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LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2010 DE 05 DE JULHO DE 2010 
 

“DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DO 
MUNICÍPIO DE MUCURI, ESTADO DA BAHIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCURI – ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS E DA PREMISSA BÁSICA 
 
Art. 1o. Esta Lei institui o Plano Diretor do Município de Mucuri.  
 
§ 1o. O Plano Diretor é o principal instrumento da política de desenvolvimento 
urbano e ambiental de Mucuri, aplicável a todo o território municipal e referência 
obrigatória para os agentes públicos e privados que atuam no Município. 
 
§ 2o. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do 
Município deverão incorporar as diretrizes definidas no Plano Diretor, com a 
articulação da política tributária e financeira à política urbana e à prioridade dos 
investimentos apontados nesta Lei. 

 
Art. 2o. O Plano Diretor do Município de Mucuri se fundamenta nos seguintes 
princípios: 
 
I - inclusão social, mediante ampliação da oferta de terra urbana, moradia digna e 
infra-estrutura urbana, de acordo com os requisitos estabelecidos na política urbana 
nacional; 
 
II - atendimento à função social da cidade, mediante a oferta de serviços e 
equipamentos públicos, trabalho e lazer para população municipal; 
 
III - atendimento à função social da propriedade urbana, de modo a prevalecer o 
interesse coletivo sobre o individual; 
 
IV - desenvolvimento econômico, segundo os princípios da sustentabilidade urbana 
e ambiental e de acordo com os interesses do desenvolvimento social; 
 
V - gestão integrada e compartilhada do desenvolvimento do Município de Mucuri, 
orientada pelas atividades de planejamento urbano.  
 
Art. 3o. Os princípios orientadores e a convergência das leituras técnica e 
comunitária na elaboração deste Plano definiram a integração como premissa básica 
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para o desenvolvimento do Município de Mucuri, abrangendo a integração: 
 
I - através dos sistemas de infra-estrutura de todas as partes do território do 
Município de forma a ampliar os benefícios sociais, aumentar a eficiência econômica 
e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado, tendo como 
referência a qualidade ambiental; 
 
II - da orla com a vida do Município, incorporando o componente ambiental no 
desenvolvimento econômico e social e no ordenamento e qualificação do território; 
 
III - dos setores econômicos do Município, estimulando os mercados acessíveis a 
diversos segmentos da população e promovendo oportunidades de bens e 
facilidades; 
 
IV - dos valores humanos e culturais de modo a favorecer o aumento da auto-estima 
e do sentimento de identidade, e o decorrente desenvolvimento social da população, 
assim como o aproveitamento de oportunidades relacionadas a estes valores para 
promoção econômica do Município; 
 
V - das ações do poder público com a sociedade, mediante a construção de uma 
gestão de co-responsabilidade com apoio dos segmentos da sociedade e a 
participação da população nos processos de planejamento e tomada de decisão 
acerca do desenvolvimento territorial. 
 
Art. 4o. Em consonância com os princípios gerais e a premissa básica do Plano 
Diretor, foram definidos os seguintes eixos estratégicos de desenvolvimento: 
 
I - Desenvolvimento Econômico; 
II - Desenvolvimento Social; 
III - Proteção do Meio Ambiente; 
IV - Melhoria dos Sistemas de Infra-Estrutura; 
V - Qualificação das Áreas Urbanas; 
VI - Organização da Gestão. 
 
Parágrafo único. Entende-se cada um dos eixos estratégicos de desenvolvimento 
como um dos setores e os seus principais direcionamentos que deverão ser 
priorizados quando da efetivação de medidas e ações públicas ou privadas para 
desenvolvimento do Município. 
 
 

CAPÍTULO II  
DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO 
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Seção I 
Do Desenvolvimento Econômico 

 
Subseção I 

Integração Produtiva e Promoção Econômica 
 
Art. 5o. O desenvolvimento econômico abrange políticas públicas municipais que 
busquem aliar o crescimento econômico à geração de oportunidades para os 
moradores de Mucuri e a proteção do meio ambiente.  
 
Parágrafo único. A prioridade é o desenvolvimento local com o aproveitamento das 
potencialidades do Município e o envolvimento dos habitantes de Mucuri em 
iniciativas que contribuam para a ampliação da base econômica municipal e para a 
distribuição dos benefícios gerados.  
 
Art. 6o. Para fomentar uma integração produtiva e a promoção econômica, serão 
adotadas as seguintes diretrizes: 
 
I - apoio à formação de uma instância de governança local para o desenvolvimento 
econômico que envolva a participação de representantes do poder público e dos 
demais segmentos da sociedade; 
 
II - incentivo à criação de mecanismos para integração dos negócios, incluindo as 
operações de compra, venda, marketing e contratação de serviços; 
 
III - apoio à formação profissional e à especialização e qualificação da mão-de-obra; 
 
IV - estímulo à geração de novas oportunidades de trabalho e renda; 
 
V - integração aos programas federais e estaduais de fomento e pesquisa de 
viabilização do desenvolvimento econômico; 
 
VI - incentivo à formalização das atividades econômicas exercidas irregularmente; 
 
VII - simplificação dos procedimentos administrativos que facilite o processo de 
registro e a abertura de empresas no Município. 
 
Art. 7o. As diretrizes para a integração produtiva e a promoção econômica em 
Mucuri serão implementadas mediante: 
 
I – inclusão das questões relacionadas ao desenvolvimento econômico nas 
competências do Conselho Municipal de Desenvolvimento, excluídas aquelas 
relativas à competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável; 
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II – criar agência municipal de desenvolvimento econômico, responsável pelos 
seguintes componentes: 
 

a) informação para o desenvolvimento local, incluindo a elaboração de uma 
base de dados e informações sobre oportunidades de negócios e com o 
cadastro das empresas instaladas no Município e serviços prestados; 

b) intermediação profissional, a partir da construção do cadastro de profissionais 
do Município e abertura de uma central de serviços; 

c) orientação para elaboração de planos de negócios e avaliação de viabilidade 
econômica de empreendimentos, abrangendo os diversos setores 
econômicos, com apoio técnico às sua ações de desenvolvimento; 

d) organizar cooperativas e associações; 
 
III – conveniar com órgãos e entidades federais e estaduais de fomento e pesquisa 
do desenvolvimento econômico. 
 
Art. 8º. Formação e apoio a formação profissional e à especialização e qualificação 
da mão-de-obra se dará através de: 
 
I - consolidação do Centro de Formação Profissional, a ser localizado em Itabatã, 
com programas articulados às definições estabelecidas pelas instâncias coletivas de 
desenvolvimento econômico, como a agência local de desenvolvimento econômico, 
as associações de produtores, o Conselho Municipal de Desenvolvimento e o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
 
II - manutenção de um calendário regular de cursos de formação profissional 
contemplando as demandas da economia local, a serem realizados no Centro de 
Formação Profissional de Itabatã; 
 
III - formação de parcerias com o setor privado e com associações, para 
gerenciamento do Centro de Formação Profissional de Itabatã. 
 
Art. 9o. Para geração de novas oportunidades de trabalho e renda deverão ser 
incentivados:  
 
I - programas de fomento a produções caseiras, como a fabricação de cocadas e 
docinhos, ou em cooperativas, de vestuário entre outras, direcionadas 
preferencialmente ao mercado local; 
 
II - instalação de um centro de reciclagem; 
 
III - implantação de unidades industriais que utilizem como matéria-prima material 
reciclado. 
 
Art. 10. A simplificação dos procedimentos administrativos será feita com a 
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adequação do “Balcão Mãos-a-Obra” à tarefa de reduzir exigências, de centralizar 
processos de licenciamento e de facilitar no trâmite de documentos. 
 
Art. 11. Para formalização da produção carvoeira, em parcerias com a iniciativa 
privada, serão efetivadas as seguintes medidas de apoio a: 
 
I - formação de cooperativas; 
 
II – instalação de outras atividades que possam substituir a produção carvoeira, com 
a fabricação de uniformes profissionalizantes, entre outros. 
 

Subseção II 
Agricultura 

 
Art. 12. Para redefinir o papel da extensão rural no contexto municipal e ampliar a 
comercialização dos produtos agrícolas, serão adotadas as seguintes diretrizes: 
 
I – priorizar e favorecimento do acesso dos produtos agrícolas aos mercados, 
especialmente do Município, com apoio através de informações, assessoria técnica 
especializada e de negócio para o desenvolvimento de novas culturas; 
 
II - integração da produção de alimentos das áreas rurais com o consumo das 
áreas urbanas; 
 
III – convênio e articulação com órgãos e entidades dos governos federal e 
estadual para pesquisa e fomento ao desenvolvimento agrícola; 
 
IV - agregação de valor aos produtos agrícolas, com apoio à integração dos 
produtores locais no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF para seu cadastramento, possibilitando a participação nos programas para 
instalação de agroindústrias; 
 
V - fortalecimento do associativismo e do cooperativismo através de apoio e 
assessoria da agência municipal de desenvolvimento econômico à organização, 
formalização e gestão de associações e cooperativas de produtores rurais. 
 
Art. 13. A priorização e o favorecimento do acesso dos produtos agrícolas aos 
mercados de consumo se dará mediante: 
 
I - apoio à integração dos produtores locais no Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF através do seu cadastramento, possibilitando a 
participação nos programas de aquisição de alimentos e melhoria das barracas de 
feira; 
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II - apoio à implementação do Projeto Balde Cheio no Município, em parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 
 
III - apoio à implementação do Plano Safra no Município, de pesquisa da capacidade 
de produção agrícola das áreas rurais, em parceria com o governo do Estado da 
Bahia;  
 
IV - integração entre os produtores locais e a distribuição da merenda escolar, 
associando o apoio à produção local à melhoria da qualidade dos alimentos servidos 
às crianças; 
 
V - apoio à melhoria das feiras municipais em Mucuri – sede e em Itabatã, inclusive 
com a continuidade do apoio ao transporte de produtos e de assistência aos 
pequenos produtores para a colocação de seus produtos nas feiras; 
 
VI - instalação de um abatedouro municipal e adequação estratégica de sua 
localização no Município; 
 
VII – criação de um viveiro de plantas ornamentais, nativas e frutíferas, entre outras, 
para fomento ao desenvolvimento agrícola, em articulação com a entidade estadual 
responsável pelo desenvolvimento agrícola. 
 
Art. 14. Deverá ser garantida a continuidade do programa de apoio à apicultura no 
Município. 
 

Subseção III 
Pesca e Atividades Afins  

 
Art. 15. Para melhorar a qualidade da produção e a comercialização do pescado e 
de atividades afins, serão adotadas as seguintes diretrizes: 
 
I - apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva que envolve as atividades 
pesqueiras e afins; 
 
II - apoio ao acesso de crédito para produção, favorecendo a modernização de 
equipamentos; 
 
III - melhoria da infra-estrutura de apoio à atividade pesqueira já existente. 
 
Parágrafo único. O apoio ao acesso de crédito para produção pesqueira, 
mencionado no inciso II deste artigo, deverá ser efetivado com orientação aos 
pescadores acerca dos programas federais, incluindo o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, através da agência municipal de 
desenvolvimento econômico, para melhoria de suas atividades. 
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Art. 16. O desenvolvimento da cadeia produtiva que envolve as atividades 
pesqueiras e afins terá apoio mediante: 
 
I - criação de infra-estrutura para beneficiamento e comercialização do pescado com 
frigorífico que preencha os requisitos e normas da inspeção sanitária, com a 
identificação e captação de recursos federais ou em parcerias com a iniciativa 
privada; 
 
II - apoio à integração no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - PRONAF para cadastramento dos profissionais e empresas e participação 
no programa de aquisição de alimentos; 
 
III - implementação de um programa de organização, produção, beneficiamento e 
comercialização dos catadores de caranguejos e marisqueiros em todo o Município, 
que envolva levantamento socioeconômico para organização de uma associação e 
apoio à produção e comercialização; 
 
IV - estímulo à criação de uma cooperativa de pesca e derivados. 
 
Art. 17. Deverão ser realizadas melhorias na infra-estrutura do cais do Porto de 
Mucuri, com a instalação de equipamentos para embarque e desembarque e 
construção de carreira para reparo das embarcações com galpão. 
 
Art. 18. O estímulo à produção pesqueira, de derivados e atividades afins será dado 
em todo o território municipal, incluindo a orla marítima da Costa Dourada a 
Jacutinga, os lagos, os rios e os manguezais. 

 
Subseção IV 

Turismo 
 
Art. 19. Para desenvolver o turismo no Município de Mucuri serão adotadas as 
seguintes diretrizes: 
 
I – criação e instalação do COMTUR – CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO e 
integração do Executivo Municipal com a iniciativa privada e outros segmentos da 
população; 
 
II – fortalecimento do turismo fora de temporada para minimizar os efeitos da 
sazonalidade com apoio à qualificação dos produtos direcionados ao turismo de 
negócios e incentivo à instalação do turismo religioso e de outros segmentos. 
 
III - fomento à oferta de produtos turísticos e à sua divulgação visando o aumento do 
fluxo turístico e do período de permanência; 
 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

IV - articulação dos municípios da região para desenvolvimento de uma estratégia 
conjunta para o turismo, envolvendo o governo estadual; 
 
V - aproveitamento de elementos da cultura local como atração turística; 
 
Art. 20. A integração do Executivo Municipal aos segmentos da população se dará 
através de: 
 
I - consulta aos empresários do setor turístico, por parte da agência municipal de 
desenvolvimento econômico, com as seguintes finalidades: 
 

a) definição e foco no público alvo; 
b) estabelecimento de uma estratégia de marketing e de integração do turismo 

aos demais setores econômicos; 
c) divulgação dos produtos turísticos; 
d) adequação dos produtos turísticos para o mercado desejado. 

 
II - incorporação do debate acerca do setor turístico no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento. 
 
Art. 21. São medidas para desenvolver o turismo em Mucuri integrado ao fluxo 
turístico dos demais municípios da região: 
 
I - promoção da realização de reuniões, seminários e encontros regionais, com a 
participação do poder público e de empresários do setor turístico dos municípios da 
Costa das Baleias, com o objetivo de construir roteiros turísticos; 
 
II - apoio à divulgação externa conjunta dos atrativos turísticos da região, através de 
publicações, internet e outros meios de comunicação; 
 
III - articulação com o governo estadual para buscar alternativas de integração ao 
turismo do norte do Estado do Espírito Santo, inclusive de Itaúnas. 
 
Art. 22. Para desenvolver o turismo em Mucuri associado à cultura local serão 
implementadas as seguintes medidas: 
 
I - incentivo à comercialização de produtos locais nos pontos de passagem dos 
turistas; 
 
II - estímulo à apresentação de manifestações locais como atrativos turísticos. 
 
Art. 23. O fortalecimento do turismo fora de temporada se dará com: 
 
I - apoio à qualificação dos produtos direcionados ao turismo de negócios; 
II – incentivo à instalação do turismo religioso e de outros segmentos. 
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Art. 24. Para aumento dos produtos turísticos no Município serão adotadas as 
seguintes medidas: 
 
I - ampliação do turismo na Área de Proteção Ambiental da Costa Dourada 
mediante: 
 

a) implementação do Plano de Manejo da APA da Costa Dourada; 
b) avaliação da viabilidade de instalação de uma balsa para travessia do rio 

Mucuri, associada à estruturação da Tiririca e à abertura de vias ao longo da 
costa; 

c) implantação de sinalização informativa para a orla, de acordo com o Plano de 
Manejo; 

d) divulgação interna dos atrativos turísticos da Costa Dourada. 
 
II - apoio à exploração do turismo ecológico e rural através de estudos e projetos; 
 
III - incentivo à pesca esportiva; 
 
IV - incentivo ao passeio turístico pela foz do rio Mucuri até o Porto da Tiririca. 
 

Subseção V 
Produção de Celulose e Papel e Outras Produções Industriais 

 
Art. 25. Para maximizar o efeito multiplicador na economia da cadeia produtiva de 
papel e celulose presente no Município, deverão ser adotadas as seguintes 
diretrizes: 
 
I - pactuação junto às empresas de papel e celulose para benefício de outras 
atividades econômicas locais; 
 
II - apoio à fixação no Município das empresas prestadoras de serviços à produção 
de papel e celulose, possibilitando ampliação do uso dos produtos e recursos 
presentes no território; 
 
III - incentivo à instalação de empresas que utilize matéria-prima da produção de 
papel e celulose. 
 
