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LEI Nº 847, DE 27 DE ABRIL DE 2004.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PLANO
DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BALSAS
MARANHÃO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes, que a CÂMARA MUNICIPAL DE
BALSAS aprovou e EU sanciono, a seguinte LEI:

TÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art.1º Fica Instituído o Plano Diretor do Município de Balsas, como Instrumento
normativo e orientador dos processos de transformação e promoção de desenvolvimento, nos
seus aspectos políticos, sociais, físico-ambientais e administrativos, prevendo instrumentos
para a sua implantação e execução.
Art.2º Plano Diretor é o instrumento básico e regulador de um processo de
planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento norteando a ação
dos agentes públicos e privados, através dos objetivos, diretrizes, instrumentos e ações
estratégicas apresentados nesta lei.
§ 1° O Plano Diretor Estratégico é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2° Ficam ratificados os limites do município assim estabelecidos por lei estadual,
ao norte com os municípios de Fortaleza dos Nogueiras e São Raimundo das Mangabeiras, ao
sul com o município de Alto Parnaíba e o Estado do Tocantins, ao leste com os municípios de
Alto Parnaíba, Tasso Fragoso e Sambaíba, a oeste com o município de Riachão e o estado do
Tocantins, conforme mapa de localização anexo a presente lei.
Art.3º Para efeito desta Lei, ficam entendidas as seguintes definições:
I - POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO - Conjunto de Objetivos e Diretrizes para
orientar a ação governamental relativa à distribuição da população e das atividades urbanas e
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rurais no território, definindo as propriedades respectivas, tendo em vista ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais do município e o bem-estar da população.
II - FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE - Função que deve cumprir a cidade para
assegurar as condições gerais para o desenvolvimento da produção, do comércio e dos serviços
e, particularmente, para a plena realização dos direitos dos cidadãos, como o direito à saúde, ao
saneamento básico, à infra-estrutura urbana, à educação, ao trabalho, à moradia, ao transporte
coletivo, à segurança, à informação, ao lazer, ao ambiente saudável e à participação no
planejamento.
III - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA - Aquela que é atendida
quando o uso e ocupação da propriedade urbana respondem às exigências fundamentais da
sociedade, consolidadas nas Diretrizes do Plano Diretor, em conformidade com os dispositivos
de instrumentação legal decorrente.
Art.4º Para os fins estabelecidos no artigo 182 da Constituição da República, não
cumprem a função social da propriedade urbana, por não atender às exigências de ordenação da
cidade; terrenos ou glebas totalmente desocupados, ou onde o coeficiente de aproveitamento
mínimo não tenha sido atingido, ressalvadas as exceções previstas nesta lei, sendo passíveis,
sucessivamente, de parcelamento, edificação e utilização compulsórios; Imposto Predial e
Territorial Urbano progressivo no tempo e desapropriação com pagamentos em títulos, com
base nos art. 5, 6, 7 e 8 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade.
Parágrafo único - Os critérios de enquadramento dos imóveis não edificados,
subutilizados ou não utilizados estão definidos nos art. 34 a 37 desta lei, que disciplinam os
instrumentos citados no "caput" deste artigo.
Art.5º A infra-estrutura urbana inclui: os sistemas de abastecimentos d’água e
esgotamento sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica e iluminação pública, comunicações e
sistema viário, prevendo a execução das diversas instalações e sua interferência na ordenação
do espaço.
Art.6º Os equipamentos sociais e serviços urbanos relacionam-se com a programação
de atendimento da população, considerando sua distribuição no território e condições de
acessibilidade, nos setores de saúde, habitação de interesse social, educação e cultura, lazer,
atividades comunitárias e outros, cuja localização prende-se às Disposições Gerais sobre
Parcelamento do Solo.
Parágrafo único. Os serviços urbanos incluem a limpeza pública, o transporte coletivo,
a defesa civil e segurança pública, prevenção e combate a incêndios, assistência social,
telecomunicações e serviço postal.
Art.7º Entende-se por ambiente saudável, o convívio de todos os seres vivos, vegetais
e animais e o meio físico que lhes serve de substrato, livres de quaisquer tipos de poluição das
águas, da atmosfera, do solo, sonora, visual, radioativa e pelo uso de defensivos.
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TÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art.8º Para efeito desta Lei, objetivos compreendem os padrões de qualidade a serem
atingidos pelo Plano Diretor, relativamente às Funções Sociais da Propriedade Urbana, da
Cidade e à Política de Desenvolvimento Urbano.
Parágrafo único. O Plano Diretor fixa objetivos políticos, econômicos, sociais, físicoambientais e administrativos, que orientarão o desenvolvimento do Município.
Art.9º Constituem objetivos políticos:
I – a participação dos cidadãos nas decisões de agentes públicos e privados que afetam
a organização do espaço, a prestação de serviços públicos e a qualidade do ambiente urbano;
II – a transparência da ação do governo e a ampliação do acesso à informação por
parte da população;
III – a desconcentração do poder político e a descentralização dos serviços públicos;
IV – a melhoria da qualidade de vida na cidade e a redução das desigualdades entre
suas regiões;
V – a eliminação do déficit de infra-estrutura, equipamentos sociais e serviços urbanos
que atinjam, de modo especial, a população de baixa renda;
VI - as transformações urbanas pela atuação conjunta do setor público e do setor
privado;
VII - o incentivo e a organização de debates, especialmente sobre problemas da cidade
e da vida urbana;
VIII - a coibição da especulação imobiliária.
Art.10 - Constituem objetivos econômicos e sociais:
I - a melhoria das condições de habitação da população de baixa renda;
II - a preservação e a melhoria do serviço da saúde e a garantia do seu atendimento a
todos os cidadãos e o amparo integrado ao menor carente;
III - a ampliação da escolarização da população e a melhoria de qualidade dos ensinos
fundamental e médio;
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IV - promover a flexibilização dos cursos profissionalizantes, permitindo sua
adequação a novas demandas do mercado de trabalho e sua articulação com outros projetos
voltados à inclusão social;
V - criar centros de formação e orientação profissional nas regiões com maiores
índices de exclusão social;
VI - manter entendimentos com as esferas estadual e federal visando à implantação de
cursos de nível superior, voltados à vocação econômica do município;
VII - a melhoria das condições de alimentação da população carente;
VIII - o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos de resgate do débito
social;
IX - a ampliação e a descentralização dos equipamentos destinados ao esporte, à
cultura, e ao lazer, de forma a garantir o uso pela população e promover o desenvolvimento do
turismo local;
X - a melhoria e ampliação do sistema viário e de todo os sistemas e meios de
transporte existentes, garantindo aos usuários adequada cobertura, freqüência, pontualidade,
segurança, conforto e tarifa justa;
XI - a provisão de facilidades, aos cidadãos idosos, na fruição da cidade, em seus
equipamentos públicos e em seus serviços;
XII - a segurança do pedestre na sua locomoção;
XIII - a contribuição à maior segurança da integridade física e do patrimônio dos
cidadãos;
XIV - a preservação do patrimônio público;
XV - o aperfeiçoamento dos critérios de limpeza da cidade, da coleta do lixo e de sua
destinação.
XVI – a provisão de facilidades de infra-estrutura e serviços de abastecimento de
água, saneamento e energia de forma a atender adequadamente o conjunto de toda a população;
XVII - criação de mecanismos e instituições não governamentais, públicas, privadas e
cooperativadas voltadas ao desenvolvimento das potencialidades econômicas locais.
Art.11.Constituem objetivos físico-ambientais:
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I - a preservação dos recursos naturais do sítio urbano, evitando a erosão do solo,
melhorando a drenagem dos fundos de vale e córregos, protegendo os mananciais hídricos e
eliminando a poluição das águas e do ar;
II - a garantia dos padrões de qualidade ambiental que estimulem o uso dos recursos
existentes;
III - a preservação e melhoria da paisagem, conservando, para este fim, os recursos
naturais, os espaços urbanos e os edifícios considerados patrimônio histórico-cultural, bem
como as edificações ou mobiliário urbano, consagrados pela população como referências
urbanas;
IV - a indução da ocupação do solo, de modo a conservar os recursos naturais e a
obter um desenvolvimento harmônico da cidade;
V - o equilíbrio das áreas destinadas ao uso coletivo e áreas verdes, como condição ao
adensamento;
VI - a identificação de áreas para garantir e ampliar sua função polarizadora de
comércio, serviços e atividades agroindustriais;
VII - a recuperação de áreas urbanas em processo de deterioração;
VIII - a garantia e ampliação de acesso a todos os pontos do Município; a redução dos
trajetos e do tempo de deslocamento; e, bem assim, o aumento da capacidade e das alternativas
viárias para o transporte coletivo e para o tráfego em geral; e,
IX - a criação de mecanismos e instituições não governamentais, públicas, privadas e
cooperativadas voltadas à preservação e desenvolvimento sustentável das áreas e expoentes de
interesse ambiental.
Art.12. Constituem objetivos administrativos:
I - a ampliação da eficiência social dos serviços públicos;
II - a obtenção de recursos financeiros que permitam reduzir ou resgatar o déficit de
equipamentos sociais e de serviços públicos e privados;
III - preparação de um sistema de planejamento e desenvolvimento integrado
municipal, através da criação de um processo contínuo de aprimoramento de seus instrumentos
técnicos, humanos, jurídicos e financeiros;
IV - a descentralização gradual e contínua dos serviços públicos;
V – a participação do Município nos benefícios decorrentes da valorização imobiliária,
resultante dos investimentos públicos;
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VI - criação de um adequado e informatizado sistema de informações municipais,
composto de cartografias; cadastros econômicos, sociais, imobiliários e mobiliários; e,
VII - incremento de mecanismos voltados à melhoria da receita e arrecadação
municipal, incluindo legislação tributária, planta genérica de valores e meios de
acompanhamento, fiscalização e auditagem de receitas.
TÍTULO III
DAS DIRETRIZES
Art.13. Para efeito e cumprimento desta Lei, são Diretrizes o conjunto de instrumentos
voltados ao atendimento das Funções Sociais da Propriedade Urbana, da Cidade e à Política de
Desenvolvimento.
Art.14. Os objetivos deste Plano Diretor serão alcançados mediante obras, serviços e
normas que obedeçam às suas diretrizes sociais, físico-ambientais e político-administrativas.
Art.15. Constituem Diretrizes Sociais:
I - a construção de habitações de interesse social em áreas próximas a regiões já
atendidas por redes de infra-estrutura, de forma a garantir o acesso da população de baixa
renda;
II - o apoio às formas alternativas de obtenção de moradia pela população, mediante
aquisição, locação ou autoconstrução;
III - a eliminação de casos de má condição habitacional, com a elaboração de
programas de erradicação ou de melhoria da qualidade das moradias existentes;
IV - a integração de órgãos públicos e da iniciativa privada em programas de
alimentação e de atendimento a criança e ao idoso;
V - a seguridade da oferta de ensino básico à totalidade da população, resgatando a
qualidade do ensino orientado no sentido da formação da cidadania e da capacidade laborativa,
diminuindo assim o analfabetismo no Município;
VI - a ampliação do atendimento pré-escolar, localizando suas unidades próximas às
escolas de Ensino Fundamental, nos bairros mais carentes, bem como estímulo à educação
técnica;
VII - a implementação de cursos técnicos e profissionalizantes na Cidade com vistas a
potencializar a oferta de educação dessa natureza, permitindo sua adequação a novas demandas
do mercado de trabalho e sua articulação com outros projetos voltados à inclusão social;
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VIII - o estímulo à produção de alimentos no Município e a ampliação dos programas
de comercialização, com o objetivo de evitar sucessivas e onerosas intermediações;
IX - a elaboração de programas culturais e esportivos que valorizem a atuação e a
produção cultural dos cidadãos, especialmente os jovens;
X - a elaboração e a manutenção de programas de atividades produtivas e de lazer,
destinadas a cidadãos idosos;
XI - a provisão de equipamentos sociais e de mobiliário urbano, adequados aos usos
dos cidadãos e em especial os deficientes físicos;
XII - a unificação do sistema de saúde, visando a racionalidade e eficiência de suas
ações, hierarquizando-se o atendimento e garantindo sua universalidade em todos os níveis de
demanda;
XIII - o equilíbrio do número de unidades básicas de saúde e de leitos hospitalares,
distribuindo-os segundo padrões dignos de atendimento;
XIV - a integração operacional do Município com o Estado e com esferas Federais no
setor de atendimento médico;
XV - a implantação de equipamentos e sistemas auxiliares de segurança aos cidadãos;
XVI - a implantação e complementação de sistema de guarda do Patrimônio Público
Municipal;
XVII - a difusão de informação sobre os benefícios e oportunidades oferecidas pela
Cidade;
XVIII - a implantação de programas permanentes de educação de trânsito e educação
ambiental.
Art.16. Constituem Diretrizes Físico-Ambientais:
I - a reciclagem do lixo e sua utilização como insumo energético e na reconstrução da
topografia;
II - a coibição de loteamentos em áreas de alta declividade e de solo inadequado,
assim como em áreas de preservação ambiental;
III - a preservação ao máximo, da permeabilidade natural dos fundos de vale e a
proteção, contra a erosão, das cabeceiras dos córregos e rios;
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IV - a implementação da política de drenagem da cidade e de combate às inundações;
V - a elaboração de política de criação e de implantação de Parques e Áreas Verdes,
de promoção de ajardinamento e de arborização de áreas públicas, bem como de seu incentivo,
nas áreas privadas;
VI - o complemento e a melhoria da malha viária existente, de modo a possibilitar a
ligação entre domicílios, bairros, áreas de empregos e pólos prestadores de serviços e lazer;
VII - a implantação de anéis viários conectados aos bairros da cidade, estações de
transporte aéreo e rodoviário e aos principais equipamentos públicos do município;
VIII - a implantação de sistema de transporte coletivo;
IX - a seleção de corredores preferenciais para o transporte de carga, de áreas de
estacionamento de caminhões e de terminais para carregamento;
X – o incremento do setor administrativo existente para o controle e preservação
ambiental de áreas naturais públicas;
XI - a ampliação e adequação da administração municipal, com vista ao estímulo das
potencialidades econômicas e preservação das áreas e expoentes de interesse ambiental;
XII - criação de mecanismos e instituições não governamentais, públicas, privadas e
cooperativadas voltadas ao desenvolvimento das potencialidades econômicas e preservação das
áreas e expoentes de interesse ambiental;
XIII - a obtenção de instrumentos legais para conter a urbanização prematura da
periferia, assim como para constituir Reserva Urbana de terras destinadas à utilização pelo
Poder Público Municipal em interesses coletivos da cidade;
XIV - a elaboração de normas que viabilizem a preservação de bens culturais, de
vegetação significativa e das referências urbanas;
XV - a implantação de praças de serviços, contendo equipamentos sociais e espaços
livres, como meio de acelerar e reforçar a constituição de pólos de atração em bairros;
XVI - a utilização de mecanismos tributários e de incentivos urbanísticos para
estimular a utilização de terrenos desocupados em áreas dotadas de infra-estrutura urbana.
Art.17. Constituem Diretrizes Político-Administrativas:
I - a modernização dos procedimentos burocráticos e ampliação de sua informação ao
cidadão;
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II - o estabelecimento de métodos de avaliação interna e pelo usuário, da eficácia e da
eficiência dos serviços públicos;
III - constante treinamento e atualização técnica dos recursos humanos do Município;
IV - a redução dos custos de urbanização e a busca de alternativas que aumentem a
receita do Município;
V - a obtenção de maior transferência de recursos para o Município, através de
alterações da Legislação Tributária;
VI - o reforço das atribuições de coordenação do Sistema de Planejamento e Gestão
Urbana;
VII - a criação e o fortalecimento dos Conselhos Setoriais, objetivando a participação
e o controle da sociedade civil sobre os diversos programas setoriais e a dinamização e
modernização da ação governamental;
VIII – a implementação do sistema de informações municipais que articule as
diferentes instâncias de governo, objetivando a ampliação do fornecimento de dados, dentro de
um processo permanente de informação aos cidadãos, divulgando projetos, ações e programas
governamentais.
Art.18. Constituem Diretrizes Gerais do Plano Diretor a promoção de políticas
setoriais para o meio ambiente; habitação; transportes; serviços urbanos e equipamentos
sociais; desenvolvimento econômico, científico e tecnológico; e, administração do patrimônio
municipal.

TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS
Art.19. Os instrumentos previstos nesta lei formam o conjunto de documentos legais,
técnicos, orçamentários, financeiros e administrativos, de forma a integrar os programas,
orçamentos e investimentos do Município com as diretrizes do Plano Diretor, viabilizando sua
implantação.
Art.20. Na aplicação do Plano Diretor serão utilizados, sem prejuízo de outros
previstos na legislação Municipal, Estadual e Federal, os instrumentos de caráter institucional,
jurídico, tributário e financeiro, urbanístico e de caráter administrativo.
Art.21. Os instrumentos institucionais são os órgãos da Administração Direta e
Indireta, bem como os conselhos municipais setoriais envolvidos na implementação das
políticas sociais e na elaboração de planos e metas setoriais.
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§ 1° Os conselhos possuirão atribuições de analisar, propor e deliberar programas para
implementar as políticas setoriais, bem como lhes verificar a execução, observados os
Objetivos e Diretrizes estabelecidos nesta lei.
§ 2° Os conselhos terão composição parietária entre representantes do Poder Público e
da Sociedade.
Art.22. São Instrumentos Jurídicos:
I – desapropriação;
II – servidão administrativa;
III – tombamento de bens;
IV – direito real de concessão de uso;
V – direito de superfície;
VI – direito de preempção;
VII – usucapião especial de imóvel urbano;
VIII – concessão de uso especial para fins de moradia;
VIII – enfiteuse;
IX – discriminações de terras públicas;
X – parcelamento, edificação ou urbanização compulsório;
XI – transferência do direito de construir;
XII – outras previstas em lei próprias.
Parágrafo único. A Desapropriação, a Servidão Administrativa e o Direito Real de
Concessão de Uso regem-se pela legislação que lhes é própria.
Art.23. No Direito de Superfície, previsto na Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de
2001 – Estatuto da Cidade, o proprietário de terreno urbano pode conceder a outrem, de forma
gratuita ou onerosa, por tempo determinado ou indeterminado, o direito de construir ou plantar,
mediante escritura pública, devidamente registrada, no Cartório ou Registro de Imóveis,
adquirindo o concessionário a propriedade da construção ou plantação.
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Art.24. O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de preempção para
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto
nos art. 25, 26 e 27 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e de
acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos nesta lei.
Art.25. O Município exercerá o Direito de Preempção nos termos da Legislação
Federal, para atender:
I - realização de Programas Habitacionais;
II - criação de Áreas Públicas de Lazer;
III - implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários;
IV - constituição de Reserva Urbana de Terras;
V - ordenação e direcionamento da Expansão Urbana;
VI - constituição de Áreas de Preservação Ecológica e Paisagística;
VII - regularização Fundiária.
Art.26. Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do direito de preempção
deverão ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para aquisição pelo
prazo de cinco anos.
Art.27. O Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário do imóvel
localizado em área delimitada para o exercício do direito de preempção, dentro do prazo de
trinta dias a partir da data de publicação desta lei.
§ 1° No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel nas
condições mencionadas no “caput”, o proprietário deverá comunicar imediatamente, ao órgão
competente sua intenção de alienar onerosamente o imóvel.
§ 2° A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada
com os seguintes documentos:
I – proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel,
da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade;
II – endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras
comunicações;
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III – certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro
de imóveis da circunscrição imobiliária competente;
IV – declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem
quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou
executória.
Art.28. Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, a Administração
Municipal poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercer a
preferência para aquisição do imóvel.
§ 1° A Prefeitura deve publicar em órgão oficial e em pelo menos um jornal local de
grande circulação, edital de aviso da notificação recebida, nos termos do art. 27 e da intenção
de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.
§ 2° Transcorrido o prazo de trinta dias após a data de recebimento da notificação do
proprietário sem a manifestação expressa da Prefeitura Municipal de que pretende exercer o
direito preferência faculta o proprietário a alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente
interessado nas condições da proposta apresentada sem prejuízo do direito do Poder Público
Municipal exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições onerosas futuras
dentro do prazo legal de vigência do direito de preempção.
Art.29. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao
órgão municipal competente cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel
dentro do prazo de trinta dias após sua assinatura, sob pena de pagamento de multa diária, a ser
definida em lei complementar.
§ 1° O Poder Público Municipal promoverá as medidas judiciais cabíveis para a
declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diferentes da proposta
apresentada, a adjudicação de imóvel que tenha sido alienado a terceiros apesar da
manifestação da Prefeitura de seu interesse em exercer o direito de preempção e cobrança da
multa a que se refere o artigo anterior.
§ 2° Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Poder Público
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.30. O Poder Executivo Municipal com base nas atribuições previstas na Lei
Federal n°10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, deverá assegurar o exercício do
direito de usucapião especial de imóvel urbano para fim de moradia, individual ou coletiva.
§ 1° Aquele que resida em área urbana de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros
quadrados), de propriedade pública ou privada, por 05 (cinco) anos, ininterruptamente e sem
oposição, poderá adquirir o direito de domínio da referida área ou edificação, desde que não
seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural, nos termos do artigo 9° da
Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.
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§ 2° As áreas urbanas com mais de 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados),
de propriedade pública ou privada, habitadas por população de baixa renda, por 05 (cinco)
anos, ininterruptamente e sem oposição, podem ser usucapidas coletivamente por seus
possuidores para fim de moradia, nos termos do artigo 10° da Lei Federal n° 10.257, de 10 de
junho de 2001 – Estatuto da Cidade.
Art.31. Em caso da área urbana objeto do usucapião especial de imóvel urbano,
individual ou coletivamente, estar localizada em áreas de risco cuja condição não possa ser
resolvida por obras e outras intervenções, a concessão deste direito será realizado em local
diferente daquele que o gerou, preferencialmente na mesma região ou, na impossibilidade, em
outro local, com a participação das partes envolvidas no processo de decisão.
Art.32. O Executivo deverá atuar em conjunto com os diversos agentes envolvidos na
ação de usucapião especial urbano, como representantes do Ministério Público, do Poder
Judiciário, dos Cartórios Registrários, dos Governos Estadual e Federal, bem como dos grupos
sociais envolvidos visando equacionar e agilizar os processos relativos aos imóveis
usucapiendos.
Art.33. O Executivo com base nas atribuições previstas no artigo 1º da Medida
Provisória nº2.220, de 04 de setembro de 2001, deverá outorgar àquele que, até 30 de junho de
2001 residia em área urbana de até 250 m² (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.
§ 1° Nas áreas urbanas de que trata o “caput” deste artigo, com mais de 250 m²
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), ocupadas por população de baixa renda para sua
moradia, por 05 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível
identificar os terrenos ocupados por possuidor, a concessão de uso especial para fins de
moradia será conferida de forma coletiva desde que os possuidores não sejam proprietários ou
concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
§ 2º O Executivo deverá assegurar o exercício do direito de concessão de uso especial
para fim de moradia, individual ou coletivamente, em local diferente daquele que gerou esse
direito, nas hipóteses de a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes cuja
condição não possa ser equacionada ou resolvida por obras e outras intervenções.
§ 3º É facultado ao Executivo assegurar o exercício do direito de concessão de uso
especial para fins de moradia, individual ou coletivamente, em local diferente daquele que o
gerou nas hipóteses de:
I - ser área de uso comum da população com outras destinações prioritárias de
interesse público;
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II - ser área destinada a projeto e obra de urbanização;
III – ser área de comprovado interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e
da proteção dos ecossistemas naturais;
IV – ser área reservada à construção de represas e obras congêneres.
§ 4º Para atendimento do direito previsto nos parágrafos 2º e 3º, a moradia deverá
estar localizada próxima ao local que deu origem ao direito de que trata este artigo, e em casos
de impossibilidade, em outro local desde que haja a participação das partes envolvidas no
processo de decisão.
§ 5º Extinta a concessão de uso especial para fins de moradia, o Poder Público
recuperará o domínio pleno do terreno.
§ 6º É responsabilidade do Poder Público promover as obras de urbanização nas áreas
onde foi obtido título de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia.
Art.34. O Poder Executivo Municipal, na forma da lei, exigirá do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento sob pena, sucessivamente de:
I – parcelamento, edificação, ou utilização compulsórios;
II – Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.
Art.35. As áreas de aplicação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios,
compreendendo imóveis não edificados, subutilizados, nos termos da Lei Federal n. º 10.257,
de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, ou não utilizados, para os quais os respectivos
proprietários serão notificados a dar melhor aproveitamento de acordo com o Plano Diretor em
prazo determinado, sob pena de sujeitar-se ao IPTU progressivo no tempo e à desapropriação
com pagamento em títulos, conforme disposições dos artigos 5 a 8 da Lei Federal n° 10.257, de
10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.
§ 1º Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo propor ao
Executivo o estabelecimento de Consórcio Imobiliário, conforme disposições do art. 46 da Lei
Federal citada no "caput" deste artigo e avaliado o interesse público da operação.
§ 2º Os proprietários dos imóveis de que trata este artigo deverão ser notificados pelo
Poder Público municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada
no cartório de registro de imóveis.
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§ 3º Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano a partir do
recebimento da notificação, protocolizar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou
edificação.
§ 4º Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois
anos a contar da aprovação do projeto.
Art.36. No caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos no artigo
anterior, o Município aplicará alíquotas progressivas de IPTU, majoradas anualmente, pelo
prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a obrigação de
parcelar, edificar ou utilizar conforme o caso.
§ 1º Lei específica baseada no artigo 7º da Lei Federal n. º 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade estabelecerá a gradação anual das alíquotas progressivas e a
aplicação deste instituto.
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo de 5
(cinco) anos o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a
referida obrigação, garantida a aplicação da medida prevista no artigo 37 desta lei.
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva
de que trata este artigo.
Art.37. Decorridos os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo sem que
o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e utilização, o
Município poderá proceder a desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida
pública.
Parágrafo único - Lei baseada no artigo 8º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de
2001 - Estatuto da Cidade estabelecerá as condições para aplicação deste instituto.
Art.38. O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel
urbano, a exercer em outro local, ou aliená-lo parcial ou totalmente, o direito de construir,
quando o imóvel for considerado necessário para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando for considerado de interesse histórico, ambiental,
paisagístico, social ou cultural;
III – servir de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população
de baixa renda e habitação de interesse social.
Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao
Município seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos neste artigo.
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Art.39. A aplicação do instrumento definido no “caput” do art. 38, bem como o
cálculo do potencial construtivo a ser transferida ao imóvel receptor, serão estabelecidos em lei
específica.
§ 1° Lei específica determinará as áreas para receber a transferência do potencial
construtivo.
§ 2° Os imóveis que receberem o potencial construtivo deverão atender aos demais
parâmetros da Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
Art.40. São Instrumentos Tributários e Financeiros:
I – Contribuição de melhoria;
II – Fundos destinados ao desenvolvimento urbano;
III – Outorga onerosa do direito de construir;
IV – Taxas, tarifas e impostos diferenciados por zonas urbanas, por grupos sociais por
renda e pelos serviços públicos ofertados;
V – Incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
VI – Taxa de urbanização;
VII – Transferência do direito de construir;
VIII – Operação urbana consorciada.
Art.41. O Poder Público Municipal poderá outorgar onerosamente o exercício do
direito de construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário,
conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal n°10.257, de 10 de julho de
2001 – Estatuto da Cidade e de acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta lei.
Art.42. Áreas passíveis de outorga onerosa do direito de construir são aquelas onde o
direito de construir poderá ser exercido acima do permitido pela aplicação do Coeficiente de
Aproveitamento Básico adotado, poderá ser permitida alteração de uso do solo, mediante
contrapartida financeira.
Art.43. Ficam delimitadas a ZR NA, ZR CT, ZR CM, ZR P, ZR CJ, ZR TZ, ZR SL,
ZEU 1, ZEU 2, ZEU 3, ZEU 4, ZEU 5, ZI 1, ZI 2, ZI 3, ZIT, ZEIS 1 e ZEIS 2, demarcadas no
Mapa de Zoneamento Urbano, integrante da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo,
como passíveis de aplicação da outorga onerosa do direito de construir excetuadas as:
16
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a) As Zona de Proteção Ambiental 1 e 2;
b) a Zona Aeroportuária; e,
c) a Zona Central, quando não contida no perímetro de Operações Urbanas.
Parágrafo único. Se assim exigir o interesse público, por proposta do órgão municipal
de Planejamento e Gestão Urbana juntamente com a Comissão de Planejamento e Gestão
Urbana ao Executivo Municipal, poderão ser demarcadas outras áreas passíveis de aplicação da
outorga onerosa do direito de construir.
Art.44. Os estoques de potencial construtivo adicional a serem concedidos através da
outorga onerosa, deverão ser estabelecidos em lei complementar, calculados e periodicamente
