37. Fica estabelecida a obrigatoriedade de no prazo de 01 (um) ano a 

criação do Sistema de Acompanhamento e Controle Social do Planejamento 

Municipal. 

 

Art. 38. Esta Lei deverá ter uma revisão geral ao completar 10 (dez) anos da 

sua publicação, podendo, no entanto, ter revisões parciais a qualquer tempo 

por sugestão do Poder Executivo ou da Mesa Diretora da Câmara ou um terço 

dos senhores vereadores. 
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Art. 39. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                  

 

                                                                Lagoa Seca, 10 de outubro de 2006. 

 

 

 

Dr. Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Constitucional de Lagoa Seca 

 

 