Parágrafo único. A agência municipal de desenvolvimento econômico a ser criada 
deverá: 
 
IV - articular-se com a empresa do setor de papel e celulose instalada no Município, 
para incentivo à realização de compras locais; 
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V - apoiar o cadastramento das empresas locais na empresa de papel e celulose 
instalada no Município e integração no Projeto Fornecer; 
 
VI - fornecer informações sobre produtos e serviços, demanda local e disponibilidade 
de terrenos, entre outras, às empresas prestadoras de serviços à produção de papel 
e celulose; 
 
VII - desenvolver estudos de incentivos às empresas que utilize matéria-prima da 
produção de papel e celulose. 
 
Art. 26. O Município deverá buscar uma pactuação junto às usinas sucroalcooleiras 
e hidroelérica que causem impactos sociais e ambientais no território municipal para 
trazer benefícios sociais nas ares impactadas como compensação através da 
agência local de desenvolvimento econômico, com a participação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 

Seção II 
Do Desenvolvimento Social  

 
Subseção I 

Disposições Preliminares 
 

Art. 27. O desenvolvimento social abrange políticas públicas municipais que 
busquem a inclusão social e a melhoria das condições de vida da população.  
 
Art. 28. A prioridade para o desenvolvimento social será dada aos seguintes 
setores: 
 
I - saúde; 
II - educação; 
III - cultura; 
IV - proteção social. 
 
§ 1o. Nos programas e projetos de desenvolvimento social será priorizado o 
atendimento da população em situação de vulnerabilidade social. 
 
§ 2o. Considera-se população em situação de vulnerabilidade social aquela indicada 
no § 2o do artigo 79 desta Lei. 
 

Subseção II 
Saúde 

 
Art. 29. São diretrizes para ampliar o atendimento de saúde aos habitantes do 
Município de Mucuri: 
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I  - qualificação dos serviços prestados nas unidades de saúde; 
II - melhoria da rede física de atendimento da saúde; 
III - melhoria do acesso à rede especializada de saúde. 
 
Art. 30. Para qualificar os serviços prestados nas unidades de saúde serão 
adotadas as seguintes medidas: 
 
I - extensão e melhoria dos serviços nas unidades do Programa de Saúde de 
Família, através do seu aparelhamento com veículos e insumos logísticos; 
 
II - aparelhamento das unidades de saúde de Mucuri – sede e Itabatã com serviços 
para remoção de pacientes - UTI móvel; 
 
III - implantação de serviços de saúde de referência para média complexidade no 
centro de saúde de Mucuri - Sede; 
 
IV - instalação de um serviço municipal de resgate para acidentes. 
 
Art. 31. Para melhoria da rede física de atendimento da saúde deverão ser 
implantados: 
 
I - serviços especializados nos equipamentos dos pólos urbanos; 
II - unidades móveis de saúde com serviços médicos e odontológicos. 
 

Subseção III 
Educação  

 
Art. 32. Para universalizar a educação fundamental e melhorar a assistência ao 
educando serão adotadas as seguintes diretrizes: 
 
I - qualificação do ensino no Município; 
II - expansão, recuperação e aparelhamento da rede física escolar. 
 
Art. 33. São medidas para a qualificação do ensino no Município: 
 
I - implementação de um programa de capacitação de professores; 
 
II - melhoria do serviço de transporte escolar, especialmente na área rural, incluindo 
a adequação dos veículos para transportar crianças; 
 
III - melhoria no atendimento de transporte do aluno universitário ampliando a 
freqüência de horários da passagem dos veículos; 
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IV - ampliação da concessão de bolsas de estudo universitário, possibilitando 
acesso ao ensino superior aos estudantes de baixa renda; 
 
V - revitalização e adequação de telecentros comunitários já instalados, com maior 
divulgação e aparelhamento, onde houver necessidade. 
 
Parágrafo único. Deverá ser dado apoio à instalação da extensão de cursos de 
nível superior no âmbito do programa federal do mesovale dos rios Mucuri e 
Jequitinhonha. 
 
Art. 34. A adequação da rede física escolar se dará mediante: 
 
I - expansão, recuperação e aparelhamento da rede física escolar com a 
implantação ou reforma de escolas de educação infantil e fundamental, 
especialmente nas áreas onde reside população em situação de vulnerabilidade 
social, nos núcleos e pólos urbanos, localidades, assentamentos agrários e 
aglomerados rurais; 
 
II - formação de parcerias com a iniciativa privada ou entidades não governamentais 
para implantação de centros de educação infantil; 
 
III - adoção de um padrão mínimo de infra-estrutura para a rede de ensino; 
 
IV - construção de centros educacionais, com escolas de ensino médio, nos núcleos 
urbanos que polarizam áreas no meio rural, como é o caso de Taquarinha e Nova 
Brasília; 
 
V - implantação de uma unidade móvel de inclusão digital; 
 
VI - construção de um auditório pelo menos em uma das escolas de cada um dos 
pólos urbanos. 
 
Parágrafo único. As escolas de ensino fundamental deverão ser aparelhadas com 
laboratório de informática, biblioteca, videoteca, brinquedoteca, salas de leitura e 
instalações esportivas. 
 

Subseção IV 
Cultura 

 
Art. 35. São recursos culturais a serem protegidos e valorizados no Município de 
Mucuri: 
 
I - a festa do Peroá; 
II - o carnaval de Mucuri; 
III - o Centro Cultural Golfinho; 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

IV - as festas religiosas; 
V - a Passarela da Cultura, em Mucuri - Sede; 
VI - a gastronomia local; 
VII - o artesanato local, incluindo a cestaria, a bijuteria e peças de decoração; 
VIII - o jango, a capoeira e outras manifestações folclóricas; 
IX - a casa e o casarão situados na Rua Rui Barbosa, próximo à igreja católica, em 
Mucuri - Sede; 
X - a igreja de São Pedro, situada no Porto de Mucuri; 
XI – Associação Comunitária Amanhã (ASCA). 
 
Art. 36. Para resgatar a auto-estima e a identidade da população do Município, 
deverão ser adotadas as seguintes diretrizes: 
 
I - valorização de elementos de identidade e da cultura local; 
 
II - estímulo ao conhecimento da história e dos elementos culturais do Município; 
 
III - melhoria e ampliação da rede de equipamentos voltados para a cultura; 
 
IV - aproveitamento de ambientes ou edificações já existentes para implantação de 
equipamentos com fins culturais. 
 
Parágrafo único. A melhoria e ampliação de equipamentos culturais poderão ser 
buscadas através de parcerias com empresas públicas e privadas. 
 
Art. 37. Em valorização aos elementos de identidade e da cultura local deverão ser 
implementadas as seguintes medidas: 
 
I – incentivo às manifestações e à conservação das expressões locais mencionadas 
no artigo 35 desta Lei e de outras que venham a serem identificadas; 
  
II - apoio à produção e à comercialização do artesanato local; 
  
III - tombamento municipal de edificações de valor histórico e cultural. 
 
Art. 38. O estímulo ao conhecimento da história e dos elementos culturais do 
Município se dará mediante: 
 
I - implantação do estudo da geografia e história local na grade curricular das 
escolas municipais; 
 
II - integração entre o setor público, o setor privado, o terceiro setor e a comunidade 
nas ações de conscientização e conservação dos recursos culturais do Município; 
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III – adequação da rede de equipamentos culturais, inclusive com a implantação de 
um centro cultural comunitário em cada um dos pólos urbanos. 
 

Subseção V 
Proteção Social 

 
Art. 39. A ampliação e melhoria da proteção social no Município de Mucuri, de forma 
a garantir a inclusão social da população, têm por diretrizes: 
 
I - garantia à população em situação de vulnerabilidade social de cobertura por 
programas municipais, estaduais e federais de alcance social; 
 
II – articulação com agentes governamentais e não-governamentais que 
proporcionem novas oportunidades de ocupação e renda e integração social do 
cidadão à sociedade; 
 
III - expansão da rede de assistência social nas áreas urbanas do Município para 
promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. 
 
Art. 40. Para ampliar e melhorar a proteção social no Município de Mucuri deverão 
ser adotadas as seguintes medidas: 
 
I – inclusão da população inserida no perfil social exigido, em programas de 
complementação de renda, especialmente do Programa Bolsa Família, do governo 
federal; 
 
II - extensão do cadastro único da assistência social a toda a população do 
Município; 
 
III - implantação de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e de 
Centros de Referência Especializados – CREAs, nos pólos urbanos, de acordo com 
os requisitos contidos ns diretrizes da política nacional de ação social, e integrados 
aos seus programas. 
 
IV - apoio à implantação do programa de Arranjos Produtivos Locais de costura, 
entre outros, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE, gerando trabalho principalmente para mães de famílias; 
 
V - apoio às entidades Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 
Assistência Social Casa Azul – ASCA e outras que venham a se instalar no 
Município, voltadas à ampliação ou melhoria da proteção social. 
 

Seção III 
Da Proteção do Meio Ambiente 
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Subseção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 41. São objetivos gerais para proteção ao meio ambiente do Município de modo 
a permitir o desenvolvimento sustentável do seu território: 
 
I – conservar os recursos naturais; 
II - impedir a erosão da orla marítima; 
III – recuperar áreas ambientalmente degradadas. 
 
Art. 42. São recursos naturais a serem conservados no Município de Mucuri: 
 
I – as seguintes praias: 
 

a) Praia dos Lençóis; 
b) Praia do Riacho Doce; 
c) Praia do Josuel; 
d) Praia Cacimba do Padre; 
e) Praia Costa Dourada; 
f) Praia do Sossego; 
g) Praia dos Coqueiros; 
h) Praia da Jacutinga; 
i) Praia da Barra e do Centro; 
j) Praia de Malvinas/ Pôr do Sol; 
k) Praia da Vila; 
 

II - os seguintes recursos hídricos: 
 

a) Rio Mucurizinho (rio Coca-Cola); 
b) Rio Mucuri, especialmente o seu estuário; 
c) demais rios que cortam o território municipal; 
d) nascentes e Cachoeira de Santa Clara; 
e) Lagoa Bonita; 
f) Lagoa do Gigica; 
 

III - matas nativas e ciliares; 
IV - remanescentes de vegetação de mata atlântica; 
V - remanescentes de restinga e de manguezal; 
VI - brejos e alagados. 
 
Art. 43. Para alcançar a proteção do meio ambiente deverá ser adotada uma política 
ambiental que compreenda os seguintes componentes: 
 
I – demarcação de áreas de preservação ambiental que atendam às exigências da 
política ambiental nacional; 
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II - educação ambiental; 
 
III - fiscalização ambiental integrada ao controle urbano e à fiscalização de outras 
esferas governamentais; 
 
IV - parcerias e outras formas de cooperação com entidades públicas e privadas; 
 
V – Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA; 
 
VI - Agenda 21 local; 
 
VII - Código Ambiental Municipal. 
 
Art. 44. São diretrizes gerais para a política ambiental: 
 
I - apoio à aplicação do Código Ambiental Municipal; 
 
II – incentivo à reativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA; 
 
III - apoio à implantação da Agenda 21 local; 
 
IV - capacitação dos agentes ambientais. 
 
Art. 45. A integração da educação ambiental na política ambiental se dará mediante: 
 
I - ampliação do núcleo de educação ambiental; 
 
II - capacitação dos professores da rede escolar; 
 
III - implementação de programas de conscientização e de campanhas educativas 
para a protecão ambiental; 
 
IV - adoção de práticas de educação ambiental voltadas para a família, com 
incentivo a: 
 

a) conservação do meio ambiente e sua sustentabilidade; 
b) aproveitamento de produtos e subprodutos em desuso; 
c) definições para o destino de matérias não aproveitáveis. 

 
Subseção II 

Recursos Naturais 
 
Art. 46. A conservação dos recursos naturais se dará mediante a efetivação de 
ações para preservação de remanescentes de vegetação nativa e ciliar no território 
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municipal, incluindo: 
 
I - ampliação e implementação de unidades de conservação em todo território 
municipal; 
 
II – apoio ao governo estadual na implementação do Corredor Central da Mata 
Atlântica em escala regional; 
 
III - controle do desmatamento e da ocupação indiscriminada das áreas florestadas; 
 
IV – fiscalização da implantação das áreas de reserva legal nas propriedades rurais; 
 
V - preservação ou recuperação de áreas de preservação permanente das 
propriedades rurais; 
 
VI - regulamentação e fiscalização das ocupações nas áreas de preservação 
ambiental previstas nesta Lei, quando couber. 
 
Art. 47. Serão adotadas as seguintes medidas para proteção dos recursos hídricos 
no Município: 
 
I – desenvolvimento de projetos de controle da erosão em pontos críticos das 
margens do rio Mucuri; 
 
II – recuperação da mata ciliar; 
 
III - esclarecimentos à população sobre a importância da preservação das nascentes 
e córregos; 
 
IV - apoio à fiscalização ambiental para evitar a ocupação em áreas de preservação 
ambiental; 
  
V - adequação às práticas de manejo sustentável nas áreas de preservação 
permanente dos rios e fiscalização de plantios irregulares; 
 
VI - controle na utilização dos agrotóxicos e fertilizantes, através de campanhas de 
conscientização, com fiscalização; 
 
VII - monitoramento e controle da qualidade dos efluentes industriais; 
 
VIII – apoio ao Comitê de Bacia do rio Mucuri, inclusive com capacitação de 
potenciais integrantes do Comitê. 
 
Art. 48.  Deverão ser feitos estudos para identificar os locais onde serão construídos 
depósitos provisórios de lixos agrotóxicos, como embalagens, vasilhames e produtos 
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vencidos, nas principais áreas agrícolas do Município, evitando a poluição dos 
recursos hídricos. 
 
Art. 49. Para garantia da proteção de áreas de mangues, de restingas e de brejos 
serão implementadas as seguintes medidas: 
  
I - elaboração e implantação de projetos de recuperação das áreas de mangues 
ocupadas e relocação das famílias residentes nas ocupações irregulares; 
 
II – controle de ocupação nas áreas de mangues, restingas e de brejos; 
 
III - conservação dos manguezais do rio Mucuri.  
 
Art. 50. A recuperação das áreas ambientalmente degradadas se dará com:  
 
I - reflorestamento de áreas desmatadas; 
 
II - elaboração de um programa que incorpore as famílias residentes nas 
proximidades para replantio da vegetação nativa e ciliar com assistência técnica; 
 
III - produção e distribuição de mudas para a recomposição das matas; 
  
IV - tratamento e remediação do solo nas áreas dos antigos lixões. 
 

Subseção II 
Orla Marítima e Paisagem 

 
Art. 51. A preservação da orla marítima de Mucuri se dará mediante: 
 
I - controle da erosão, o ordenamento e a qualificação da orla; 
II - conservação da flora e da fauna da orla marítima de Mucuri. 
 
Art. 52. São medidas para o controle da erosão, o ordenamento e a qualificação da 
orla: 
 
I - recuperação dos espigões já existentes em curto prazo e a revisão do projeto dos 
espigões em médio prazo; 
 
II - urbanização dos trechos de ocupação consolidada da orla marítima respeitando 
a paisagem natural; 
 
III - impedimento da ocupação do solo em alguns trechos da orla para garantia da 
visibilidade das belezas cênicas; 
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IV - regulamentação do uso e ocupação da orla de acordo com a legislação 
ambiental aplicável; 
 
V - preservação da vegetação de restinga no litoral; 
 
VI - realização de campanhas educativas e publicitária para limpeza da praia. 
 
Art. 53. Deverá ser buscada a formação de parcerias com o governo federal e com 
organizações não-governamentais para efetivação de ações do Projeto Orla, 
incluindo a conservação da flora e fauna da orla. 
 