reavaliados, em função da capacidade do sistema de circulação, da infra-estrutura disponível,
das limitações ambientais e das políticas de desenvolvimento urbano, podendo ser
diferenciados por uso residencial e não-residencial.
§ 1° Os estoques de potencial construtivo deverão valer para um período não inferior a
dois anos.
§ 2° O impacto na infra-estrutura e no meio ambiente da concessão de outorga onerosa
de potencial construtivo adicional e da transferência do direito de construir deverá ser
monitorado permanentemente pelo Poder Público Municipal.
§ 3° Caso o monitoramento a que se refere o § 2° deste artigo, revele que a tendência
de ocupação de determinada área da cidade a levará à saturação no período de um ano, a
concessão da outorga onerosa do potencial construtivo e a transferência do direito de construir
poderão ser suspensas 180 (cento e oitenta) dias após a publicação de ato do Executivo neste
sentido.
Art.45. A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa do direito de
construir, bem como sua aplicação serão estabelecidas em lei complementar.
Art.46. Os procedimentos para aplicação da outorga onerosa, bem como a taxa relativa
a serviços administrativos, deverão ser fixados pelo executivo no prazo máximo de 90
(noventa) dias após a publicação desta lei.
Art.47. As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de medidas coordenadas
pelo Poder Público Municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, notadamente ampliando os espaços
públicos, implantando programas habitacionais de interesse social e de melhorias de infraestrutura e sistema viário em determinadas áreas da cidade.
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Art.48. Cada nova Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica,
conforme disposições dos artigos 32 a 34 da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001 –
Estatuto da Cidade.
Art.49. As Operações Urbanas Consorciadas criadas por leis específicas tem,
alternativamente como finalidades:
I – a implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – a otimização e requalificação de áreas consideradas subutilizadas;
III – a execução de programas de habitação de interesse social;
IV – a valorização e criação de áreas de interesse ambiental, histórico, arquitetônico,
cultural e paisagístico; e,
V – a dinamização de áreas visando a geração de empregos.
Art.50. Nas Operações Urbanas Consorciadas poderão ser previstas:
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo
e subsolo, bem como alterações das normas edílicas, considerando o impacto ambiental e de
vizinhança delas decorrente; e,
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo
com a legislação vigente.
Art.51. Cada Operação Urbana Consorciada deverá ser aprovada por lei específica,
que conterá, no mínimo:
I – definição da área a ser atingida;
II – finalidade da operação;
III – programa de atendimento econômico e social para população diretamente afetada
pela operação;
IV – programa básico de ocupação da área e intervenções prevista;
V – estudo prévio do impacto ambiental e de vizinhança;
VI – garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor
histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei;
VII – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e
investidores privados em função dos benefícios recebidos;
18
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VIII – estoque de certificados de potencial construtivo adicional;
IX – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com
representação da sociedade civil; e,
X – conta ou fundo específico, a ser estabelecido em lei complementar, que deverá
receber os recursos de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos
concedidos.
Parágrafo único. Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso
VII do “caput” deste artigo serão aplicados exclusivamente no perímetro da área de
abrangência, definido na lei de criação da Operação Urbana Consorciada.
Art.52. Para os efeitos desta lei, a expressão certificado de potencial construtivo é uma
forma de contrapartida financeira de outorga onerosa do potencial construtivo adicional,
alteração de uso e parâmetros urbanísticos, para uso específico nas Operações Urbanas
Consorciadas.
Art.53. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente
negociados, mas convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da Operação
Urbana Consorciada.
Art.54. Apresentado pedido de licença para construir ou para modificação de uso, o
certificado de potencial adicional de construção será utilizado no pagamento da contrapartida
correspondente aos benefícios urbanísticos concedidos, respeitados os limites estabelecidos na
lei específica que cria a Operação Urbana Consorciada.
Art.55. Os Fundos Municipais, previstos nesta Lei, terão natureza contábil - financeira
e serão regulamentados posteriormente em leis complementares, quando da aprovação deste
Plano Diretor.
Art.56. Ficam criados incentivos nos tributos Municipais, a serem detalhados em lei
complementar, para a instalação de atividades de comércio atacadista e varejista, indústria e
comércio de calcário, e agroindústria, especialmente a produção e comercialização de soja e
algodão, segundo os Objetivos e Diretrizes previstos neste Plano Diretor.
Art.57. Os instrumentos de Planejamento e Gestão:
I – planos de governo;
II – Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;
III – Código de Obras e Edificações;
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IV – Código de Posturas;
V – Sistema Cartográfico Municipal;
VI – cadastro técnico;
VII – Plano Plurianual;
VIII – as leis de diretrizes orçamentárias;
IX – os orçamentos anuais; e,
X – programas e projetos especiais de urbanização.
Art.58. Leis Municipais estabelecerão Normas Gerais de Zoneamento, Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo, Obras e Edificações, Licenciamento e Fiscalização de Obras de
Edificações.
§ 1º Os Objetivos e Diretrizes do Plano Diretor deverão, obrigatoriamente, nortear as
adequações necessárias em Legislação Complementar tratando do Zoneamento, Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo.
§ 2º A Legislação do Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, deverá
conter, no mínimo, normas gerais e objetivos para:
a) orientar e estimular o desenvolvimento urbano adequado ao Município;
b) minimizar a existência de conflitos entre áreas residenciais e outras atividades
sociais e econômicas;
c) permitir o desenvolvimento racional e integrado do urbano, rural e ambiental;
d) assegurar concentração urbana equilibrada, mediante o controle de uso e o
aproveitamento do solo.
§ 3º A Legislação de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo será
definida em acordo à predominância de cada bairro ou região do município, adequando seus
Usos às Áreas Urbanas conforme tendência ou interesse residencial, turístico, administrativo,
central, de preservação ambiental, social, industrial, de expansão urbana, de transporte e
econômica.
§ 4º A ocupação do solo será controlada pela definição de índices e parâmetros para o
parcelamento da terra, a construção e a edificação.
Art.59. As Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo estabelecerão os seguintes
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parâmetros urbanísticos: limites de zonas, dimensões de lotes, definições técnicas dos
logradouros, arborização, porcentagem e características gerais de áreas a serem destinadas ao
uso público, áreas não edificáveis, normas para estacionamentos, recuos, gabaritos e
afastamentos.
Art.60. O Código de Obras disporá sobre as obras públicas e privadas, de demolição,
reforma, transformação de uso, modificação, construções, canteiro de obras, edificações,
conceituação e parâmetros externos para sua construção, unidades, compartimentos e áreas
comuns das edificações, grupamentos de edificações, adequação das edificações ao seu uso por
deficientes físicos, aproveitamento e conservação das edificações de valor cultural.
Art.61. Na Urbanização Consorciada, o Município com base nos Objetivos, Diretrizes e
Programas específicos deste Plano Diretor, poderá declarar de Interesse Social, para fins de
desapropriação, a quem deve ou pode suprir com nova destinação de uso o imóvel urbano
improdutivo, subutilizado, ou que não corresponde às necessidades de habitação ou trabalho da
população.
§ 1º O imóvel desapropriado, mediante prévia licitação, poderá ser objeto de venda,
incorporação, concessão real de uso, locação ou outorga do direito de superfície a quem estiver
em condições de dar-lhe a destinação social prevista no Plano Diretor.
§ 2º O Poder Público poderá exigir, no Edital, que o licitante vencedor promova a
desapropriação em nome da Administração e indenize o expropriado.
§ 3º No edital, o Poder Público estabelecerá as condições e os termos de ressarcimento
do licitante vencedor, mediante a transferência de parte dos imóveis vinculados ao
empreendimento.
Art.62. A Urbanização Consorciada será utilizada em empreendimentos conjuntos da
iniciativa privada e dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, sob a coordenação
deste último, visando a integração e a divisão de competência e recursos para execução de
projetos comuns.
Parágrafo único. A Urbanização Consorciada poderá ocorrer por iniciativa do Poder
Executivo Municipal ou através de proposta dos interessados, avaliado o interesse público da
operação.
Art.63. As ações de regularização fundiária darão prioridade a população de baixa
renda, com vistas a legalização da ocupação do solo, as dotações de equipamentos sociais e
comunitários e ao apoio financeiro para acesso à terra.
§ 1º São áreas de regularização fundiária as habitadas por população de baixa renda e
que devem, no Interesse Social, ser objeto de ações visando a regularização específica das
atividades urbanísticas, prioritárias de equipamentos comunitários, bem como a legalização da
ocupação do solo.
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§ 2º Os Cartórios e Órgãos Públicos e Privados deverão colaborar com o Município
em suas ações de regularização fundiária, fornecendo, para tal, todas as informações
necessárias.
Art.64. A Reserva Urbana de terras para utilização pública tem como objetivo destinar
áreas para a ordenação de Território, implantação dos equipamentos sociais e comunitários,
acesso à moradia e para os projetos de incorporação de novas áreas à estrutura urbana,
imitindo-se o Município em sua posse imediata.
TÍTULO V
DAS ÁREAS VERDES, ESPAÇOS LIVRES E PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE
Art.65. A Política Ambiental no Município compreende às diversas políticas públicas
de gestão e proteção ambiental, de áreas verdes, de recursos hídricos, de saneamento básico, de
drenagem urbana e de coleta e destinação de resíduos sólidos.
Art.66. A Política de Meio Ambiente visa prioritariamente a busca e a proteção da
qualidade de vida, através da recuperação, preservação, conservação das paisagens e dos
recursos naturais e equipamentos ambientais do Município.
Art.67. A Política Ambiental do Município atuará em defesa da fauna, da flora, do
solo, do subsolo, da água, do ar e das obras, instalações e atividades que, potencial ou
efetivamente, atuem como agentes modificadores dos ecossistemas naturais existentes no
Município.
Art.68. A Política Ambiental do Município é valorizada através de ações,
intervenções, projetos, programas e planos específicos, criação de leis complementares,
ampliação e adequação dos instrumentos administrativos, técnicos e humanos do poder
executivo municipal, e estímulos às iniciativas privadas e não governamentais para este fim.
Art.69. A Política Ambiental do Município valoriza a preservação e recuperação dos
recursos hídricos, córregos, riachos e rios existentes no município, através de leis
complementares, ações, intervenções, projetos, programas e planos específicos.
Art.70. Os espaços livres oriundos de Parcelamento do Solo, bem como outros bens de
uso comum, exceto vias públicas, destinam-se prioritariamente à implantação de áreas verdes.
Art.71. Os parques públicos, as praças, os jardins, os espaços e as áreas livres de
arruamentos e projetos e ainda as áreas remanescentes ligadas ao sistema viário são
consideradas áreas verdes.
Art.72. As áreas de risco de deslizamento; áreas inundáveis; áreas de proteção de
mananciais; e matas ciliares, são consideradas de proteção permanente, portanto livres de
qualquer forma de ocupação.
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Art.73. A Política Ambiental visa a instituição e o aprimoramento da gestão integrada
dos recursos hídricos no Município, contribuindo na formulação, implementação e
gerenciamento de políticas, ações e investimentos demandados no âmbito do Rio Balsas e no
conjunto das suas áreas de proteção e recuperação de mananciais.
Art.74. A Política Ambiental do Município cria o Conselho Municipal de Gestão de
Recursos Hídricos, a ser regulamentado por lei complementar, composto por representantes de
órgãos públicos estaduais e municipais, da iniciativa privada e da sociedade civil.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Gestão dos Recursos Hídricos tem como
competência a articulação da gestão da demanda e da oferta de água, assegurando o
desenvolvimento das condições básicas de produção, regularização, disponibilização e
conservação de recursos hídricos necessários ao atendimento da população e das atividades
econômicas do Município, através da elaboração de um Plano Municipal de Gestão dos
Recursos Hídricos.
Art.75. A Política Ambiental do Município visa o estabelecimento de metas
articulando os diversos níveis de governo e concessionária para implementação de programas e
de metas progressivas de regularidade e qualidade no sistema de coleta, afastamento e
tratamento de esgotos, principalmente em assentamentos isolados periféricos, mediante
entendimentos com a concessionária.
Art.76. A Política Ambiental do Município visa o estabelecimento de programas que
articule os diversos níveis de governo para a implantação de medidas de prevenção de
inundações, tais como controle de erosão, especialmente em movimentos de terra, controle de
transporte e deposição de entulho e lixo, combate ao desmatamento, assentamentos
clandestinos e a outros tipos de invasões nas áreas com interesse para drenagem.
Art.77. A Administração Municipal deve elaborar e implementar o Programa de
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, buscando diminuir os impactos ambientais decorrentes
da geração de lixo, tendo como eixos principais: a) aprimoramento e universalização dos
serviços de limpeza urbana; b) reaproveitamento de materiais e tratamento de resíduos sólidos
– reciclagem; e c) ações educativas para reduzir a produção de resíduos.
Parágrafo único. As atividades desenvolvidas em cada um dos eixos descritos no
“caput” deste artigo visam melhorar as condições de trabalho, a valorização e qualificação dos
trabalhadores da área de limpeza urbana – servidores da prefeitura e catadores de papel – e
viabilizar mecanismos de participação da sociedade.
Art.78. A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano de qualquer
espécie ou natureza, processar-se-á em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes
à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente, ficando expressamente proibido:
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I – a deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas urbanas ou
agrícolas;
II – a incineração e a disposição final de lixo a céu aberto;
III – o lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas
pluviais, poços, cacimba e áreas erodidas;
IV – o assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos e outros
materiais.
Parágrafo único. É obrigatória a adequada coleta, transporte e destinação final do lixo
hospitalar, sempre obedecidas as normas técnicas pertinentes.
Art.79. O Poder Público Municipal deve promover meios para a implantação do
Aterro Sanitário do município de Balsas, com a finalidade de garantir a destinação final
adequada ao lixo urbano de qualquer espécie ou natureza.
Art.80. O Poder Público Municipal deve implantar e estimular programas de coleta
seletiva e reciclagem, preferencialmente em parceria, com grupos de catadores organizados em
cooperativas, com associações de bairros, condomínios, organizações não governamentais e
escolas.

TÍTULO VI
DA POLÍTICA AGRÍCOLA
Art.81. São objetivos da Política Agrícola:
I – estimular a cessão de uso dos terrenos particulares para o desenvolvimento, em
parceria, de programas de combate à fome e à exclusão social, por meio da agricultura;
II – desenvolver ações com vistas à ocupação, mediante sistema de comodato, de
terrenos públicos não utilizados ou subutilizados, para a expansão e implantação de programas
comunitários de agricultura;
Parágrafo único. A utilização de imóvel da forma prevista no “caput” deste artigo não o
isenta da aplicação dos instrumentos indutores da função social da propriedade previstos neste
plano, em especial os instrumentos previstos nos artigos 34 a 37 desta Lei;
III – desenvolver programas de apoio aos pequenos produtores rurais que favoreça a
constituição de agroindústrias, o aumento do valor da produção dos estabelecimentos
familiares, dos empregos rurais e da renda dos pequenos produtores, propiciando resultados
diretos de melhoria da qualidade de vida das comunidades do meio rural;
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IV – inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo através do beneficiamento
de seus produtos in natura, agregando-lhes valor e propiciando a elevação da renda da sua
produção;
V – trabalhar em conjunto com os órgãos financiadores no intuito de reduzir os
excessivos rigores legais e burocráticos para linhas de crédito rural, de forma a simplificar os
procedimentos de abertura das agroindústrias e de financiamento da produção rural de qualquer
porte.
VI – capacitar os produtores para a produção e comercialização de seus produtos, através
do acesso a conhecimentos técnicos que lhes possibilite operar e gerir melhor a produção
agrícola.
VII – implantar um programa de apoio à produção agrícola que cubra todas as etapas do
processo produtivo, do plantio a comercialização, e que deve ser referência em geração de renda
e fixação do pequeno produtor no campo.
Art.82. São diretrizes da Política Agrícola:
I – o desenvolvimento de políticas que visem o estímulo ao uso dos terrenos particulares
com o objetivo de combate à fome e à exclusão social, por meio de atividades de produção
agrícola;
II – o desenvolvimento de política de aproveitamento dos terrenos públicos não
utilizados ou subutilizados, visando à implantação de programas de agricultura que tenham
como objetivo o combate à fome e à exclusão social e incentivo à organização associativa.
III – o desenvolvimento de ações de caráter econômico e social, que propiciem o
desenvolvimento das propriedades rurais, sobretudo a de pequeno porte de base familiar.
Art.83. São ações estratégicas da Política Agrícola:
I – fomentar práticas de atividades produtivas no meio rural;
II – criar mecanismos que possibilitem a implementação de programas de agricultura,
na forma da lei.
III – promover a parceria entre instituições da sociedade civil, órgãos de outros níveis
de governo e entidades ligadas aos produtores e trabalhadores rurais, objetivando o apoio
contínuo à atividades rurais;
IV – estimular à organização dos produtores, para que eles se apropriem e usufruam dos
bens e riquezas por eles mesmos gerados;
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V – promover uma nova mentalidade na política de assentamentos rurais, que deixa de
ser baseada na titulação e propriedade da terra para ser fundamentada na valorização de seu uso
e produção.
TÍTULO VII
DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO
Art.84. São objetivos da Política de Abastecimento:
I – reduzir o preço e aumentar a oferta e a qualidade dos produtos comercializados na
Cidade;
II – disseminar espaços de comercialização de produtos alimentícios a baixo custo;
III – implementar os serviços de abastecimento alimentar prestados pelo Poder Público;
IV – apoiar e incentivar iniciativas comunitárias e privadas na área do abastecimento,
voltadas à redução do custo dos alimentos;
V – aprimorar as condições alimentares e nutricionais da população;
VI – incentivar e fornecer apoio técnico e material às iniciativas de produção agrícola no
Município;
VII – garantir o controle sanitário de estabelecimentos que comercializam ou manipulam
alimentos no varejo;
VIII – garantir a segurança alimentar da população.
Art.85. São diretrizes da Política de Abastecimento:
I – interferir na cadeia de intermediação comercial visando à redução de custos em
estabelecimentos de pequeno porte;
II – o apoio à comercialização de alimentos de forma cooperativa;
III – a promoção de parcerias com outras esferas de governo visando à liberação de
estoques reguladores e a distribuição de alimentos subsidiados ao consumidor de baixa renda;
IV – o aparelhamento do setor público municipal para intervir no âmbito do
abastecimento;
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V – o estímulo à formação de organizações comunitárias voltadas para a questão do
abastecimento alimentar;
VI – a constituição de consórcios municipais, objetivando ampliar a oferta de alimentos e
reduzir seus preços;
VII – o estímulo à integração dos programas municipais de abastecimento a outros
programas sociais voltados à exclusão social;
VIII – a garantia do fornecimento de alimentação diária aos alunos da rede municipal de
ensino, sobretudo às crianças em fase de crescimento, e também oferecer atividades de educação
alimentar.
Art.86. São ações estratégicas relativas ao Abastecimento:
I – manter e revitalizar a rede municipal de mercados;
II – apoiar a implantação de hortas comunitárias e domiciliares;
III – promover a comercialização direta entre produtores rurais e população;
IV – implantar entrepostos atacadistas descentralizados em benefício de comerciantes e
consumidores locais;
V – instituir o funcionamento de feiras livres em horários alternativos e implantar feiras
em regiões onde a rede de distribuição é rarefeita;
VI – desenvolver alternativas visando à melhoria das condições de abastecimento
alimentar em conjuntos de Habitação de Interesse Social;
VII – melhorar a qualidade nutricional da merenda escolar fornecida aos alunos da rede
municipal de ensino;
VIII – implantar o Conselho Municipal de Abastecimento objetivando envolver a
população e os setores público e privado na criação e aplicação de mecanismos de estabilização
de preços, e de normatização e regulamentação do abastecimento no Município de Balsas.