Seção IV 
Da Melhoria dos Sistemas de Infra-Estrutura 

 
Subseção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 54. A melhoria dos sistemas de infra-estrutura no Município de Mucuri abrange 
a universalização do atendimento de alguns serviços no território municipal, pela 
instalação de seus componentes onde não existentes, e pela adequação de outros 
serviços onde já implantados.  
 
Art. 55. Consideram-se prioritários em Mucuri, os seguintes serviços relacionados 
aos sistemas de infra-estrutura: 
 
I - circulação rodoviária e viária; 
II - transportes; 
III - saneamento básico; 
IV - energia elétrica 
VI – construção do terminal rodoviário na Sede do Município. 
 
Parágrafo único. O saneamento básico abrange os serviços de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e gestão dos resíduos 
sólidos. 
 
 

Subseção II 
Circulação e Transporte Intramunicipal e Interregional 

 
Art. 56. Para permitir a integração do território municipal e a diminuição do tempo 
dos deslocamentos de pessoas e cargas, deverão ser adotadas as seguintes 
diretrizes: 
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I – ampliação ou adequação da rede de estradas municipais e vicinais permitindo a 
ligação entre os pólos e núcleos urbanos e a localidade de Costa Dourada, e entre 
as áreas rurais e urbanas; 
 
II - implementação e adequação dos meios de transporte, especialmente os de 
transporte coletivo; 
 
III - aproveitamento do rio Mucuri como eixo de integração do território municipal 
com a implantação de infra-estrutura que permita a travessia de Mucuri – Sede à 
Área de Proteção Ambiental - APA da Costa Dourada. 
 
Art. 57. As diretrizes relacionadas aos sistemas de circulação intramunicipal e 
interregional serão implementadas mediante: 
 
I – implantação de um sistema de circulação e transporte permanente sobre o rio 
Mucuri, especialmente no trecho de ligação próximo a Mucuri – Sede; 
 
II – abertura ou melhoria das estradas municipais localizadas na parte sudeste do 
Município, permitindo o acesso aos núcleos urbanos localizados nesta porção do 
território e às áreas de interesse turístico; 
 
III - conservação e manutenção de estradas vicinais prioritárias na integração do 
território municipal, incluindo as localizadas a Oeste da Rodovia BR-101 e as de 
ligação aos assentamentos agrários; 
 
IV - construção dos pontilhões que se fizerem necessários nas áreas rurais e 
assentamentos agrários; 
 
V - execução de serviços de macrodrenagem e microdrenagem nas margens das 
estradas; 
 
VI - melhoria na sinalização rodoviária. 
 
Art. 58. A adequação dos meios de transporte no Município se dará através de: 
 
I – estabelecimento de uma linha de transporte coletivo de passageiros que atenda à 
população dos núcleos urbanos e das áreas rurais; 
 
II – implantação de uma linha regular de ônibus que ligue Itabatã a Mucuri; 
 
III - articulação com a Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT para avaliar 
a viabilidade de ampliação de ligações intermunicipais. 
 
Art. 59. Para favorecer a integração regional apoiando o desenvolvimento 
socioeconômico, deverá ser feita uma articulação com os governos federal e 
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estadual para ampliar a integração com os municípios vizinhos através da melhoria 
dos sistemas de circulação e de transporte. 
 
Parágrafo único. A melhoria dos sistemas de circulação e de transporte para 
integração regional se dará mediante: 
 
I – apoio à viabilização da ligação de Caravelas a Nova Viçosa, permitindo a 
integração rodoviária de Mucuri ao circuito turístico da Costa da Baleia; 
 
II - integração com os municípios vizinhos e com a entidade responsável pelo 
transporte aéreo para viabilização de algum tipo de operação comercial de 
transporte turístico na região. 
 

Subseção III 
Circulação e Transporte Urbano 

 
Art. 60. Para preservar a qualidade do meio ambiente urbano e proporcionar 
conforto à população nos seus deslocamentos cotidianos, deverão ser adotadas as 
seguintes diretrizes: 
 
I – articulação com os órgãos e entidades federal e estadual responsáveis pelas 
rodovias para implantação de barreiras físicas e sinalização, adequando às 
velocidades rodoviárias às urbanas; 
 
II - otimização da rede viária já implantada, com a complementação, conservação e 
manutenção das vias existentes, e a classificação funcional do sistema viário nos 
pólos urbanos para adequação do tratamento das vias ao fluxo de veículos e 
pedestres; 
 
III - melhoria na infra-estrutura de apoio aos sistemas viário e de transporte. 
 
Art. 61. Na classificação funcional do sistema viário de que trata o inciso II do artigo 
60 desta Lei, serão consideradas: 
 
I – via arterial, a via destinada à circulação de veículos entre áreas distantes, ao 
acesso dos veículos provenientes das rodovias à malha urbana e à articulação geral 
entre os bairros, subdividindo-se em primárias e secundárias; 
 
II – via coletora, a via que possibilita a circulação de veículos entre as vias arteriais e 
o acesso às vias locais; 
 
III – via local, a via destinada ao acesso direto aos lotes lindeiros e à movimentação 
do trânsito local. 
 
Art. 62. As vias arteriais e coletoras terão prioridade para a pavimentação, a 
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sinalização vertical e horizontal e melhorias das condições de capacidade e 
segurança. 
 
Art. 63. Deverão ser construídos abrigos para espera dos veículos e assentos nas 
paradas mais freqüentes do transporte coletivo, nos pólos, núcleos urbanos e 
aglomerados rurais. 
 

Subseção III 
Saneamento Básico 

 
Art. 64. A prioridade nos investimentos em saneamento básico será dada às 
seguintes áreas: 
 
I - carentes dos serviços de saneamento básico e de residência da população em 
situação de vulnerabilidade social; 
 
II - de fragilidade ambiental. 
 
Art. 65. Para oferecer à população de Mucuri um melhor atendimento nos serviços 
de saneamento básico serão adotadas: 
 
I - articulação com o governo estadual para ações conjuntas voltadas à melhoria dos 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 
 
II – reforço à ação do governo estadual na implantação dos serviços de saneamento 
básico, especialmente nas áreas mais carentes dos serviços e de maior densidade 
da população. 
 
Parágrafo único. Deverá ser feita uma articulação para construção de módulos 
sanitários domiciliares, integrada aos programas do governo estadual e federal.  
 
Art. 66. Para melhoria do atendimento do serviço de esgotamento sanitário deverão 
ser adotadas as seguintes medidas: 
 
I - nos pólos urbanos: 
 

a) apoio à implantação de estações de tratamento, estação elevatória, 
interceptores de coleta de esgoto e redes convencional, nas áreas urbanas, 
complementando as redes já instaladas; 

b) apoio ao estudo de alternativas para solução do esgotamento sanitário nas 
áreas não contempladas pela implantação de redes coletoras; 

 
II – nos núcleos urbanos, assentamentos agrários, aglomerados rurais e localidades, 
alteração do sistema de fossas simples para o sistema de fossas sépticas nas áreas 
não atendidas pela rede coletora. 
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Art. 67. Para melhoria do atendimento do serviço de abastecimento de água 
deverão ser adotadas as seguintes medidas: 
 
I - apoio à ampliação da rede e implantação de sistemas simplificados de 
abastecimento de água, com o estudo de alternativas de captação de água de 
acordo com as características locais, tendo como referência estudos já feitos; 
 
II - apoio à implantação de sistema individual de abastecimento de água nos núcleos 
urbanos das áreas rurais. 
 
Parágrafo único. Deverá ser feito o monitoramento da qualidade da água mediante: 
 
I - treinamento do agente comunitário de saúde para controle da qualidade da água; 
II - implementação de ações de vigilância sanitária.  
 
Art. 68. A adequação da coleta, do transporte e da disposição final dos resíduos 
sólidos se dará mediante: 
 
I - implantação do Plano de Gestão de Limpeza Urbana ajustando-o de acordo com 
as condições atuais do Município; 
 
II - conscientização da população para a importância da cooperação de cada 
cidadão na melhoria do atendimento do serviço de gestão de resíduos sólidos; 
 
III - construção de aterro sanitário em terreno já adquirido, de forma a atender 
Mucuri - Sede e Itabatã, com uma unidade de separação e reaproveitamento dos 
resíduos sólidos e com a capacitação dos catadores de lixo; 
 
IV - melhoria da qualidade de vida das famílias que trabalham na catação dos 
resíduos sólidos; 
 
V - articulação com os municípios vizinhos para formação de consórcio de 
reaproveitamento dos resíduos sólidos; 
 
VI - implantação do serviço de coleta e destino final dos resíduos sólidos nos 
núcleos urbanos das áreas rurais; 
 
VII - implantação do serviço de coleta e tratamento dos resíduos sólidos infectados; 
 
VIII - realização de campanhas educativas e publicitária para limpeza da praia. 
 
Parágrafo único. Deverão ser implementados os programas de redução, reciclagem 
e reaproveitamento dos resíduos, minimizando custos e aumentando a vida útil do 
aterro sanitário, e de coleta seletiva nas áreas urbanas. 
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Art. 69. A adequação da infra-estrutura relacionada à drenagem de águas pluviais 
será feita mediante: 
 
I - estudo da adequação do sistema de drenagem de águas pluviais nos 
assentamentos situados em áreas alagáveis; 
 
II - implantação de sistemas simplificados de drenagem nas vias pavimentadas e 
não pavimentadas dos pólos e núcleos urbanos. 
 

Subseção IV 
Energia Elétrica e Outros Sistemas 

 
Art. 70. Para universalização do atendimento do serviço de distribuição de energia 
elétrica no Município, deverá ser feita uma articulação com os governos estadual e 
federal para implantação de programas para distribuição de energia elétrica nos 
domicílios. 
 
Parágrafo único. A prioridade no atendimento do serviço de distribuição de energia 
elétrica deverá ser dada aos núcleos urbanos ainda não atendidos. 
  
Art. 71. O aperfeiçoamento do sistema de energia elétrica se dará mediante: 
 
I - nos pólos urbanos, melhoria da freqüência da energia elétrica; 
II – nos núcleos urbanos, localidades, assentamentos agrários e aglomerados rurais, 
regularização do serviço. 
 
Art. 72. O sistema de iluminação pública será ampliado e aperfeiçoado com a 
adoção das seguintes medidas: 
 
I - instalação de células fotoelétricas na rede de iluminação pública para 
conservação da energia; 
 
II - elaboração de projeto para ampliação da rede de iluminação pública nos pólos e 
núcleos urbanos; 
 
III - organização do gerenciamento do serviço; 
 
IV - conservação da rede de iluminação pública já instalada. 
 
Art. 73. A ampliação e melhoria do atendimento do serviço de telecomunicações, 
especialmente nos núcleos urbanos e na localidade de Costa Dourada, se dará 
mediante: 
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I – articulação com a entidade responsável pelo controle da concessão do serviço de 
telefonia para instalação ou conservação de telefones públicos e implantação de 
postos de telefone; 
  
II - articulação com a entidade responsável pela distribuição do sinal repetidor de 
televisão. 
 
III – articulação para a inclusão digital na Sede, distritos e demais povoações. 

 
Seção V 

Da Qualificação das Áreas Urbanas  
 

Subseção I 
Disposições Preliminares 

 
Art. 74. A qualificação das áreas urbanas em Mucuri abrange: 
 

- o ordenamento do uso e ocupação do solo; 
- a regularização urbanística e fundiária das ocupações irregulares; 
- a promoção de habitação para a população em situação de vulnerabilidade 
social; 
- a urbanização e o tratamento do espaço público; 
- a provisão e a adequação da rede de equipamentos comunitários e serviços 
urbanos.  

 
Parágrafo único. Considera-se população em situação de vulnerabilidade social 
aquela indicada no § 2o do artigo 79 desta Lei. 
 
Art. 75. As áreas urbanas no território municipal subdividem-se em: 
 
I - pólos urbanos, equivalentes a: 
 
a) Cidade de Mucuri; 
b) sede do distrito de Itabatã; 
 
II - núcleos urbanos do meio rural, equivalentes a: 
 
a) sede do distrito de Ibiranhém; 
b) sede do distrito de Taquarinha; 
c) povoado de Cruzelândia; 
d) povoado de Nova Brasília; 
e) povoado de 31 de Março; 
f) povoado de São Jorge; 
g) povoado de Belo Cruzeiro. 
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§ 1o. As áreas urbanas do Município de Mucuri terão seus limites demarcados na lei 
municipal do perímetro urbano. 
 
§ 2o. As áreas urbanas do Município de Mucuri submetem-se à regulamentação e ao 
controle urbano municipal, sujeitando-se às disposições da legislação urbanística 
complementar a esta Lei. 

 
Subseção II 

Uso e Ocupação do Solo 
 

Art. 76. Para ordenar o crescimento urbano de modo a garantir a proteção ambiental 
e a qualidade de vida da população, são diretrizes relativas ao uso e ocupação do 
solo no Município: 
 
I - condicionamento da expansão urbana à capacidade de oferta de infra-estrutura, à 
preservação ambiental e às demandas reais por ocupação urbana; 
 
II - regulamentação do padrão de loteamentos e da intensidade da edificação de 
acordo com a capacidade da infra-estrutura instalada e a diferenciação interna das 
áreas urbanas, mantendo o conforto ambiental nas áreas urbanas; 
 
III - restrição à ocupação urbana por parcelamentos e edificações em áreas de 
interesse ambiental; 
 
IV - controle nos pólos urbanos da ocupação indiscriminada e do crescimento 
urbano em direção às áreas alagadiças.  
 
Art. 77. As diretrizes para o uso e a ocupação do solo urbano serão implementadas 
mediante: 
 
I – revisão da legislação urbanística, especialmente as leis de perímetro urbano, 
parcelamento do solo urbano e uso e ocupação do solo; 
 
II – exigência da reserva de áreas verdes nos loteamentos em áreas urbanas; 
 
II – ampliação e qualificação do quadro de fiscais de obras e edificações, para 
atuação eficaz quanto ao cumprimento da legislação urbanística e edilícia. 
 
Art. 78. O controle da instalação de atividades que causem impacto direto no meio 
urbano será garantido mediante a regulamentação da distribuição das atividades 
potencialmente poluidoras e causadoras de incômodo à vizinhança, tais como, entre 
outras: 
 
I - postos de venda de combustíveis e de serviços; 
II - estabelecimentos de lavagem de veículos; 
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III - oficinas mecânicas; 
IV - frigoríficos; 
V - indústrias. 
 

Subseção III 
Habitação 

 
Art. 79. Para melhorar as condições habitacionais do Município, deverá ser adotada 
uma política habitacional que atenda aos seguintes requisitos: 
 
I – prioridade à habitação de interesse social e às moradias localizadas em áreas de 
fragilidade ambiental; 
 
II - integração às políticas federal e estadual; 
 
III - articulação de programas habitacionais a propostas de desenvolvimento social. 
 
§ 1o. Entende-se por habitação de interesse social no Município de Mucuri, aquela 
destinada à população em situação de vulnerabilidade social, podendo ou não se 
tratar de moradias situadas em assentamentos nas áreas urbanas. 
 
§ 2o. Considera-se população em situação de vulnerabilidade social a que 
compreende as pessoas que possuem rendimento familiar equivalente de até 3 
(três) salários mínimos. 
 
Art. 80. A integração da política habitacional do Município de Mucuri às políticas 
federal e estadual se dará mediante: 
 
I - elaboração de um Plano Municipal de Habitação integrado ao Sistema Nacional 
de Habitação e ao Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social, para 
viabilizar o acesso às linhas de crédito do governo federal e estadual e uma atuação 
conjunta; 
 
II - definição de programas habitacionais alinhados aos programas nacionais de 
habitação; 
 
III – compatibilização com as disposições do Plano Estadual de Habitação; 
 
IV – integração ao sistema de informações da política estadual de habitação de 
interesse social. 
 
§ 1o. O Plano Municipal de Habitação é o instrumento básico de implementação da 
política habitacional do Município de Mucuri e deverá contemplar critérios 
específicos para programas, projetos e ações destinados à promoção da habitação 
de interesse social, com os seguintes objetivos: 
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I - viabilizar o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável para a 
população em situação de vulnerabilidade social, inclusive através de programas de 
investimentos e subsídios habitacionais; 
 
II - orientar ações municipais voltadas à regularização urbanística e fundiária;  
 
III - articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e 
órgãos dos governos federal e estadual que desempenham funções no setor da 
habitação. 
 