TÍTULO VIII
DA POLÍTICA CULTURAL
Art.87. A Política Cultural do Município de Balsas visa a democratização da cultura
ao permitir que todos os cidadãos participem da vida cultural do município através do acesso às
atividades de formação, aos programas artísticos e aos projetos culturais, promovendo assim
uma maior integração com a população ao abrir espaços para que a sociedade local e o cidadão
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comum participem de fóruns e da formulação de políticas e projetos culturais bem como para
gestão dos equipamentos.
Art.88. São objetivos da Política Cultural do Município:
I – contribuir para a construção da cidadania cultural no Município de Balsas;
II – universalizar o acesso à produção e fruição de bens e atividades culturais,
especialmente na perspectiva da inclusão cultural da população de baixa renda;
III – democratizar a gestão da cultura, através da implantação de uma política de
descentralização cultural, estimulando assim a participação de todos os cidadãos e dos diversos
segmentos responsáveis pela criação e produção cultural nos processos decisórios, garantindo a
formação e informação cultural do cidadão;
IV – criar e assegurar o pleno funcionamento de equipamentos e serviços culturais
municipais;
V – construir políticas públicas de cultura e contribuir para a constituição de esfera
pública da cultura com a participação da sociedade;
VI – articular a política cultural conjugada com as outras políticas públicas voltadas
para a inclusão social, especialmente as educacionais e de juventude;
VII – apoiar manifestações culturais que se situam à margem da indústria cultural e
dos meios de comunicação;
VIII – promover o aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da área de cultura;
IX – criar e implementar leis, instituições e mecanismos destinados ao financiamento
e fomento à cultura.
Art.89. São diretrizes da Política Cultural do Município:
I – a implantação de programas de formação e estímulo à criação, fruição e
participação na vida cultural, com especial atenção aos jovens;
II – a descentralização de orçamentos, equipamentos, serviços e ações;
III – o apoio a movimentos e manifestações culturais que contribuam para a qualidade
da vida cultural e pluralidade da Cidade de Balsas;
IV – a criação e o estímulo a processos de participação cultural e de formação de uma
cultura cidadã.
28
______________________________________________________________________________________________________________
PRAÇA PROFº. JOCA RÊGO, 121 – CENTRO – FONE: (0xx99) 541 2197 – FAX (0xx98) 541 2443.

E-mail: prefeiturabalsas@suprisull.com.br
CEP 65.800-000 –

BALSAS/MA

MUNICÍPIO DE BALSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA
V – a universalização do acesso aos bens e equipamentos culturais.
Art.90. São ações estratégicas da Política Cultural do Município:
I – elaborar o Plano Municipal de Cultura em conjunto com representações da
sociedade civil e outros setores;
II – instituir o Fórum Municipal de Cultura, como um espaço de articulação,
intervenção, troca de experiências e debates, buscando construir alternativas para políticas
culturais do município, envolvendo a sociedade local e outras instâncias do governo municipal;
III – estimular a apropriação cultural de espaços públicos da Cidade, como praças,
ruas, etc;
IV – implantar equipamentos culturais na Cidade, como teatros, centros culturais,
bibliotecas e casas de cultura;
V – implantar nas diversas regiões do Município a ação cultural descentralizada,
conjuntamente com os movimentos sociais e agentes culturais;
VI – habilitar e capacitar agentes culturais municipais, como bibliotecários,
funcionários, trabalhadores e agentes de centros e casas de cultura;
VII – garantir infra-estrutura para atividades comunitárias, principalmente nos bairros
periféricos da Cidade;
VIII – promover, de modo decentralizado, a realização de atividades artísticosculturais;
IX – ampliar o número de bibliotecas da rede municipal e implantar sistema de
atualização permanente de seus acervos;
X – informar e orientar a população sobre patrimônio artístico, arquitetônico e
cultural, incentivando assim sua fruição e preservação;
XI – requalificar edifícios de interesse histórico, por meio de utilização, para
finalidade adequada à sua preservação e valorização;
XII – preservar, atualizar, ampliar e divulgar a documentação e os acervos que
constituem patrimônio cultural do Município;
XIII – trabalhar, em conjunto com a comunidade escolar, visando oferecer a juventude
possibilidades de expressão cultural própria e o acesso a formação cultural básica, o
desenvolvimento do senso crítico e o consumo de bens culturais;
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XIV – desenvolver projetos e atividades culturais que resgatem a dignidade e
valorizem o papel do idoso na sociedade;
XV – estabelecer o mapeamento cultural com a contagem de equipamentos culturais
públicos e privados do Município.
Art.91. Fica instituído, no âmbito do Município de Balsas, incentivo fiscal para a
realização de projetos culturais, a ser concedido à pessoa física ou jurídica domiciliada no
Município.
§ 1º O incentivo fiscal referido no “caput” deste artigo deverá ser regulamentado por
lei específica.
§ 2º São abrangidos pelos incentivos fiscais à cultura as seguintes áreas:
I – música e dança;
II – teatro e circo;
III – cinema, fotografia e vídeo;
IV – literatura;
V – artes plásticas, artes gráficas e filatelia;
VI – folclore e artesanato;
VII – acervo e patrimônio histórico e cultural, museus e centros culturais.

TÍTULO IX
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Art.92. São objetivos da Política do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de
Balsas proteger e promover a preservação, conservação, requalificação e disciplina do conjunto
de bens tangíveis, naturais ou construídos, assim como dos bens intangíveis existentes em seu
território, cuja proteção e preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história, quer por seu significativo valor arqueológico, artístico, arquitetônico,
etnográfico ou paisagístico.
Art.93. São diretrizes para a política relativa ao Patrimônio Histórico e Cultural:
I – a elaboração de normas para a preservação de bens culturais e referências urbanas;
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II – a requalificação de áreas degradadas;
III – a disponibilidade das informações sobre patrimônio histórico-cultural à
população;
IV – a sensibilização da opinião pública sobre a importância e a necessidade de
preservação do patrimônio cultural.
Art.94. São ações estratégicas da política do Patrimônio Histórico e Cultural:
I – utilizar legislação municipal ou tombamento para proteger bens culturais e
referências urbanas;
II – mapear e inventariar bens culturais, formando cadastro de dados;
III - inventariar e conservar monumentos e obras escultóricas em logradouros
públicos;
IV – informar e orientar a população sobre patrimônio artístico, arquitetônico e
cultural incentivando assim sua preservação;
V – elaborar estudos e fixar normas para as áreas envoltórias de bens tombados,
contribuindo para preservação da paisagem urbana e racionalizar o processo de aprovação de
projetos e obras;
VI - revitalizar edifícios de interesse histórico, por meio de utilização para finalidade
adequada à sua preservação e valorização;
VII – criar mecanismos de captação de recursos em áreas de interesse histórico
visando à sua preservação e revitalização;
VIII – incentivar a preservação do patrimônio por meio de mecanismos de
transferência de potencial construtivo e implementar política de financiamento de obras e de
isenções fiscais.
Art.95. Objetivando a proteção e preservação do Patrimônio Histórico e Cultural no
Município poderá ser estabelecida, ao imóvel que compõe esse patrimônio, condição especial
de ocupação ou autorizado pelo órgão competente a transferência a terceiros do potencial
construtivo permitido no imóvel objeto de limitações urbanísticas, ou aos que doarem ao
Município o imóvel sob proteção e preservação.
Parágrafo único. Os incentivos de que trata o “caput” deste artigo serão estabelecidos
em lei complementar.
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Art.96. Caberá ao Poder Executivo Municipal a elaboração do Inventário Cultural, sua
classificação e definição em lei específica, estabelecendo conceitos, conteúdos, critérios de
seleção, características, vigência, formas de proteção e de incentivo para áreas de proteção e
conjuntos urbanos e arquitetônicos de interesse cultural.
Art.97. O Poder Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei dispondo sobre o
tombamento de bens culturais e sobre a criação de Áreas de Preservação Cultural – APC.
§ 1º As Áreas de Preservação Cultural – APC são porções do território de propriedade
pública ou privada, destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio cultural
e natural podendo se configurar como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.
§ 2º Os imóveis ou áreas tombadas ou preservadas por legislação Municipal, Estadual
ou Federal, bem como os imóveis classificados por Lei Municipal, enquadram-se como APC.
§ 3º A preservação de áreas, lugares e unidades far-se-á pela definição de regime
urbanístico específico, por tombamento e inventário.
§ 4º Na ausência de regime urbanístico específico para as Áreas de Preservação
Cultural, o uso e a ocupação serão autorizados desde que demonstradas as condições desejáveis
de preservação, através de Estudo de Viabilidade Urbanística.
§ 5º A identificação das áreas e dos bens que constituem Patrimônio Cultural será
objeto de estudos específicos baseados no Inventário do Patrimônio Cultural, observados o
valor histórico, a excepcionalidade, os valores de representatividade, de referência,
arquitetônico, simbólico, práticas culturais, tradições e heranças, levando ainda em
consideração as relações físicas e culturais com o entorno e a necessidade de manutenção de
ambientação peculiar.
§ 6º Com vistas à preservação das áreas e bens que constituem o Patrimônio Cultural,
aplicam-se normas específicas para licenciamento de veículos de publicidade, tais como
letreiros, anúncios, “out doors”, etc.