§ 2o. Os programas e projetos específicos para a promoção da habitação de 
interesse social deverão apresentar soluções de gestão, democráticas e 
participativas, de acordo com as indicações da política nacional de habitação de 
interesse social.  
 
Art. 81. A política habitacional do Município de Mucuri deverá atender as seguintes 
diretrizes: 
 
I - controle da expansão das ocupações irregulares, especialmente nas áreas de 
manguezal; 
 
II - regularização urbanística e fundiária dos loteamentos clandestinos e outros 
assentamentos precários; 
 
III - promoção de habitação de interesse social; 
 
IV - melhoria nas unidades habitacionais situadas nas áreas urbanas e rurais do 
Município.  
 
Art. 82. São medidas para o controle da expansão das ocupações irregulares: 
 
I - atualização e complementação do cadastramento das áreas com loteamentos 
clandestinos e outras áreas de assentamentos precários, visando a regularização 
das áreas ou a relocação das famílias instaladas em áreas de risco ou de 
preservação permanente, se necessário; 
 
II - estudo e viabilização do reassentamento das famílias residentes nas áreas de 
risco ou de preservação permanente, especialmente nas áreas de manguezal e 
alagadiças; 
 
III - cadastramento e reassentamento de famílias que ocupam edificações 
irregularmente; 
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IV - implantação das vias de serviço nos fundos dos lotes voltados para o manguezal 
para evitar sua ocupação. 
 
Art. 83. A regularização urbanística e fundiária nas ocupações irregulares se dará 
mediante: 
 
I – aplicação de instrumentos de regularização fundiária previstos na Seção III do 
Capítulo IV desta Lei, de acordo com a legislação federal aplicável; 
 
II - aproveitamento do levantamento e das propostas habitacionais já existentes; 
 
III - delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, para fins de 
regularização urbanística e fundiária, com parâmetros e critérios diferenciados para 
o parcelamento e a ocupação do solo, garantidos os serviços urbanos e os 
equipamentos comunitários necessários à população. 
 
Art. 84. A promoção de habitação de interesse social e a melhoria nas unidades 
habitacionais se darão através de: 
 
I - reserva de áreas para construção de habitação de interesse social; 
 
II - apoio à construção e melhoria de moradias com assistência técnica e acesso a 
crédito; 
 
III - delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, para fins de 
promoção da habitação de interesse social, com parâmetros e critérios diferenciados 
para o parcelamento e a ocupação do solo, garantidos os serviços urbanos e os 
equipamentos comunitários necessários à população. 
 
Art. 85. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS no Município de Mucuri são as 
áreas públicas ou privadas destinadas prioritariamente ao atendimento por 
programas e projetos habitacionais, subdivididas em:  
 
I - Zonas Especiais de Interesse Social 1 – ZEIS 1, correspondentes às áreas 
públicas ou particulares já ocupadas irregularmente pela população, nas quais 
deverão ser promovidas ações de urbanização e de regularização fundiária; 
 
II - Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS 2, correspondentes às áreas 
destinadas à promoção da habitação de interesse social, especialmente para 
famílias reassentadas de ocupações irregulares. 
 
Art. 86. São critérios para identificação das ZEIS 1 os assentamentos que 
apresentem as seguintes condições:  
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I – situados em áreas de risco passíveis de serem recuperadas, urbanizadas e 
regularizadas; 
 
II – situados em áreas verdes, públicas, ou de preservação ambiental já 
comprometidas pela ocupação e de fácil integração à malha urbana, em situação 
que não coloque em risco a segurança de vida dos moradores e de terceiros; 
 
III - loteamentos irregulares e/ou clandestinos, resididos por população de baixa 
renda, carentes de infra-estrutura, equipamentos urbanos, melhorias habitacionais 
e/ou titularidade. 
 
§ 1o. A demarcação precisa dos limites das ZEIS 1 se dará quando de sua 
regularização a partir de estudos específicos, com a participação da população 
envolvida. 
 
§ 2o. Os parâmetros de urbanização, parcelamento, uso e ocupação do solo para 
cada ZEIS 1, serão definidos quando de sua regularização, de acordo com as leis de 
parcelamento e uso do solo do Município de Mucuri. 
 
§ 3o. A implantação de uma ZEIS 1 deverá ser precedida de cadastro social da 
população residente e diagnóstico com análise socioeconômica, urbanística e 
fundiária. 
 
Art. 87. Lei municipal de parcelamento do solo urbano definirá parâmetros 
específicos para dimensionamento dos lotes, bem como as exigências mínimas de 
infra-estrutura urbana e de equipamentos sociais nos empreendimentos localizados 
nas ZEIS 2. 
 

Subseção IV 
Áreas Públicas e Equipamentos 

 
Art. 88. Para oferecer qualidade ambiental nas áreas urbanas, assim como 
oportunidades de lazer no espaço público, deverão ser adotadas as seguintes 
diretrizes em relação às áreas públicas e aos equipamentos: 
 
I – ampliação, urbanização e aparelhamento das áreas públicas, favorecendo a sua 
utilização por toda a população; 
 
II - aprimoramento dos serviços de conservação e manutenção das vias e outras 
áreas públicas; 
 
III - ampliação da instalação dos equipamentos voltados para os esportes e o lazer; 
 
IV - adequação, conservação e manutenção de edifícios públicos e coletivos. 
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Parágrafo único. Na instalação de equipamentos voltados para o lazer e os 
esportes será priorizado o atendimento das áreas onde residem parcelas da 
população em situação de vulnerabilidade social. 
 
Art. 89. Os componentes do mobiliário urbano e a pavimentação nas áreas públicas 
deverão ser adequados de modo a permitir a acessibilidade às pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
Art. 90. O aprimoramento dos serviços de conservação e manutenção de vias e 
outras áreas públicas se dará mediante: 
 
I – melhoria do serviço de limpeza das vias e áreas públicas, com retirada de 
entulhos, varrição e coleta dos resíduos provenientes da varrição; 
 
II - conservação e manutenção das praças e da orla marítima; 
 
III – manutenção e ampliação da iluminação pública nas vias e praças; 
 
IV - arborização das vias e praças através de parcerias com a população, 
campanhas educativa e publicitária, e oferta de mudas arbóreas.  
 
Art. 91. Para ampliação dos equipamentos voltados para o lazer nos pólos e núcleos 
urbanos, as praças deverão ser implantadas, reformadas ou adequadas em relação 
ao tratamento paisagístico, especialmente nas áreas consideradas pontos de 
referência pelos moradores. 
 
Art. 92. A ampliação dos equipamentos voltados para os esportes se dará mediante: 
 
I – implantação ou reforma de quadras poliesportivas nos pólos e núcleos urbanos; 
 
II – recuperação dos equipamentos de esportes já existentes; 
 
III – ampliação, construção ou reforma de campos de futebol nas áreas consolidadas 
dos pólos urbanos e nos núcleos urbanos, com incentivo para a implementação das 
escolinhas de futebol. 
 
Art. 93. A adequação, a conservação e a manutenção de edifícios públicos e 
coletivos será obtida mediante: 
 
I – implantação de novos prédios destinados à administração pública, se necessário; 
 
II - reforma e recuperação de edifícios públicos com qualidade construtiva e 
arquitetônica, incluindo a adequação tipológica, a ventilação, a circulação e o 
tratamento paisagístico dos prédios; 
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III - regulamentação dos edifícios coletivos de modo a propiciar conforto ambiental 
aos seus usuários, tendo como referência as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT. 
 
Art. 94. Os equipamentos que demandam condições especiais para sua 
implantação deverão ser adequados às necessidades da população e características 
particulares dos pólos ou núcleos urbanos. 
 
Parágrafo único. No atendimento por equipamentos que demandam condições 
especiais, serão instaladas câmaras funerárias municipais para velórios, com 
atendimento por auxiliares de necropsia. 
 

Seção VI  
Da Organização da Gestão 

 
Subseção I 

Estruturação Administrativa 
 

Art. 95. Para dotar o Município de Mucuri de um processo de planejamento e gestão 
urbana e territorial em consonância com a política nacional e as demais diretrizes 
desta Lei, deverão ser observadas na estruturação administrativa do Executivo 
Municipal: 
 
I - aprimoramento do gerenciamento nos órgãos e setores municipais para adoção 
de atitudes que conduzam a uma gestão democrática e integrada, voltada ao 
atendimento dos interesses de toda a população; 
 
II - organização do setor responsável pelo controle urbano para melhorar a 
interlocução com a população; 
 
III - aperfeiçoamento dos recursos humanos envolvidos nas atividades relacionadas 
ao planejamento e à gestão urbana; 
 
VI - atualização e informatização da base de informações relativa ao planejamento e 
a gestão urbana e territorial para favorecer a tomada de decisões. 
 
Art. 96. Para facilitar a implementação de um sistema de planejamento e gestão 
urbana e territorial em consonância com a política nacional e as demais diretrizes 
desta Lei, serão adotadas as seguintes medidas: 
 
I – criação de uma unidade administrativa para gestão e implementação do Plano 
Diretor Municipal, do Plano de Ações Prioritárias e de planos complementares; 
 
II - incremento da unidade administrativa em Itabatã de forma a manter um vínculo 
permanente com a sede administrativa; 
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III - revisão das atribuições e da infra-estrutura de apoio das unidades 
descentralizadas regionais. 
 
Art. 97. A organização do setor responsável pelo controle urbano se dará mediante: 
 
I – definição dos trâmites relativos à aprovação de projetos e de licenciamento das 
obras e sua divulgação; 
 
II - organização do serviço de demarcação do alinhamento e de fiscalização da 
edificação; 
 
III – integração da fiscalização relativa à ocupação e ao uso do solo à fiscalização 
ambiental; 
 
IV - campanhas de esclarecimento à população sobre a legislação urbanística; 
 
V - negociação com os proprietários para regularização do alinhamento do imóvel. 
 
Art. 98. Para proceder ao tombamento municipal previsto na Subseção IV da 
Seção II do Capítulo II desta Lei, o Município deverá criar na estrutura 
administrativa um setor de tutela dos bens tombados, assim como estabelecer um 
regulamento com critérios específicos para os bens tombados. 
 
Art. 99. A melhoria dos recursos humanos relacionados com o planejamento e a 
gestão urbana se dará mediante: 
 
I – aumento do número de servidores qualificados responsáveis pela implementação 
das diretrizes e medidas previstas na lei do Plano Diretor; 
 
II - elaboração de um Plano de Cargos e Salários para os servidores municipais, 
especialmente os da Educação.  
 
Parágrafo único. Deverá ser priorizada a capacitação de: 
 
I – quadro de fiscais do Município; 
II - administradores regionais; 
III - servidores relacionados ao planejamento e à gestão urbana. 
 

Subseção II 
Canais de Participação 

 
Art. 100. São diretrizes a serem seguidas para dotar o Município de canais de 
comunicação direta e indireta entre a Prefeitura e a população, buscando o aumento 
de transparência da administração: 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

 
I - promoção do acesso às informações para população; 
 
II - abertura de novos canais de participação no planejamento e gestão urbana e 
territorial, integrados aos já existentes. 
 
Art. 101. Para promover o acesso às informações para população serão 
implementadas as seguintes medidas: 
 
I - implantação da ouvidoria geral; 
II - criação de um instrumento de prestação de contas do orçamento municipal; 
III - implantação página da internet da Prefeitura. 
 
Art. 102. Para garantir o apoio à implementação do Plano Diretor Municipal e o 
debate sobre as questões urbanas de relevância para o desenvolvimento de Mucuri 
deverá ser criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento, integrado aos demais 
conselhos municipais existentes. 
 
Parágrafo único. Para favorecer o desempenho das atividades dos conselhos 
municipais será criada a Casa dos Conselhos, local exclusivo e com estrutura 
suficiente para permitir a realização das reuniões ordinárias e extraordinárias dos 
conselhos municipais. 
 
Art. 103. Deverá ser criado e implantado o Conselho Gestor da Área de Proteção 
Ambiental - APA da Costa Dourada. 

 
Subseção III 

Integração Regional 
 
Art. 104. Para realizar em conjunto ações de interesse comum, o Município deverá 
buscar uma integração junto aos municípios do Extremo Sul da Bahia e do Norte do 
Espírito Santo, assim como junto aos níveis de governos federal e estadual. 
 
Art. 105. Deverá ser feita uma articulação, buscando a formação de parcerias ou o 
estabelecimento de consórcios, para viabilizar: 
 
I – especialmente projetos de interesse comum para incremento do turismo, com 
municípios integrantes da Costa das Baleias; 
 
II – especialmente projetos de interesse comum para incremento do turismo, com 
municípios vizinhos do Norte do Espírito Santo; 
 
III - utilização de equipamentos de saúde e desenvolvimento de projetos sociais, 
com os municípios de Nanuque e Pedro Canário, direcionado para o atendimento de 
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saúde das populações residentes, respectivamente, em Ibiranhém, Taquarinha e 
São Jorge, e em 31 de Março, e as áreas polarizadas por estes núcleos urbanos; 
 
IV - reaproveitamento dos resíduos sólidos, com os municípios vizinhos; 
 
V – elaboração e implementação do Plano Mezovale dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, abrangendo a mezoregião.  
 
Art. 106. A integração com os demais municípios se dará com o apoio à participação 
em conselhos de secretários municipais. 
 

CAPÍTULO III 
DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 

 
Seção I  

Da Divisão Territorial 
 
Art. 107.  O macrozoneamento municipal institui as macrozonas como parcelas 
diferenciadas no território, onde estão associadas diretrizes e proposições voltadas à 
orientação de políticas territoriais, visando valorizar as potencialidades e as 
oportunidades que o território oferece para a concretização do desenvolvimento 
socioeconômico, em bases sustentáveis. 
 
Parágrafo único. O macrozoneamento reflete o reconhecimento das 
potencialidades ambientais, econômicas e sociais do Município de Mucuri, e as 
oportunidades que as parcelas do seu território oferecem, considerando: 
 
I – prioridade na integração do território municipal; 
 
II – identificação de áreas prioritárias para desenvolvimento de: 
 

a) atividades urbanas; 
b) atividades empresariais; 
c) atividades rurais; 

 
III – demarcação das áreas com capacidade de ampliar a oferta de acesso à terra e 
por uma moradia digna para a população; 
 
IV – demarcação das áreas ambientalmente protegidas ou de fragilidade ambiental, 
para que os recursos naturais possam atender as demandas atuais da população, 
sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 
 
Art. 108. O macrozoneamento municipal é constituído por: 
 
I - macrozonas urbanas; 
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II - macrozonas rurais; 
III - macrozonas ambientais. 
 
§ 1o. São macrozonas urbanas no Município de Mucuri:  
 
I - Macrozona Urbana de Mucuri – sede; 
II - Macrozona Urbana de Itabatã. 
 
§ 2o. São macrozonas rurais no Município de Mucuri:  
 
I - Macrozona Rural Norte; 
II - Macrozona Rural Sul; 
III – Macrozona Rural Oeste. 
 
§ 3o. São macrozonas ambientais no Município de Mucuri:  
 
I - Macrozona Costeira; 
II - Macrozona Linear Rio Mucuri. 
 
§ 4o. O Mapa 1, no Anexo I desta Lei, representa graficamente o macrozoneamento 
municipal. 
 

Seção II 
Das Macrozonas Urbanas 

 
Subseção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 109. As macrozonas urbanas constituem parcelas do território municipal 
destinadas à realização das atividades residenciais, de comércio e de serviços, em 
ambiente constituído por unidades prediais com padrões de uso e ocupação do solo 
que possibilitam oferecer condições de qualidade de vida à população para o 
crescimento urbano. 
 
Art. 110. O controle nas macrozonas urbanas se dará mediante a regulamentação 
do parcelamento, da ocupação e do uso do solo, e da instalação de atividades que 
causem impacto no meio urbano, através da implementação da legislação 
urbanística. 
 