TÍTULO X
DA POLÍTICA HABITACIONAL
Art.98. A Política Habitacional do Município tem como objetivos:
I - assegurar o direito social à moradia digna, que envolve – além da estrutura física da
habitação – a implantação dos serviços e equipamentos públicos essenciais, a regularização
fundiária e a instalação de infra-estrutura, fundamentais para a reprodução social e qualidade
de vida da população;
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Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por moradia digna aquela que
possui adequado espaço com garantia de posse, durabilidade e estabilidade da estrutura física,
adequada iluminação, aquecimento e ventilação, dotada de infra-estrutura básica como
suprimento de água, energia e saneamento e com disponibilidade de uso de serviços públicos
como saúde, educação, pavimentação, transporte coletivo e coleta de resíduos sólidos.
II - coibir o déficit habitacional em Balsas;
III – promover a melhoria das habitações existentes das famílias de baixa renda e
viabilizar a produção de Habitação de Interesse Social;
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, a expressão Habitação de Interesse Social –
HIS é aquela destinada as famílias com renda equivalente à faixa de 0 a 3 salários mínimos, de
promoção pública ou a ela vinculada, com área de no mínimo 32,00 m2 (trinta e dois metros
quadrados), contendo, basicamente, quarto, sala, banheiro e cozinha, com possibilidade de
ampliação ou melhoria da unidade habitacional básica quando as famílias beneficiadas
estiverem envolvidas diretamente na produção das moradias;
IV - criar condições para a participação da iniciativa privada na produção de
Habitação de Interesse Social - HIS e habitação de renda média baixa, especialmente nos
espaços vazios da Cidade;
V - coibir novas ocupações por assentamentos subnormais em áreas de risco, de
preservação ambiental e de mananciais, nas áreas assoreadas, através da aplicação de normas e
instrumentos urbanísticos e de fiscalização;
Parágrafo único. Na impossibilidade de se manter as famílias no assentamento
original, deverá ser preparado um plano de reassentamento, que assegure que as famílias
afetadas sejam indenizadas e reassentadas de maneira eqüitativa e adequada;
VI - promover o uso habitacional e a regularização fundiária/dominial em áreas
consolidadas e dotadas de infra-estrutura, utilizando, quando necessário, os instrumentos
previstos na lei Federal n°10.257, de 10 de junho de 2001 – Estatuto da Cidade.
VII - promover a regularização física dos assentamentos subnormais em áreas
consolidadas da Cidade, através da execução de obras e serviços de infra-estrutura urbana e de
ações de recuperação ambiental nessas áreas, assegurando a efetiva participação da
comunidade em todas as etapas de sua implementação;
Parágrafo único. Entende-se por regularização física o conjunto de ações técnicas que
garante as condições de habitabilidade das edificações dotando-as de condições de higiene e
salubridade e de serviços de infra-estrutura urbana essenciais, entre eles: abastecimento de
água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, drenagem pluvial, iluminação pública,
ligações intradomiciliares de eletricidade, pavimentação e transporte coletivo.
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VIII – criar mecanismos de participação dos beneficiários nos destinos da Política
Habitacional no Município, destacando-se a criação do Conselho Municipal de Habitação
funcionando como órgão deliberativo/curador que discute e aprova propostas de políticas,
planos, programas e normas;
IX – articular a política de habitação de interesse social com as outras políticas
públicas, promovendo assim a inclusão social das famílias beneficiadas;
X – contribuir para o fortalecimento e organização dos movimentos populares que
lutam pelo direito a moradia digna, pela valorização da função social da propriedade e pelo
acesso à Cidade;
XI – articular por meio de ações integradas as instâncias estadual, federal e municipal
de governo no setor de habitação, para otimizar os recursos, integrar ações e garantir condições
dignas de habitabilidade;
XII - criar condições favoráveis, objetivando atrair investidores privados para o setor
habitacional tais como: adotar normas urbanísticas mais consentâneas com a limitada
capacidade econômica da população e procedimentos administrativos mais ágeis e eficientes
para aprovação de projetos.
Art.99. A Política Habitacional do Município tem como diretrizes:
I - a integração com outras políticas públicas – como as de meio ambiente,
ordenamento territorial e infra-estrutura – como forma de garantir a racionalização dos
investimentos do Poder Público e a inserção das ações setoriais numa mesma estratégia;
II - o desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade de vida dos moradores
de habitações de interesse social, nas unidades habitacionais, infra-estrutura e equipamentos
urbanos e também o estimulo a programas geradores de emprego e renda, assegurando a
integração desses programas com as perspectivas de desenvolvimento das comunidades;
III – a constituição e o fortalecimento dos mecanismos de gestão participativa nos
destinos da Política Habitacional, destacando-se a criação do Conselho Municipal de Habitação
e demais instâncias de participação do setor como as Conferências Municipais;
IV – a assessoria técnica, jurídica, social e urbanística gratuita aos movimentos sociais
e lideranças locais na área de habitação de interesse social a fim de que estes possam tomar
iniciativas autônomas, garantindo assim seu desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão
social;
V – a produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, com
qualidade e conforto, assegurando níveis adequados de acessibilidade, de serviços de infraestrutura básica, equipamentos sociais, de educação, saúde, cultura, assistência social,
segurança, abastecimento, esportes, lazer e recreação;
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VI – o estabelecimento de parâmetros físicos de moradia social, índices urbanísticos e
procedimentos de aprovação de projetos, de forma a facilitar a produção habitacional pela
iniciativa privada;
VII – a otimização da infra-estrutura e a redução dos custos de urbanização dos
programas habitacionais;
VIII – a articulação dos programas habitacionais com as ações na área da saúde, da
educação, da promoção de atividades esportivas e culturais e, principalmente, na área de
trabalho e renda, tendo assim um impacto direto na melhoria da situação socioeconômica da
população;
IX – a urbanização e regularização fundiária de assentamentos já consolidados e das
unidades construídas, garantindo moradia digna às famílias de baixa renda;
X – a intervenção em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a integridade
física da população, o direito à moradia e a recuperação da qualidade ambiental dessas áreas;
XI – o aperfeiçoamento da capacidade institucional do Poder Público Municipal na
área de habitação que beneficie todo o mercado habitacional do município, criando condições
mais favoráveis para a atuação dos setores público e privado na oferta de moradias de mais
baixo custo, além de favorecer as iniciativas de autoconstrução da casa própria;
XII – a construção de parcerias com universidades e institutos de pesquisa para
desenvolvimento de alternativas de menor custo e maior qualidade das edificações residenciais;
XIII - a identificação e o monitoramento das áreas que apresentam risco potencial à
vida e ao patrimônio dos moradores, bem como o tratamento destas por intermédio de
programas que envolvam diversas ações, tais como: obras de engenharia; montagem de
esquemas de atendimento emergencial; ações preventivas e educativas com relação ao meio
ambiente; e, ações de mobilização das comunidades envolvidas;
XIV – o acesso e a manutenção das famílias de baixa renda nos programas e
financiamentos públicos de habitação de interesse social;
XV – a promoção da captação e gerenciamento dos recursos provenientes de fontes
externas ao Município, privadas ou governamentais, para os fins citados nesse título;
XVI – a promoção, no caso de necessidade de remoção de área de risco ou de
desadensamento por necessidade de obra de urbanização, do atendimento habitacional das
famílias a serem removidas, preferencialmente na mesma região ou, na impossibilidade, em
outro local, com a participação das famílias no processo de decisão.
Art.100. São ações estratégicas da Política Habitacional:
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I - realizar o diagnóstico das condições de moradia no Município identificando seus
diferentes aspectos, de forma a quantificar e qualificar os problemas relativos às moradias em
situação de risco, loteamentos irregulares, favelas, sem-teto, co-habitações e casas de cômodos,
áreas que apresentam ocorrências de epidemias, áreas com alto índice de criminalidade, áreas
com solo contaminado, áreas de preservação ambiental ocupadas por moradia, de modo a
garantir informações atualizadas sobre a situação habitacional no município de Balsas,
especialmente em relação ao déficit e às necessidades habitacionais;
II – elaborar o Plano Municipal de Habitação, com os objetivos, diretrizes, metas e
instrumentos de ação que orientam a atuação do Poder Público, por meio de suas diversas
modalidades de atuação, e que considere:
a) o diagnóstico das condições de moradia no Município;
b) a articulação com os planos e programas estaduais e federais;
III – aplicar nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, os instrumentos relativos à
regularização fundiária e, quando couber, a concessão especial para fim de moradia, previstos
na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade;
IV - investir no sistema de fiscalização das áreas de preservação e proteção ambiental
constantes deste plano, de forma a impedir o surgimento de ocupações irregulares;
V - apoiar a formação de técnicos na área de habitação, estabelecendo parcerias com
universidades, centros de pesquisa tecnológica, entidades de classe, iniciativa privada e
organizações não-governamentais;
VI - realizar, periodicamente, as Conferências Municipais de Habitação para definição
da política municipal de habitação, e para implantar o Conselho Municipal de Habitação,
democrático e representativo, que oriente a aplicação dos recursos destinados à moradia em
Balsas.
Art.101. A Política Habitacional do Município aplicará os instrumentos legais
constantes do Estatuto da Cidade e os recursos advindos da valorização imobiliário resultantes
da ação do Poder Público preferencialmente na produção de unidades habitacionais para a
população de baixa renda, com qualidade e conforto, assegurando níveis adequados de
acessibilidade, de serviços de infra-estrutura básica, equipamentos sociais, de educação, saúde,
cultura, assistência social, segurança, abastecimento, lazer e recreação.
Art.102. Fica criado o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de
Habitação, a ser regulamentado por lei específica, com o objetivo de definir a política
municipal de habitação e gerenciar os programas habitacionais e os recursos destinados a
moradia no Município.
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TÍTULO XI
DA POLÍTICA DE TRANSPORTE
Art.103. A Política de Transportes do Município é entendida como o conjunto de
objetivos, diretrizes, metas e instrumentos de ação capazes de regulamentar a movimentação e
deslocamento de pessoas e cargas.
Art.104. A Política de Transportes do Município tem como prioridade a valorização da
coletividade e do interesse público sobre o individual, bem como, a promoção de melhorias na
funcionalidade e na segurança dos sistemas rodoviário, ferroviário, fluvial, aéreo e de
circulação de pedestres e bicicletas, de maneira a assegurar a circulação e o acesso de todos os
cidadãos e cargas a todas as regiões do município de Balsas.
Art.105. Os sistemas de transportes de passageiros e cargas devem operar de forma
racional e integrada, dentro de padrões dignos aos seus usuários, em harmonia com o meio
ambiente e de maneira a garantir a segurança de usuários, prestadores de serviços e da
população em geral.
Art.106. Fica criado o Plano Integrado de Transportes, a ser regulamentado por lei
específica, coordenado por órgão municipal, e elaborado pelo Poder Executivo Municipal com
a colaboração das empresas e entidades privadas do setor, e órgãos competentes do Estado e da
União.
Art.107. O Plano Integrado de Transportes é desenvolvido com abordagens gerais e
específicas, de forma a contemplar todas as modalidades, com soluções de curto, médio e longo
prazos e deverá dispor a respeito de circulação viária, segurança dos sistemas operacionais de
transporte, terminais de transportes de passageiros, estacionamento de veículos, ciclovias e vias
de pedestres, sistemas e integração de transportes de carga e de terminais, soluções para
situações de emergência e ainda ações voltadas para locais e momentos de eventos especiais.
Art.108. O Plano Integrado de Transporte tem como objetivo geral o gerenciamento
aprimoramento da movimentação e do deslocamento de pessoas e cargas, a criação de meios e
garantias de segurança da população, a implantação do transporte coletivo no município, a
promoção de campanhas de educação, e o incremento da integração entre Balsas e outras
localidades do Estado e do País, especialmente os municípios vizinhos.
Art.109. O Plano Integrado de Transporte cria um sistema de circulação municipal,
envolvendo anéis de transporte, corredores urbanos, ampliação e renovação viária, hierarquia
viária, o sentido viário, e ainda mecanismos de utilização e aproveitamento das vias.
§ 1° A hierarquia viária abrangerá anéis viários urbanos, corredores primários,
secundários e especiais, vias coletoras, e faixas de circulação de transporte coletivo, áreas de
embarque e desembarque, áreas de carga e descarga, estacionamentos, paradas temporárias e
vias para bicicletas e pedestres;
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§ 2° Os mecanismos de aproveitamento das vias estabelecerão normas de usos,
operação e segurança para todas as vias, seus equipamentos, veículos e sinalização auditiva e
visual horizontal e vertical; e,
§ 3° O Plano Integrado de Transporte deve valorizar o uso de bicicletas através de vias
e estacionamentos exclusivos e a segurança dos transeuntes.
Art.110. O Plano Integrado de Transporte deve promover meios para a implantação da
nova estação rodoviária e do novo aeroporto do município de Balsas.
Art.111. O Plano Integrado de Transporte deve planejar a implantação do novo
aeroporto do município de Balsas, a ser localizado em área fora do perímetro urbano, na
direção sul, de acordo com a demanda atual e projetada, obedecendo às restrições do Ministério
da Aeronáutica, referentes ao Plano da Zona de Proteção dos Aeródromos, e a Resolução nº 04,
de 09 de outubro de 1995 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio-Ambiente.
§ 1° A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo deve garantir a compatibilidade
do uso do solo do entorno do aeroporto com a atividade aeroportuária.
§ 2° São consideradas “Área de Segurança Aeroportuária” as áreas abrangidas por um
determinado raio a partir do “centro geométrico do aeródromo”, de acordo com seu tipo de
operação, sendo divididas em 2 (duas) categorias:
I – raio de 20 (vinte) Km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo
por instrumento (IFR);
II – raio de 13 (treze) Km para os demais aeródromos.
§ 3° No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio da “Área de Segurança
Aeroportuária” deverá se adequar à nova categoria.
Art.112. Fica criado o Programa de Segurança Viária de Balsas, com o objetivo de
proteger a população de acidentes e propiciar maior segurança aos usuários e prestadores de
serviços de transporte.
§ 1° O Programa de Segurança Viária envolve campanhas de educação; intervenções
físicas; sinalização auditiva e visual horizontal e vertical; obras de infra-estrutura; normas e
condições operacionais; padrões de convívio, comportamento e uso do sistema viário da
população, e publicações de materiais instrutivos de segurança;
§ 2º O desenvolvimento do Programa de Segurança Viária tem a participação dos
poderes legislativo e executivo municipal, de entidades não governamentais e da população em
geral na elaboração, implantação e realização.
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§ 3º O Programa de Segurança Viária cria mecanismos de convívio entre os diversos
veículos, bicicletas e pedestres nas vias públicas, e em especial nas vias de intenso movimento
de transporte e comércio;
§ 4º O Programa de Segurança Viária cria soluções para travessia de pedestres e
ciclistas em cruzamentos e vias de intenso movimento, com especial atenção para a Rodovia
Federal BR 230.