Art. 111. Além do previsto nesta Lei, especialmente na Seção V do Capítulo II, nas 
macrozonas urbanas serão adotadas as seguintes diretrizes territoriais: 
 
I - restrição à ocupação urbana por parcelamentos e edificações em áreas de 
interesse ambiental; 
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II - promoção da regularização urbanística e fundiária; 
 
III - ampliação da urbanização e aparelhamento das áreas públicas de modo a 
oferecer qualidade de vida à população urbana; 
 
IV – incentivo à produção de habitação de interesse social; 
 
V - melhoria e implantação de equipamentos comunitários; 
 
VI - garantia de acessibilidade a todos os seus habitantes. 
 
Parágrafo único. A distribuição de moradias de interesse social será feita com base 
no cadastramento social, identificando-se as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
 

Subseção II 
Macrozona Urbana de Mucuri – Sede 

 
Art. 112. A Macrozona Urbana de Mucuri - Sede compreende: 
 
I - a área do Centro; 
 
II - os loteamentos:  
 

a) Cidade Velha; 
b) Aroeira; 
c) Cidade Nova I; 
d) Semil; 
e) Ettore Gazinelli; 
f) Santos Griffo; 
g) Cidade Nova II; 
h) Malvinas; 
i) Costa do Sol; 
j) Mucuri; 
k) Pôr-do-Sol; 
l) Bahia do Sol; 
m) Chácara da Felicidade; 
n) Jardim Atlântico (Bahia Sul); 
o) Jardim das Tartarugas; 
p) Morada das Palmeiras; 
q) Jardim Califórnia; 

 
III – as áreas inseridas no perímetro formado pela orla marítima, rio Mucuri, rio 
Mucurizinho e o limite do Município de Nova Viçosa, acrescido de área ao longo da 
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Rodovia BA 698 entre o rio Mucuri e a antiga Estrada Mucuri – Colônia Nova até 
alcançar o Barreiro.   
 
§ 1o. A Macrozona Urbana de Mucuri - Sede subdivide-se nas seguintes áreas: 
 
I - urbana; 
II - de expansão urbana; 
III - de transição urbana; 
IV - de preservação ambiental. 
 
§ 2o. O Mapa 2, no Anexo I desta Lei, representa graficamente a Macrozona Urbana 
de Mucuri – Sede.   
 
Art. 113. Além das previstas nesta Lei, especialmente na Seção V do Capítulo II, 
no que couber, são diretrizes específicas para as Áreas Urbanas da Macrozona 
Urbana de Mucuri - Sede: 
 
I – articulação com o órgão federal responsável pela fiscalização ambiental para 
regularização urbanística e fundiária ou reassentamento de famílias residentes em 
Aroeira e Paquetá; 
 
II - regularização urbanística e fundiária dos loteamentos Jardim Califórnia e Morada 
das Palmeiras; 
 
III - regularização fundiária dos terrenos localizados na orla marítima; 
 
IV – articulação com o governo estadual visando implementar ações voltadas à 
melhoria e expansão da infra-estrutura urbana; 
 
V – adequação da infra-estrutura de saneamento básico nas áreas não 
contempladas pela concessionária do governo estadual;  
 
VI - estruturação do Porto e revitalização da área portuária; 
 
VII – adequação e melhoria dos equipamentos públicos e comunitários; 
 
VIII - aplicação de instrumentos da política urbana indutores do desenvolvimento, 
tais como operação urbana consorciada e direito de preempção, quando couber; 
 
IX - ocupação dos vazios urbanos com a implantação de equipamentos públicos, 
com destaque para a implantação do ginásio poliesportivo e de quadras esportivas e 
campos de futebol; 
 
X - preservação e revitalização do patrimônio histórico e cultural;  
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XI - dinamização da feira de Mucuri – Sede; 
 
XII - implantação do Centro Administrativo Municipal nas proximidades da Praça dos 
Esportes, circunscrita pelas Avenida Nova Viçosa, Rua Santarém e Rua Oscar 
Teixeira de Siqueira, em Malvinas. 
 
§ 1o. Para implementação das diretrizes específicas previstas para as Áreas 
Urbanas da Macrozona Urbana de Mucuri – Sede, deverão ser adotadas as 
seguintes medidas: 
 
I - cadastramento e reassentamento de famílias que ocupam irregularmente o 
casarão na Rua Rui Barbosa, no Centro; 
 
II – estudo de alternativas para solucionar o esgotamento sanitário no Jardim 
Califórnia, Morada das Palmeiras e Jardim Atlântico, entre outros; 
 
III - estudo de alternativas para adequação do sistema de drenagem no Jardim 
Califórnia; 
 
IV - construção de um atracadouro no estuário do rio Mucuri que possibilite a criação 
de roteiros para passeios turísticos; 
 
V - tombamento municipal e desapropriação da casa antiga e do casarão localizados 
na Rua Rui Barbosa, no Centro, para instalação de um local de registro, pesquisa e 
inventário da história do Município na casa antiga e de uma casa de cultura para 
manifestações culturais, exposições e apresentações culturais no casarão; 
 
VI – implantação ou reforma e aparelhamento de praças, especialmente nos 
loteamentos Malvinas, Bahia do Sol, Costa do Sol, Pôr do Sol, Morada das 
Palmeiras, Jardim Califórnia e nas áreas do Centro; 
 
VII - implantação de uma casa de parto; 
 
VIII - implantação de um centro comunitário dotado com sala para projeção de 
vídeos, palco para encenação de teatro e realização de eventos; 
 
IX - adequação da biblioteca municipal; 
 
X - recuperação do ginásio de esportes; 
 
XI - implantação de um novo cemitério municipal na área do Barreiro, desde que a 
área atenda às normas básicas para sua implantação, propiciando a interdição da 
realização de sepultamentos no antigo cemitério. 
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§ 2o. Deverá ser desenvolvido um estudo de alternativas para regularização fundiária 
e urbanística ou reassentamento das famílias residentes na área pública 
anteriormente prevista para implantação do cemitério municipal, localizada próximo 
a Morada das Palmeiras. 
 
Art. 114. As Áreas de Expansão Urbana da Macrozona Urbana de Mucuri - Sede 
são áreas localizadas nas franjas das Áreas Urbanas, destinadas prioritariamente à 
promoção de habitação de interesse social. 
 
Parágrafo único. Além das previstas nesta Lei, especialmente na Seção V do 
Capítulo II, no que couber, são diretrizes específicas para as Áreas de Expansão 
Urbana: 
 
I - garantia da implantação de áreas verdes, infra-estrutura urbana e equipamentos 
comunitários nos novos parcelamentos; 
 
II - garantia da oferta de unidades habitacionais para a população em situação de 
vulnerabilidade social; 
 
III - condicionamento da ocupação do solo à adoção de parâmetros urbanísticos que 
permitam a ocupação pela população em situação de vulnerabilidade social com a 
garantia da qualidade no ambiente urbano; 
 
IV - aproveitamento do levantamento e das propostas já existentes, particularmente 
do Projeto Saracura, para promoção de habitação de interesse social, priorizando o 
atendimento às famílias removidas das áreas de preservação ambiental ou de risco; 
 
V – aplicação de instrumentos da política urbana, tal como a operação urbana 
consorciada e o consórcio imobiliário, para indução ao desenvolvimento. 
 
Art. 115. A Área de Transição Urbana da Macrozona Urbana de Mucuri – Sede 
destina-se ao uso e ocupação mais restritivos do solo urbano, de modo a preservar 
os atributos paisagísticos e ambientais e desonerar os custos de implantação da 
infra-estrutura urbana. 
 
Parágrafo único. Além das previstas nesta Lei, especialmente na Seção II do 
Capítulo II, no que couber, são diretrizes específicas para as Áreas de Transição 
Urbana: 
 
I – compatibilização de usos e atividades e os parâmetros de intensidade de 
ocupação com a preservação da paisagem e a conservação do ambiente natural; 
 
II – controle da ocupação em áreas de fragilidade ambiental; 
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III - incentivo à instalação de atividades urbanas ou rurais de baixo impacto 
ambiental; 
 
IV – exigência da ocupação de baixa densidade que garanta a permeabilidade do 
terreno e a reserva de áreas verdes; 
 
V – garantia da acessibilidade às praias, especialmente pelos pescadores da região. 
 
Art. 116. São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Urbana de Mucuri - 
Sede: 
 
I – o Parque Natural Municipal da Lagoa do Gigica, de tutela municipal, a ser 
instituído; 
 
II – o Parque Natural Municipal do Rio Mucurizinho (Rio Coca-Cola), de tutela 
municipal, a ser ampliado; 
 
III – a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE, de tutela municipal, a ser 
instituída na reserva legal situada entre os loteamentos Jardim das Tartarugas e 
Jardim Atlântico; 
 
IV – os Refúgios da Vida Silvestre, de tutela municipal, a serem instituídos nas 
reservas legais situadas na faixa entre a Avenida Central e o seu prolongamento e a 
estrada que liga a Rodovia BA 698 a Jacutinga; 
 
V – as áreas de alagados, manguezal e restinga, previstas na legislação ambiental 
como de preservação permanente; 
 
VI – os demais cursos d’água que atravessam a Macrozona Urbana de Mucuri - 
Sede, e as respectivas faixas de proteção. 
 
VII – impedimento do plantio de eucalipto, cana de açúcar e queimadas no entorno 
de 500 (quinhentos metros) na Macrozona Urbana de Mucuri – Sede. 
 
§ 1o. São diretrizes específicas para as Áreas de Preservação Ambiental da 
Macrozona de Mucuri - Sede: 
 
I - preservação do estuário do rio Mucuri, de modo a evitar a erosão costeira e o 
assoreamento do rio, no Parque Natural Municipal da Lagoa do Gigica; 
 
II - recuperação do manguezal; 
 
III - recuperação das matas ciliares dos rios Mucuri e Mucurizinho, onde necessário; 
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IV – apoio à fiscalização ambiental para evitar a ocupação irregular nas áreas de 
alagados e manguezal. 
 
§ 2o. As diretrizes previstas para as Áreas de Preservação Ambiental da Macrozona 
de Mucuri - Sede serão implementadas mediante: 
 
I - promoção de ações necessárias para implantar o Parque Natural Municipal do Rio 
Mucurizinho e o Parque Natural Municipal da Lagoa do Gigica; 
 
II - tratamento ambiental e urbanístico da ponta sul da cidade, delimitando a área do 
estuário do rio Mucuri e estruturando o Porto de Mucuri com a construção de um 
atracadouro; 
 
III – elaboração do plano de manejo do Parque Natural Municipal da Lagoa do 
Gigica que contemple o projeto da área de visitação e a preservação da lagoa do 
Gigica; 
 
IV - implantação de vias de serviço nos fundos dos lotes voltados para o manguezal 
para evitar sua ocupação, especialmente nas ruas Pedreira Franco, Paquetá e 
Almenara, no Aroeira, e Rua Teófilo Otoni no Centro; 
 
V - articulação com organização não-governamental responsável pelo programa de 
proteção das tartarugas marinhas para promoção de ações visando implementar a 
ARIE prevista no inciso III do caput deste artigo. 
 
Art. 117. As diretrizes relacionadas aos sistemas de circulação e transporte da 
Macrozona Urbana de Mucuri – Sede serão implementadas mediante: 
 
I – apoio ao governo estadual na implantação de redutores de velocidade e 
sinalização adequada na Rodovia BA 698, no trecho compreendido dentro do 
perímetro urbano; 
 
II – abertura das seguintes vias: 
 

a) vias de ligação da área ocupada pelo Jardim Califórnia à área consolidada de 
Mucuri - Sede, atravessando os alagados, com tratamento viário e 
paisagístico que minimize o impacto ambiental, voltado ao impedimento da 
ocupação irregular nas suas margens; 

b) Avenida Litorânea; 
 
III – qualificação da Rua Almenara e Avenida Petrobrás, permitindo uma ligação com 
a Avenida Litorânea; 
 
IV - complementação da pavimentação e implantação de galerias de águas pluviais 
nas vias das áreas já consolidadas; 
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V - implantação de um terminal rodoviário observando a viabilidade de sua 
localização às margens da Rodovia BA 698; 
 
VI - conservação e pavimentação prioritariamente nas vias arteriais e coletoras; 
 
VII – complementação das ciclovias ao longo da Rodovia BA 698, de modo a 
alcançar Morada das Palmeiras, dos dois lados da Rodovia; 
 
VIII - implantação de ciclovias ligando o Centro ao Jardim das Tartarugas, pelas 
avenidas Central e Litorânea, pelos dois lados das vias; 
 
IX - elaboração de um projeto de drenagem de águas pluviais que abranja toda a 
Macrozona Urbana de Mucuri – Sede.  
 
§ 1o. Considera-se a seguinte classificação viária na Macrozona Urbana de Mucuri - 
Sede: 
 
I – vias arteriais primárias: 
 

a) Rodovia BA 698; 
b) Avenida Central; 

 
II – vias arteriais secundárias: 
 

a) Avenida Litorânea, a ser implantada; 
b) Avenida Petrobrás; 
c) Avenida Perobas; 

 
III – vias coletoras:  
 

a) Rua Paquetá; 
b) Rua Jovita Fontes; 
c) Rua Almenara; 
d) Rua Teófilo Otoni; 
e) Rua Raul Gazzinelli; 
f) Rua Rui Barbosa; 
g) Rua Nova Viçosa; 
h) vias de ligação do Jardim Califórnia às áreas consolidadas. 

 
§ 2o. O Mapa 3 e o Mapa 3a, no Anexo 1 desta Lei, representam graficamente as 
medidas para os sistemas de circulação e transporte na Macrozona Urbana de 
Mucuri – Sede.   
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Subseção III 
Macrozona Urbana de Itabatã 

 
Art. 118. A Macrozona Urbana de Itabatã é constituída por: 
 
I – áreas do Centro; 
 
II - loteamentos de: 
 

a) Triângulo Leal; 
b) Cidade Nova; 
c) São José Operário; 
d) Gazinelândia; 
e) Bela Vista; 
f) Jardim dos Eucaliptos; 

 
III – áreas localizadas a Oeste do Triângulo Leal, até o limite com o Município de 
Nova Viçosa; 
 
IV – áreas localizadas ao Sul do Jardim dos Eucaliptos; 
 
V – a faixa de 500m (quinhentos metros) de cada lado da margem da Rodovia BR 
101, até a distância de 500m (quinhentos metros) contados da confluência da 
estrada de acesso ao Jardim dos Eucaliptos com a Rodovia BR 101. 

 
§ 1o. A Macrozona Urbana de Itabatã subdivide-se nas seguintes áreas: 
 
I - urbanas; 
II - de expansão urbana; 
III - de preservação ambiental. 
 
§ 2o. O Mapa 4, no Anexo I desta Lei, representa graficamente a Macrozona Urbana 
de Itabatã.   
 
Art. 119. Além das previstas nesta Lei, especialmente na Seção V do Capítulo II, 
no que couber, são diretrizes específicas para as Áreas Urbanas da Macrozona 
Urbana de Itabatã: 
 
I - regularização urbanística e fundiária dos assentamentos em Cidade Nova e 
Triângulo Leal; 
 
II - reassentamento de famílias localizadas nas áreas de preservação permanente 
previstas na legislação ambiental; 
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III – adequação dos sistemas de saneamento básico, especialmente nos 
assentamentos situados nas áreas alagáveis; 
 
IV – regularização urbanística e fundiária da Cidade Nova, Triângulo Leal e de 
outros loteamentos situados em áreas alagáveis, enfatizando a adequação do 
sistema de drenagem de águas pluviais; 
 
V – qualificação das áreas públicas, incluindo a implantação ou qualificação de 
praças, especialmente em Gazinelândia, Bela Vista, Triângulo Leal, Cidade Nova, 
Centro e Jardim dos Eucaliptos. 
 
VI – ampliação das áreas públicas de lazer; 
 
VII – adequação dos equipamentos públicos e comunitários; 
 
VIII - incentivo à ocupação dos vazios urbanos com equipamentos públicos e 
comunitários, com destaque para o ginásio e quadras poliesportivas e campos de 
futebol; 
 
IX - fortalecimento da administração local e melhoria dos serviços públicos; 
 
X – aplicação de instrumentos da política urbana, como a operação urbana 
consorciada, e o consórcio imobiliário para indução ao desenvolvimento. 
 
Parágrafo único. Para implementação das diretrizes específicas previstas para as 
Áreas Urbanas da Macrozona Urbana de Itabatã, deverão ser adotadas as seguintes 
medidas: 
 
I – implantação do Parque Urbano Jardim dos Eucaliptos; 
 
II - estudo de alternativas para adequação do sistema de drenagem na Cidade Nova 
e no Triângulo Leal; 
 
III - implantação de um centro cultural comunitário em Itabatã, com avaliação da 
alternativa de aproveitamento da área da antiga feira, dotado com sala para projeção 
de vídeos, palco para encenação de teatro e realização de eventos, associado a 
uma praça de alimentação; 
 
IV - reestruturação da sede da administração regional, com ampliação das 
condições de atendimento. 
 
Art. 120. As Áreas de Expansão Urbana da Macrozona Urbana de Itabatã são áreas 
localizadas nas franjas das Áreas Urbanas, destinadas à reserva de solo para o 
crescimento urbano. 
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Parágrafo único. Além das previstas nesta Lei, especialmente na Seção V do 
Capítulo II, no que couber, são diretrizes específicas para as Áreas de Expansão 
Urbana: 
 
I - garantia da implantação de áreas verdes, infra-estrutura urbana e equipamentos 
públicos nos novos parcelamentos; 
 
II - garantia da oferta de unidades habitacionais para a população em situação de 
vulnerabilidade social; 
 
III – aplicação de instrumentos da política urbana, tais como a operação urbana 
consorciada ou o consórcio imobiliário, para indução ao desenvolvimento. 
 
Art. 121. São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Urbana de Itabatã, 
com impedimento do plantio de eucalipto, cana de açúcar e queimadas no entorno 
de 500 (quinhentos) metros. 
 
I – o lago de Itabatã situado em Cidade Nova; 
 
II – as áreas de alagados, previstas na legislação ambiental como de preservação 
permanente; 
 
III – o Córrego Água Boa e os demais cursos d’água que atravessam a Macrozona 
Urbana de Itabatã, e as respectivas faixas de proteção.  
 
§ 1o. São diretrizes específicas para as Áreas de Preservação Ambiental da 
Macrozona Urbana de Itabatã: 
 
I - proteção dos remanescentes de lagoas em Itabatã, com definição da faixa de 
proteção da margem e recuperação da vegetação ciliar; 
 
II - recuperação da mata ciliar dos cursos d’água; 
 
V - aproveitamento do remanescente da lagoa de Itabatã como área de lazer 
público, com a implantação de projeto que garanta a proteção da faixa de proteção 
ambiental. 
 
§ 2o. As áreas no entorno de nascentes e as faixas de proteção de córregos que 
tributam para o rio Mucurizinho localizadas em Cidade Nova deverão ser 
delimitadas, para favorecer a proteção do principal curso d’água que abastece os 
pólos urbanos. 
 
Art. 122. As diretrizes relacionadas aos sistemas de circulação e transporte na 
Macrozona Urbana de Itabatã serão implementadas mediante: 
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I – articulação com o governo federal para construção de uma rotatória ou passagem 
de nível na Rodovia BR 101 no local de acesso ao Centro de Itabatã, favorecendo a 
passagem de veículos e pedestres; 
 
II – implantação do anel viário periférico à Itabatã para o transporte de cargas, 
evitando a circulação pelas Áreas Urbanas;  
 
III - pavimentação das vias, especialmente da Avenida Marieta Gazzineli, e 
complementação da pavimentação da Rua Itabuna; 
 
III - melhoria da rodoviária de Itabatã e do acesso a esta; 
 
IV – qualificação do trecho da Rodovia BR 101 que atravessa Itabatã, dando-lhe um 
tratamento de via urbana; 
 
V – prioridade na conservação e manutenção das vias arteriais e coletoras. 
 
§ 1o. Considera-se a seguinte classificação viária em Itabatã:  
 
I – via arterial primária, a Rodovia BR 101; 
 
II – vias arteriais secundárias: 
 

a) Avenida Marieta Gazinelli; 
b) Avenida Minas Gerais; 
c) Avenida Salvador; 
d) Avenida Espírito Santo; 
e) Avenida Brasil; 

 
II – vias coletoras:  
 

a) Avenida André Castro; 
b) Avenida Itapetinga; 
c) Avenida Estados Unidos; 
d) Avenida Japão; 
e) Rua Mucuri; 
f) Avenida dos Eucaliptos; 
g) Rua Brasília; 
h) Rua Ipanema. 

 
§ 2o. O Mapa 5, no Anexo I desta Lei, representa graficamente as medidas para os 
sistemas de circulação e transporte em Itabatã.   
 

Seção III 
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Das Macrozonas Rurais 
 

Subseção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 123. As macrozonas rurais constituem parcelas do território municipal 
destinadas às atividades agrícolas, de pecuária, extrativas e afins, em ambiente de 
equilíbrio entre as atividades produtivas e a conservação ambiental, propício ao 
desenvolvimento social. 
 
Parágrafo único. Além das áreas rurais e das áreas de preservação ambiental, 
poderão integrar as macrozonas rurais: 
 
I – os núcleos urbanos; 
II – os aglomerados rurais; 
III – os assentamentos agrários; 
IV – as localidades. 
 
 Art. 124. Além do previsto nesta Lei, especialmente na Seção I e II do Capítulo II, 
nas macrozonas rurais serão adotadas as seguintes diretrizes territoriais: 
 
I – assistência técnica aos pequenos produtores rurais para aumento da 
produtividade e apoio na captação de recursos; 
 
II – incentivo à proteção de rios, córregos, lagos e lagoas, de forma a permitir a 
preservação ambiental; 
 
III - melhoria do transporte para alunos e professores; 
 
IV - articulação com governos estadual e federal para melhoria das condições da 
população local, inclusive com a implantação de módulos sanitários domiciliares; 
 
V - apoio à fiscalização ambiental federal no monitoramento das reservas legais; 
 
IV – melhoria das unidades habitacionais em núcleos urbanos, assentamentos 
agrários, aglomerados rurais e localidades; 
 
V – apoio ao governo estadual na implementação do Corredor Central da Mata 
Atlântica;  
 
VI - prioridade no atendimento por equipamentos comunitários e serviços urbanos 
em núcleos urbanos e localidades; 
 
VII – prioridade na implementação de programas sociais em núcleos urbanos, 
assentamentos agrários, aglomerados rurais e localidades; 
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VIII – definição de um limite máximo para aproveitamento das áreas agriculturáveis 
para monoculturas, inclusive plantio de eucaliptos.  
 
Parágrafo único. A partir de estudo do impacto sócio-ambiental da expansão de 
monoculturas no Município de Mucuri, a ser realizado com a participação de 
organização não-governamental de âmbito nacional ou internacional de proteção às 
florestas, deverá ser adotado um percentual máximo de áreas agriculturáveis para 
monoculturas que provoquem impacto negativo, inclusive plantio de eucaliptos e da 
cana-de-açúcar, a fim de proteger o meio ambiente e as populações tradicionais. 
 
Art. 125. Nas macrozonas rurais serão implementadas as seguintes medidas: 
 
I – extensão do cadastro único da assistência social, permitindo a inclusão de 
famílias residentes nas macrozonas rurais no programa do governo federal “Bolsa 
Família”; 
 
II – instalação de um abatedouro municipal em local estratégico, de maior alcance 
aos produtores rurais, a partir de estudo específico de demanda; 
 
III - implantação de um viveiro de mudas para reflorestamento e recuperação de 
mata ciliar. 
 
§ 1o. São medidas específicas a serem implementadas nos núcleos urbanos e 
assentamentos agrários: 
 
I – identificação ou instalação de um local próprio para desenvolver ações ligadas a 
programas sociais voltados à formação de crianças e adolescentes, de preferência 
vinculado a equipamentos de cultura e esportes; 
 
II – implementação de programas de educação ambiental e assistência técnica 
voltados especialmente à adequação dos sistemas individuais ou coletivos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário das moradias e do 
acondicionamento e destino final dos resíduos sólidos; 
 
III – organização e capacitação de agentes comunitários locais que atuem no apoio 
à adequação dos serviços de conservação e manutenção de áreas públicas e de 
coleta e transporte de resíduos sólidos, entre outras ações; 
 
IV – adequação ou implantação e aparelhamento das escolas; 
 
V – acesso ao atendimento de saúde. 
 
§ 2o. São medidas específicas a serem implementadas nos núcleos urbanos: 
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I – implantação ou divulgação dos serviços de telecentros comunitários; 
 
II - conservação e pavimentação das principais vias urbanas; 
 
III – estudo para recuperação, ampliação ou reassentamento dos cemitérios e da 
sua conservação;  
 
IV – qualificação ou implantação de uma área de lazer em cada um dos núcleos 
urbanos; 
 
V - delimitação do perímetro urbano, com a demarcação do traçado das quadras nos 
seus limites onde inexistente; 
 
VI - demarcação das áreas de preservação ambiental para evitar a ocupação 
urbana; 
 
VII – reserva de uma faixa no entorno dos núcleos urbanos, para controle do avanço 
do plantio de culturas que ocasionem impacto ambiental e urbano. 
 

Subseção II 
Macrozona Rural Norte 

 
Art. 126. A Macrozona Rural Norte compreende as áreas inseridas no perímetro 
formado pela margem esquerda do rio Mucuri e os limites com o Município de Nova 
Viçosa, sendo cortada pelas rodovias BA 698 e BR 101. 
 
§ 1o. Fazem parte da Macrozona Rural Norte: 
 
I – os aglomerados rurais: 
 

a) Jacutinga; 
b) Cimental; 
c) Duas Vendas; 

 
II – os assentamentos agrários: 
 

a) Paulo Freire; 
b) Zumbi dos Palmares; 
c) Quilombo II; 

 
III – as áreas empresariais compreendidas por: 
 

a) faixa de 500m (quinhentos metros) de cada lado da margem da Rodovia BR 
101, até 500m (quinhentos metros) contados da Macrozona Urbana de 
Itabatã até o entroncamento na entrada da estrada de acesso à Fábrica de 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

Papel e Celulose Suzano, incluindo a área do Aeroporto de Mucuri; 
b) área da Fábrica de Papel e Celulose Suzano. 
 

§ 2o. São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Rural Norte: 
 
I – a lagoa Bonita; 
II - o rio Mucurizinho; 
III – os demais cursos d’água que cortam a Macrozona Rural Norte; 
IV - as florestas da mata atlântica; 
V – as áreas de preservação permanente, previstas na legislação ambiental federal; 
VI - as reservas legais das propriedades rurais. 
 
§ 3o. O Mapa 6, no Anexo I desta Lei, representa graficamente a Macrozona Rural 
Norte.   
 
Art. 127. São diretrizes específicas para a Macrozona Rural Norte: 
 
I – melhoria na conservação das estradas vicinais de ligação aos assentamentos 
agrários e aglomerados rurais; 
 
II – apoio à regularização fundiária dos terrenos nos aglomerados rurais; 
 
III - melhoria na regularização do atendimento do transporte coletivo para população 
dos aglomerados rurais e dos assentamentos agrários; 
 
IV – proteção do rio Mucurizinho, garantindo a qualidade da água captada para 
abastecimento dos pólos urbanos; 
 
V – valorização da lagoa Bonita; 
 
VI – apoio ao grupo folclórico do jango existente em Jacutinga, inclusive através da 
doação de materiais e de uniformes. 
 
Art. 128. Deverá ser priorizada a implementação das seguintes medidas: 
 
I – programas de assistência técnica e social à população dos aglomerados rurais; 
 
II - implantação de pontilhão na estrada de ligação entre Jacutinga e Mucuri - Sede; 
 
III – apoio à produção do mangueiral com parceria da iniciativa privada; 
 
IV - implantação de atracadouro e passarela sobre o rio Mucurizinho, para 
atendimento da população de Jacutinga; 
 
V – construção de abrigo na parada do transporte escolar. 
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Art. 129. As Áreas Empresariais da Macrozona Rural Norte destinam-se ao uso e 
ocupação voltados aos estabelecimentos e empreendimentos de serviços e 
industriais de grande porte, de modo a incentivar a sua instalação sem causar 
impacto no meio urbano. 
 
§ 1o. Além das previstas nesta Lei, são diretrizes específicas para as Áreas 
Empresariais: 
 
I – estímulo à instalação de estabelecimentos de comércio e serviços de grande 
porte, de apoio às atividades industriais, incentivando o desenvolvimento da 
produção local; 
 
II - favorecimento à instalação de indústrias, observados os requisitos de segurança 
e proteção ambiental constantes na legislação urbanística e ambiental aplicável; 
 
III – incentivo à instalação de agroindústrias, inseridas no programa federal do 
mesovale dos rios Mucuri e Jequitinhonha. 
 
§ 2o. No ordenamento territorial das Áreas Empresariais da Macrozona Rural Norte 
deverão ser atendidas as exigências da legislação federal e estadual aplicável, 
inclusive relativa ao Sistema de Ordenamento Físico-Ambiental para as Regiões Sul 
e Extremo Sul da Bahia, estabelecida pelo governo estadual no decreto estadual no 
7.904 de 08 de fevereiro de 2001. 
 

Subseção III 
Macrozona Rural Sul 

 
Art. 130. A Macrozona Rural Sul compreende a área inserida no perímetro formado 
pela margem direita do rio Mucuri, a Área de Proteção Ambiental – APA da Costa 
Dourada, o limite do Município de Mucuri com o Estado do Espírito Santo e a 
estrada que leva a localidade de Galinhos, a Oeste, sendo cortada pela Rodovia BR 
101. 
 
§ 1o. Fazem parte da Macrozona Rural Sul:  
 
I – os núcleos urbanos de: 
 

a) Cruzelândia; 
b) Nova Brasília; 
c) 31 de Março; 

 
II – as localidades: 
 

a) Campo Formoso; 
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b) Oliveira Costa; 
c) Camaruji; 
d) Zé de Paula. 

 
§ 2o.  São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Rural Sul: 
 
I – os cursos d’água que cortam a Macrozona Rural Sul; 
II - as florestas da mata atlântica; 
III – as áreas de preservação permanente, previstas na legislação ambiental federal; 
IV - as reservas legais das propriedades rurais. 
 
§ 3o. O Mapa 7, no Anexo I desta Lei, representa graficamente a Macrozona Rural 
Sul.   
 
Art. 131. São diretrizes específicas para a Macrozona Rural Sul: 
 
I - estímulo à diversificação nas atividades produtivas, de modo a se criar 
alternativas à produção de carvão, com o apoio à formação de cooperativas e 
associações produtivas e a promoção de assistência técnica; 
 
II – melhoria na regularização do atendimento do transporte coletivo para população 
das localidades; 
 
III – conservação e manutenção das estradas, inclusive com a melhoria da 
sinalização; 
 
IV - ampliação das ligações entre as localidades e os pólos urbanos, permitindo o 
deslocamento das pessoas e a circulação de bens e mercadorias; 
 
V – articulação com os governos estadual e federal para instalação ou regularização 
do serviço de distribuição de energia elétrica nos núcleos urbanos e localidades, 
especialmente em Oliveira Costa e Paulo Matias; 
 
VI – impedimento do plantio e replantio de eucaliptos nas proximidades dos núcleos 
urbanos, respeitada uma faixa mínima de 500 (quinhentos) metros no seu entorno. 
 
VII – em empreendimentos as margens das estradas, os plantios de eucalipto e 
cana de açúcar, respeitarão margem mínima de 10 (dez) metros a cada lado das 
estradas de todo o município de Mucuri-BA. 
 
Art. 132. Deverá ser priorizada a implementação das seguintes medidas: 
 
I – programas de inclusão social e educação ambiental para a população dos 
núcleos urbanos e localidades; 
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I – recuperação das passarelas utilizadas pelos alunos para acesso ao Porto da 
Tiririca e à Barrinha, em Cruzelândia; 
 
III - conservação da Avenida Carlos Chagas e outras vias principais, em 31 de 
Março; 
 
IV – estudo de alternativas para esgotamento sanitário e drenagem urbana em 31 de 
Março, pelas dificuldades de permeabilidade do solo; 
 
V – construção de um novo prédio escolar em 31 de Março; 
 
VI - construção de moradias para população em situação de vulnerabilidade social 
em área próxima a 31 de Março, associada a um programa de geração de renda.  
 
Parágrafo único. Os Mapas 8, 9 e 10, no Anexo I desta Lei, representam 
graficamente os núcleos urbanos de Cruzelândia, Nova Brasília e 31 de Março e 
seus respectivos sistemas viários.  
 

Subseção IV 
Macrozona Rural Oeste 

 
Art. 133. A Macrozona Rural Oeste compreende as áreas situadas à Oeste do 
território municipal, inserida no perímetro formado pelos limites do Município com os 
Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e a estrada Sul – Norte em direção ao rio 
Mucuri, sendo cortada pela Rodovia BR 418 e pelo rio Mucuri. 
 
§ 1o. Fazem parte da Macrozona Rural Oeste:  
 
I – os núcleos urbanos de: 
 

a) Taquarinha; 
b) Ibiranhém; 
c) São Jorge; 
d) Belo Cruzeiro; 

 
II - o aglomerado rural de Barro Vermelho. 
 
§ 2o. São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Rural Oeste: 
 
I – os cursos d’água que cortam a Macrozona Rural Oeste; 
II - as florestas da mata atlântica; 
III – as áreas de preservação permanente, previstas na legislação ambiental federal; 
IV - as reservas legais das propriedades rurais. 
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§ 3o. O Mapa 11, no Anexo I desta Lei, representa graficamente a Macrozona Rural 
Oeste.   
 
Art. 134. São diretrizes específicas para a Macrozona Rural Oeste: 
 
I - estímulo à diversificação das atividades produtivas, com a implementação de 
cooperativas e associações produtivas e a promoção da assistência técnica; 
 
II - conservação e manutenção das estradas, de modo a permitir a melhoria na 
ligação com os pólos urbanos; 
 
III – regularização do transporte coletivo entre os núcleos urbanos, o aglomerado 
rural e o pólo urbano de Itabatã; 
 
IV – articulação com a empresa de fabricação de papel e celulose instalada no 
Município para formação de parcerias visando implantar melhorias no núcleo urbano 
de Belo Cruzeiro situado nas proximidades da fábrica; 
 
V – articulação com as empresas sucroalcooleiras instaladas nos Estados vizinhos 
para formação de parcerias visando implantar melhorias nos núcleos urbanos 
impactados pelo cultivo de cana-de-açúcar nas suas proximidades;  
 
VI – articulação com as empresas sucroalcooleiras instaladas nos Estados vizinhos 
para ajustamento de condutas em relação aos impactos ambientais que causam 
transtornos aos núcleos urbanos, especialmente o transbordamento do rio Pau Alto; 
 
VII – em impedimento do cultivo extensivo de cana-de-açúcar e queimadas na 
proximidade dos núcleos urbanos com a reserva de um faixa de proteção de 500 m 
(quinhentos metros) no seu entorno.  
 
Art. 135. Deverá ser priorizada a implementação das seguintes medidas: 
 
I – programas de inclusão social e educação ambiental para a população dos 
núcleos urbanos e aglomerado rural; 
 
II – em Taquarinha: 
 

a) estudo de alternativas e implantação de infra-estrutura para melhoria do 
abastecimento de água; 

b) qualificação da Praça da Matriz; 
 
III - em Ibiranhém:  
 

a) estudo de alternativas e implantação de infra-estrutura para melhoria do 
abastecimento de água; 
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b) deslocamento do vazadouro de lixo a céu aberto situado no interior do núcleo 
urbano, e adequação do destino final dos resíduos sólidos; 

c) construção de gradil de proteção na área urbana ao longo do rio Pau Alto; 
d) estudo de soluções para esgotamento sanitário, impedindo o lançamento de 

esgoto in natura no rio Pau Alto; 
e) reassentamento das famílias que vivem nas margens do rio Pau Alto; 
f) incentivo ao artesanato com a formação de cooperativas. 

 
IV – em Belo Cruzeiro: 
 

a) alteração do sistema de fossas simples para o sistema de fossas sépticas; 
b) complementação do calçamento da Rua Donato Soares e recuperação da rua 

do cemitério e adjacências; 
c) qualificação da Praça Gentil Greis; 
d) construção de quadra esportiva; 

 
V – em São Jorge, construção de uma quadra esportiva. 
 
Parágrafo único. Os Mapas 12, 13, 14 e 15, no Anexo I desta Lei, representam 
graficamente os núcleos urbanos de Taquarinha, Ibiranhém, São Jorge e Belo 
Cruzeiro e seus respectivos sistemas viários.  
 

Seção IV 
Das Macrozonas Ambientais 

 
Subseção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 136. As macrozonas ambientais são as parcelas do território municipal dotadas 
de atributos ambientais e paisagísticos excepcionais, exigindo maior atenção na 
proteção de recursos naturais.  
 
§ 1o. Os principais elementos que configuram as macrozonas ambientais são:  
 
I - o rio Mucuri, elemento de identidade social, econômica e ambiental; 
 
II - a orla marítima, especialmente a orla da Costa Dourada, elemento de identidade 
municipal. 
 
§ 2o. Além dos ecossistemas naturais, as macrozonas ambientais poderão ser 
integradas por localidades. 
 
Art. 137. Além do previsto nesta Lei, especialmente na Seção II do Capítulo II, nas 
macrozonas ambientais serão adotadas as seguintes diretrizes territoriais: 
 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

I - a conservação dos recursos naturais; 
 
II - o equilíbrio entre as atividades produtivas e a preservação dos ecossistemas, da 
flora e da fauna e da paisagem. 
 
Art. 138. São medidas específicas a serem implementadas nas macrozonas 
ambientais: 
 
I - promoção do desenvolvimento das atividades da pesca e afins e do turismo 
sustentado na conservação dos recursos naturais; 
 
II - compatibilidade das atividades de lazer e turismo com as atividades de pesca e 
afins; 
 
III - promoção de campanhas do defeso da pesca; 
 
IV - incentivo ao turismo ecológico. 
 

Subseção II 
Macrozona Costeira 

 
Art. 139. A Macrozona Costeira compreende a orla marítima, em toda a extensão do 
território municipal, abrangendo: 
 
I - 200m (duzentos metros) da faixa de mar territorial; 
 
II - 200m (duzentos metros) de faixa terrestre a partir da linha de preamar, limítrofes 
às áreas sem ocupação na Macrozona Urbana de Mucuri - Sede; 
 
III - 50m (cinqüenta metros) de faixa terrestre a partir da linha de preamar, nas áreas 
ocupadas na Macrozona Urbana de Mucuri - Sede; 
 
IV - o estuário do rio Mucuri; 
 
V – a área correspondente à Área de Proteção Ambiental - APA da Costa Dourada. 
 
§ 1o. Fazem parte da Macrozona Costeira, as localidades de: 
 
I – Cacimba do Padre; 
II – Costa Dourada. 
 
§ 2o. São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Costeira: 
 
I – as praias: 
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a) do Riacho Doce; 
b) dos Lençóis; 
c) do Josuel; 
d) da Costa Dourada; 
e) dos Coqueiros; 
f) do Sossego; 
g) da Barra; 
h) de Mucuri; 
i) do Pôr do Sol; 
j) de Jacutinga; 
k) da Vila; 
 

II – o estuário do rio Mucuri; 
III - as falésias da APA da Costa Dourada; 
IV – os cursos d’água que cortam a Macrozona Costeira; 
V - os remanescentes de mata atlântica; 
VI – as áreas de preservação permanente, previstas na legislação ambiental federal; 
VII – reservas legais das propriedades rurais.  
 
Art. 140. São diretrizes específicas para a Macrozona Costeira: 
 
I - recuperação ambiental e qualificação da orla da praia de Mucuri; 
 
II – preservação do estuário do rio Mucuri; 
 
III - preservação dos remanescentes de restingas e outros ecossistemas locais; 
 
IV - controle de atividades na faixa das praias; 
 
V - preservação das praias, notadamente quanto à paisagem e ao controle da 
ocupação na orla; 
 
VI – garantia da balneabilidade das águas do mar; 
 
VII – acessibilidade às praias, especialmente pela população residente; 
 
VIII – promoção de melhoria das condições de vida da população residente nas 
localidades; 
 
IX – monitoramento e preservação de animais ameaçados de extinção, como as 
tartarugas marinhas. 
 
Art. 141. São diretrizes específicas para a Macrozona Costeira: 
 
I - incentivo ao turismo na Costa Dourada; 
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II - regulamentação e fiscalização das ocupações na Costa Dourada, na Cacimba do 
Padre e na Praia do Josuel, entre outras; 
 
III – acessibilidade às praias, especialmente pela população residente; 
 
IV – estímulo à diversificação nas atividades produtivas, de modo a se criar 
alternativas à produção de carvão, com o apoio à formação de cooperativas e 
associações produtivas e a promoção de assistência técnica; 
 
V – melhoria na regularização do atendimento do transporte coletivo para população 
das localidades; 
 
VI – conservação e manutenção das estradas, inclusive com a melhoria da 
sinalização; 
 
VII - ampliação das ligações entre as localidades e os pólos urbanos, permitindo o 
deslocamento das pessoas e a circulação de bens e mercadorias; 
 
VIII – articulação com os governos estadual e federal para instalação ou 
regularização do serviço de distribuição de energia elétrica, especialmente em Rio 
do Sul, Barrinha e Barra Nova. 
 
Parágrafo único.  Na instalação de energia elétrica na APA da Costa Dourada de 
acordo com o Plano de Manejo, observando-se a proteção dos remanescentes de 
vegetação nativa enquanto não for implementado o Plano. 
 
Art. 142. No estuário do rio Mucuri, as diretrizes para a Macrozona Costeira serão 
implementadas mediante: 
 
I – tratamento ambiental e urbanístico, garantindo sua preservação; 
II - conservação da Passarela do Gigica. 
 
Art. 143. Na orla ao longo da Macrozona Urbana de Mucuri – Sede, as diretrizes 
para a Macrozona Costeira serão implementadas mediante: 
 
I - revisão do projeto de implantação dos espigões, para controle da erosão marinha; 
 
II - urbanização e tratamento paisagístico adequados à paisagem local ao longo das 
Áreas Urbanas; 
 
III - promoção de campanhas de limpeza da praia; 
 
IV - reestruturação do Projeto TAMAR em Mucuri, incluindo a promoção do Projeto 
Festa da Tartaruga. 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

 
Art. 144. Na APA da Costa Dourada, as diretrizes para a Macrozona Costeira serão 
implementadas mediante: 
 
I - elaboração e implementação do Plano de Manejo da APA da Costa Dourada, de 
acordo com as disposições previstas na lei municipal que a instituiu; 
 
II - instituição e implantação do Conselho Gestor da APA da Costa Dourada; 
 
III - controle de loteamentos no estágio de implantação e restrição à implantação de 
novos parcelamentos; 
 
IV - restrição à ocupação por edificações; 
 
V - implementação de um programa de regularização de parcelamentos; 
 
VI - readequação das áreas de plantio de eucaliptos respeitando-se as áreas de 
reservas legais e as áreas de preservação permanente, a 1.000m (um mil metros) 
de afastamento das falésias; 
 
VII - melhoria da sinalização em toda Costa Dourada e nas praias; 
 
VIII - instituição de unidades de conservação de proteção integral, de tutela 
municipal, para preservação da restinga arbustiva; 
 
IX - programas de inclusão social e educação ambiental para a população das 
localidades; 
 
X - adequação da infra-estrutura de saneamento básico nas localidades; 
 
XI - melhorias habitacionais para população em situação de vulnerabilidade social 
residente nas localidades. 

 
Parágrafo único. São medidas específicas a serem implementadas na localidade 
de Costa Dourada: 
 
I - programas sociais voltados à formação de crianças e adolescentes, de 
preferência em local vinculado a equipamentos de cultura e esportes; 
 
II - programas de educação ambiental e assistência técnica voltados especialmente 
à adequação dos sistemas individuais ou coletivos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário das moradias e do acondicionamento e destino final dos 
resíduos sólidos; 
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III - organização e capacitação de agentes comunitários locais que atuem no apoio à 
adequação dos serviços de conservação e manutenção de áreas públicas e de 
coleta e transporte de resíduos sólidos, entre outras ações; 
 
IV - implantação ou divulgação dos serviços de telecentros comunitários; 
 
V - adequação ou implantação e aparelhamento das escolas; 
 
VI - conservação e pavimentação das principais vias urbanas; 
 
VII - demarcação das áreas de preservação ambiental para evitar a ocupação. 
 

Subseção III 
Macrozona Linear do Rio Mucuri 

 
Art. 145. A Macrozona Linear do Rio Mucuri compreende o leito do rio Mucuri em 
todo território municipal e as suas margens, abrangendo uma faixa de 1.000m (mil 
metros) de largura contada a partir de cada um dos lados do rio, excetuando o seu 
estuário. 
 
Parágrafo único. São Áreas de Preservação Ambiental na Macrozona Linear do Rio 
Mucuri: 
 
I – a Cachoeira de Santa Clara; 
II - cursos d’água que cortam a Macrozona Linear do Rio Mucuri; 
III - remanescentes de mata atlântica; 
IV - áreas de preservação permanente, previstas na legislação ambiental federal; 
V - reservas legais das propriedades rurais.  
 
Art. 146. São diretrizes específicas para a Macrozona Linear do Rio Mucuri: 
 
I – proteção da Cachoeira de Santa Clara; 
 
II - preservação da mata ciliar e a sua recuperação nas áreas onde houver 
comprometimento ambiental; 
 
III - apoio ao Comitê da Bacia do Rio Mucuri, com esclarecimentos a potenciais 
representantes dos usuários sobre a importância de sua integração ao Comitê; 
 
IV - manejo sustentável no cultivo ou atividade extrativa nas áreas fora das Áreas de 
Preservação Ambiental; 
 
V - apoio ao monitoramento ambiental feito pela fiscalização ambiental dos governos 
federal e estadual. 
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CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 147. No planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano e territorial 
serão adotados em Mucuri, dentre outros, os seguintes instrumentos: 
 
I - plano plurianual; 
II - lei de diretrizes orçamentárias; 
III - lei de orçamento anual; 
IV - orçamento participativo; 
V - lei de uso e ocupação do solo; 
VI - lei de parcelamento do solo urbano; 
VII - planos setoriais; 
VIII - operações urbanas consorciadas; 
IX - consórcio imobiliário; 
X - direito de preempção; 
XI - concessão de direito real de uso; 
XII - concessão de uso especial para fins de moradia; 
XIII - concessão, permissão ou autorização de uso de bens públicos municipais; 
XIV - convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional; 
XV - termo administrativo de ajustamento de conduta; 
XVI - Conselho Municipal de Desenvolvimento e outros conselhos municipais afins; 
XVII - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e outros fundos municipais 
afins; 
XVIII - audiências públicas. 

 
Art. 148. Os instrumentos mencionados no artigo 147 desta Lei deverão atender, no 
que couber, as estratégias e diretrizes previstas nesta Lei. 
 

Seção II 
Dos Instrumentos de Indução ao Desenvolvimento Urbano 

 
Subseção I 

Operação Urbana Consorciada 
 

Art. 149. Operações urbanas consorciadas é o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Município com a participação de proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, melhorias de infra-
estrutura, ampliação de áreas públicas e valorização ambiental num determinado 
perímetro contínuo ou descontinuado.  
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Art. 150. As operações urbanas consorciadas no Município de Mucuri têm como 
finalidades: 
 
I - melhoria e ampliação da infra-estrutura urbana e da rede viária estrutural; 
II - implantação e aparelhamento de equipamentos urbanos ou comunitários; 
III - incentivo à ocupação de áreas urbanas ou de expansão urbana; 
IV - promoção de habitação de interesse social; 
V - proteção de áreas de preservação ambiental;  
VI - preservação de patrimônio histórico e cultural. 
 
Parágrafo único. Nas operações urbanas consorciadas a serem realizadas no 
Município de Mucuri, pelo menos três das finalidades mencionadas no caput deste 
artigo deverão ser contempladas. 
 
Art. 151. Cada operação urbana consorciada será criada por lei específica que 
conterá, no mínimo: 
 
I - delimitação do perímetro da área de abrangência; 
 
II - finalidade da operação; 
 
III - projeto de ocupação da área e das intervenções previstas, com identificação da 
contrapartida feita por proprietários, usuários permanentes ou investidores privados 
em função dos benefícios recebidos; 
 
IV - formas de garantir a proteção das áreas de preservação ambiental, quando for o 
caso; 
 
V - forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado 
com o Conselho Municipal de Desenvolvimento e as representações da população 
local. 
 
§ 1o. Todas as operações urbanas consorciadas deverão ser previamente aprovadas 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento. 
 
§ 2o. Os benefícios obtidos pelo Município na aplicação do instrumento serão 
localizados exclusivamente na área objeto da operação, definidos na lei que institui 
cada uma das operações urbanas consorciadas. 
 
Art. 152. São áreas para aplicação de operação urbana consorciada: 
 
I - a área de expansão urbana da Macrozona Urbana de Mucuri – Sede; 
II - uma faixa de 100m (cem metros) ao longo da orla marítima onde se instalará a 
Avenida Litorânea. 
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Parágrafo único. Outras áreas para aplicação de operação urbana consorciada 
poderão ser indicadas por lei municipal. 
 

Subseção II 
Consórcio Imobiliário 

 
Art. 153. O Executivo Municipal poderá aplicar o instrumento do consórcio 
imobiliário para viabilizar empreendimentos de habitação de interesse social. 
 
§ 1o. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilizar a urbanização ou a 
edificação, por meio da qual o proprietário transfere ao Município o seu imóvel e, 
após a realização das obras, recebe como pagamento, unidades imobiliárias 
devidamente urbanizadas ou edificadas. 
 
§ 2o. A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por 
transferência nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante cessão de 
uso da propriedade particular. 
 
Art. 154. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o 
disposto no § 2o do artigo 8o da lei federal no 10.257/ 2001, o Estatuto da Cidade. 
 
Art. 155. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por termo de 
responsabilidade e de participação pactuado entre o proprietário urbano e a 
municipalidade, visando garantir a execução das obras do empreendimento. 
 

Subseção III 
Direito de Preempção 

 
Art. 156. O Executivo Municipal poderá exercer o direito de preempção para 
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme 
disposto nos artigos 25, 26 e 27 da lei federal no 10.257/ 2001, o Estatuto da Cidade. 
 
Parágrafo único. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público 
municipal necessitar de áreas para: 
 
I - regularização fundiária; 
II - execução de projetos habitacionais de interesse social; 
III - constituição de reserva fundiária; 
IV - ordenamento e direcionamento do crescimento urbano; 
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI - criação de áreas públicas de lazer e áreas verdes; 
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 
preservação ambiental; 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
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IX - implantação de prédios públicos institucionais. 
 
Art. 157. Lei municipal delimitará as áreas onde incidirá o direito de preempção e 
fixará prazo de vigência não superior a 5 (cinco) anos. 
 
Art. 158. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o 
Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias manifeste por escrito seu interesse 
em comprá-lo. 
 
Parágrafo único. À notificação mencionada no caput deste artigo será anexada à 
proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da 
qual constarão:  
 
I - preço; 
II - condições de pagamento; 
III - prazo de validade. 
 
Art. 159.  Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao 
órgão competente do Executivo Municipal cópia do instrumento particular ou público 
de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura. 
 
§ 1o. O Executivo Municipal promoverá as medidas judiciais cabíveis para a 
declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diversas da 
proposta apresentada. 
 
§ 2o. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Executivo 
Municipal poderá adquirir o imóvel pelo valor base de cálculo do imposto predial e 
territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior 
àquele. 
 
Art. 160. Lei municipal com base no disposto na lei federal no 10.257/ 2001, o 
Estatuto da Cidade, definirá todas as demais condições para aplicação do 
instrumento. 
 

Seção IV 
Dos Instrumentos de Regularização Fundiária 

 
Art. 161. A regularização fundiária, sob o aspecto jurídico, poderá ser efetivada 
através dos seguintes instrumentos, entre outros: 
 
I - concessão do direito real de uso, de acordo com o decreto-lei federal no 271, de 
20 de fevereiro de 1967; 
 
II - concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da medida 
provisória no 2.220/2001; 
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III - autorização de uso, nos termos da medida provisória, nos termos da medida 
provisória no 2.220/2001; 
 
IV - cessão de posse para fins de moradia, nos termos da lei federal no 6.766/79; 
 
V - usucapião especial de imóvel urbano; 
 
VI - direito de preempção; 
 
VII - direito de superfície; 
 
VIII - doação de imóveis para entidades públicas. 
 
Art. 162. O Executivo Municipal outorgará àquele que, até 30 de junho de 2001, 
residia em área urbana de até 250m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), de 
propriedade pública, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, título de 
concessão de uso especial para fins de moradia em relação à referida área ou 
edificação, desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel 
urbano ou rural.  
 
Art. 163. A concessão de direito real de uso poderá ser concedida de forma coletiva 
quando não for possível individualizar os lotes. 
 
Parágrafo único. A concessão de direito real de uso será gratuita para as parcelas 
da população em situação de vulnerabilidade social e onerosa para as demais. 
 
Art. 164. Fica autorizado o Executivo Municipal a outorgar a autorização de uso nos 
termos do artigo 9o da medida provisória no 2.220/2001. 
 
Parágrafo único. Na utilização da autorização de uso o Executivo Municipal deverá 
respeitar, quando de interesse da população local, as atividades econômicas locais 
promovidas pelo próprio morador, vinculadas à moradia, como pequenas atividades 
comerciais, indústria doméstica, artesanato e oficinas de serviços, entre outros. 
 
Art. 165. Quando da regularização fundiária, o Executivo Municipal deverá oferecer 
assessoria técnica urbanístico-arquitetônica, jurídica e social gratuita à população 
em situação de vulnerabilidade social. 
 



  
 
 

 
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
ESTADO DA BAHIA  

CNPJ 13.761.705/0001-73 

Art. 166. O Executivo Municipal deverá articular os diversos agentes envolvidos no 
processo de regularização fundiária, como representantes do Ministério Público, do 
Poder Judiciário, e do Cartório de Registro de Imóveis, bem como dos grupos 
sociais envolvidos visando equacionar e agilizar os processos de regularização 
fundiária. 
 
Art. 167. O Executivo Municipal buscará viabilizar mediante convênio ou outro 
instrumento cabível a gratuidade do primeiro registro dos títulos de concessão de 
direito real de uso, cessão de posse, concessão especial para fins de moradia e 
direito de superfície, no Cartório de Registro de Imóveis, quando se tratar de 
população em situação de vulnerabilidade social. 
 
 

CAPÍTULO V 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

 
Seção I 

Da Estrutura Organizacional 
 
Art. 168. São finalidades do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial: 
 
I - implementar a política urbana e territorial definida no Plano Diretor Municipal; 
 
II - monitorar permanentemente as ações e intervenções no território a partir das 
diretrizes estabelecidas nesta Lei; 
 
III - instituir mecanismos e práticas de participação da sociedade na implementação 
da gestão territorial e da política de desenvolvimento, especialmente o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento; 
 
IV - promover o aperfeiçoamento institucional para garantir processos contínuos e 
sistemáticos de monitoramento, atualização e revisão do Plano Diretor e garantir 
eficiência e eficácia à gestão territorial e urbana; 
 
V - integrar as bases de informação municipal, inclusive as de meio ambiente e de 
habitação de interesse social; 
 
VI - ampliar o alcance da administração pública, melhorando a eficiência e eficácia 
dos serviços prestados em todas as áreas do Município; 
 
VII - elaborar e implementar planos complementares, programas e projetos previstos 
nesta Lei. 
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Art. 169. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial manterá 
integração direta com demais sistemas municipais, visando implementar as 
diretrizes previstas no Plano Diretor Municipal. 
 
Art. 170. Para estruturação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 
Territorial serão adotadas as seguintes medidas: 
 
I - aparelhamento dos órgãos municipais para a gestão territorial; 
 
II - reestruturação de secretarias e órgãos afins ao planejamento territorial; 
 
III - capacitação dos gestores e servidores municipais; 
 
IV - instituição e manutenção de um sistema de informações territoriais; 
 
V - disponibilização das informações municipais para a sociedade; 
 
VI - fortalecimento das associações e entidades e promoção de sua participação no 
processo de desenvolvimento municipal; 
 
VII - instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 
 
Art. 171. Compõe o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de 
Mucuri: 
 
I - órgão coordenador responsável pela articulação entre Secretarias e vinculado 
diretamente ao Prefeito; 
 
II - Conselho de Planejamento Municipal – CPM;  
 
III - Conselho Municipal do Desenvolvimento - CMD; 
 
IV - órgãos municipais afins;  
 
V - órgão municipal de fomento de desenvolvimento; 
 
VI - sistema de informação municipal para a gestão territorial e urbana. 
 
Art. 172. A implementação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 
Territorial de Mucuri será feita de forma partilhada entre órgãos municipais visando 
uma maior integração das políticas públicas municipais e de ações setoriais. 
 
Parágrafo único. Na perspectiva de um maior alcance territorial do Sistema 
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, as administrações regionais serão 
incluídas no Sistema. 
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Art. 173. A coordenação do sistema de planejamento e gestão territorial de Mucuri 
será exercida pela Secretaria responsável pela articulação entre Secretarias e 
vinculada diretamente ao Prefeito. 
 
Art. 174. Compete ao Conselho de Planejamento Municipal, como parte integrante 
do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Mucuri, além das 
atribuições inerentes, garantir a sintonia entre as ações governamentais e as 
prioridades estabelecidas no âmbito do Plano Diretor Municipal. 
 
§ 1o. O Conselho de Planejamento Municipal buscará a integração entre as 
prioridades previstas nesta Lei com os instrumentos do planejamento orçamentário, 
garantindo sua viabilidade. 
 
§ 2o. O Conselho de Planejamento Municipal apoiará as resoluções do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento, no que couber, promovendo a integração entre os 
agentes públicos do Poder Executivo Municipal e a sociedade organizada, integrante 
do Conselho de Desenvolvimento Municipal. 
 

Seção II 
Do Conselho Municipal de Desenvolvimento  

 
Art. 175. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento – CMD. 
 
Parágrafo único. São atribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento: 
 
I - acompanhar a implementação do Plano Diretor; 
II - opinar sobre questões relativas ao Plano Diretor;  
III - acompanhar a execução de planos, programas e projetos previstos no Plano 
Diretor; 
IV - monitorar a aplicação dos instrumentos da política urbana, quando 
regulamentados; 
V - convocar, organizar e coordenar eventos do processo participativo; 
VI - solicitar a realização de audiências públicas; 
VII - acompanhar a implantação do orçamento participativo; 
VIII - articular e interar com demais conselhos municipais para atuação conjunta; 
IX - elaborar o regimento interno; 
X – implementar o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social, de acordo 
com a legislação federal e estadual aplicável. 
 
Art. 176. O Conselho Municipal de Desenvolvimento será um órgão colegiado, 
regulamentado por ato do Executivo Municipal. 
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Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento deverá contemplar a 
representação dos diversos segmentos da sociedade e representantes da 
administração municipal de forma a atender os requisitos da legislação federal e 
estadual de habitação de interesse social e de outras leis federais e estaduais com 
temáticas afins ao Plano Diretor. 
 
Art. 177. Integram o Conselho Municipal de Desenvolvimento as seguintes câmaras 
temáticas, entre outras: 
 
I – turismo, cultura e esportes, encarregada das questões relativas às atividades 
turísticas e à política cultural e de esportes do Município; 
 
II - habitação, responsável pelas questões relacionadas à habitação, especialmente 
a de interesse social, com a tutela do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social; 
 
III – uso do solo urbano e meio ambiente, encarregada das questões relativas ao 
uso e ocupação do solo nos pólos e núcleos urbanos de modo a proteger o 
patrimônio natural. 
 
§ 1o. As câmaras temáticas promoverão os estudos e as análises de projetos e 
programas setoriais no território municipal, bem como o debate de questões relativas 
ao tema considerado, respeitadas as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor 
Municipal, conforme sua capacidade de operacionalizar os trabalhos sobre sua 
competência.  
 
§ 2o. As câmaras temáticas poderão ser ampliadas com a participação de membros 
convidados. 
 

Seção IV 
Do Sistema de Informação Municipal  

 
Art. 178. O sistema de informação municipal dará suporte ao planejamento e gestão 
territorial. 
 
Parágrafo único. São diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema de informação 
municipal: 
 
I - atualização permanente das informações necessárias ao planejamento e gestão 
territorial; 
 
II - monitoramento permanente da implementação do Plano Diretor; 
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III - obtenção e alimentação sistemática de dados, informações e indicadores 
sociais, ambientais, econômicos e de infra-estrutura de apoio à implementação das 
políticas setoriais; 
 
IV - prioridade na obtenção de bases cartográficas atualizadas e informatizadas; 

 
V - aproveitamento das informações constantes do cadastro técnico municipal para 
criação do banco de dados informatizado para o planejamento e a gestão urbana e 
territorial; 
 
VI - aproveitamento das informações geradas no âmbito do Plano Diretor Municipal e 
do Programa de Ampliação da Capacidade Institucional de Mucuri/ BA para 
aperfeiçoamento do cadastro de informações municipais. 
 
Art. 179. São medidas relativas à implementação do sistema de informação 
municipal: 
 
I - implantação de uma central de tecnologia da informação – central de TI - para 
atendimento a toda estrutura administrativa, buscando a implantação de um software 
que integre a administração municipal em rede; 
 
II - integração do cadastro social gerado no âmbito dos programas habitacionais. 
  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 180. O Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias: 
 
I - projeto de lei específica do Plano de Manejo para a APA Costa Dourada; 
 
II - projeto de lei para criação e regulamentação do órgão de fomento ao 
desenvolvimento econômico municipal, com abrangência regional. 
 
Art. 181. O Executivo Municipal estabelecerá a regulamentação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 
  
Art. 182. As atribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento serão exercidas 
pelo órgão municipal responsável pelo desenvolvimento econômico até que o 
mesmo seja regulamentado. 
 
Art. 183. Fica estabelecido o prazo máximo de 90 (noventa) dias para definição dos 
locais para implantação, respectivamente, do cemitério municipal e da rodoviária de 
Mucuri.  
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Art. 184. O Plano Diretor Municipal deverá ser revisto no prazo máximo de 10 (dez) 
anos, contados da data de sua publicação. 
 
§ 1o. Considerar-se-á cumprida a exigência prevista no caput deste artigo com o 
envio do projeto de lei por parte do Executivo Municipal à Câmara Municipal, 
assegurada a participação popular. 
 
§ 2o. O disposto neste artigo não impede a propositura e aprovação de alterações 
durante o prazo previsto neste artigo. 
 
§ 3o. Qualquer proposição de alteração ou revisão do Plano Diretor Municipal deverá 
ser formulada com a participação direta do Conselho Municipal de Desenvolvimento. 
 
Art. 185. O Executivo Municipal poderá articular parcerias com os governos estadual 
e federal para viabilizar as ações estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 186. As atribuições estabelecidas nesta Lei que dependem de investimentos e 
despesas orçamentárias ficam condicionadas às disposições orçamentárias e 
financeiras. 
 
Art. 187. Fazem parte desta Lei os mapas 1 a 11, no Anexo I desta Lei, que 
representam, respectivamente, o macrozoneamento municipal, o sistema viário dos 
pólos urbanos e as áreas prioritárias para intervenção nos núcleos urbanos do 
Município de Mucuri. 
 
Art. 188. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Art. 189. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente a lei municipal 
complementar nº 359 de 25 de junho de 2001. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Mucuri, Estado da Bahia, em 05 de Julho de 
2010. 
 
 
 
 

 
PAULO ALEXANDRE MATOS GRIFFO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I - MAPAS 
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