TÍTULO XII
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Art.113. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico visa o estabelecimento
de políticas que busquem a dinamização da economia municipal, identificando a vocação e as
potencialidades econômicas do município de Balsas, a melhoria da qualidade de vida e a
qualificação da cidadania, através de ações diretas com a comunidade e com os setores
produtivos, assim como a articulação com outras esferas de poder.
§1º A implementação da Política de Desenvolvimento Econômico dar-se-á através de:
I-

estímulo ao crescimento e à desconcentração econômica;

II -

promoção da geração de postos de trabalho;

III -

fomento a organização e a autopromoção de iniciativas empreendedoras;

IV -

promoção de condições favoráveis para produzir um melhor valor agregado à
atividade rural;

V-

garantia de condições mínimas de abastecimento e de consumo a todos;

VI -

incentivo a produção e a socialização de conhecimento tecnológico.

Art.114. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como objetivo
geral a promoção do crescimento econômico, científico e tecnológico de maneira compatível
com a conservação do meio ambiente, e de forma racional, integrada e congruente entre os
setores do poder público, segmentos da iniciativa privada e entidades não governamentais.
Art.115. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como objetivo
específico a ascensão social e econômica do município de Balsas, a melhoria da qualidade de
vida da população, a distribuição de renda e a elevação no nível de empregos.
Art.116. Constituem estratégias da Política Municipal de Desenvolvimento
Econômico:
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I-

Programa de Dinamização da Economia, que visa promover o crescimento e a
desconcentração econômica;

II -

Programa de Qualificação da Cidadania, que tem como principais metas a
democratização do conhecimento técnico para os diversos tipos de atividades
produtivas no Município, o incentivo a medidas que orientem para a visão de
desenvolvimento sustentável nas empresas e a oferta de alternativas de
atividades para a população de baixa renda;

III -

Programa de Desenvolvimento Sustentável, que contemple, entre outras, ações
e políticas de fomento à produção primária, de proteção ao patrimônio natural
e de saneamento ambiental, com vistas à fixação das populações rurais, ao
desenvolvimento de atividades de lazer e turismo e à qualificação das áreas
habitacionais;

IV -

Programa de Incentivos a Investimentos, o qual criará condições de
competitividade e atração para as principais atividades econômicas do
Município.

Parágrafo único. Para viabilizar o programa previsto no inciso III deste artigo, o
Município desenvolverá, no prazo de 01 (um) ano contado da data da publicação desta Lei,
projetos especiais que visem o:
I - cadastramento das propriedades rurais;
II - cadastramento das propriedades com patrimônio natural a preservar;
III - estímulo à melhoria da produtividade e rentabilidade das atividades
agroindustriais.
Art.117. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como prioridade o
estímulo das potencialidades econômicas associada a preservação das áreas e expoentes de
interesse ambiental.
Art.118. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico entenderá como sendo
as principais potencialidades econômicas do município as atividades de comércio atacadista e
varejista, industria e comércio de calcário, e agroindústria, especialmente a produção e
comercialização de soja e algodão.
Art.119. A Política Municipal de Desenvolvimento Econômico deverá implementar
operações e projetos urbanos, acoplados à política fiscal e de investimentos públicos, com o
objetivo de induzir uma distribuição mais eqüitativa das empresas no território urbano, bem
como alcançar uma configuração do espaço mais equilibrada.
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Art.120. O Município promoverá o desenvolvimento das principais potencialidades
econômicas do município, observando:
I – estímulos econômicos, temporários e favoráveis ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento de estabelecimentos existentes e surgimento de novos;
II - ações voltadas ao domínio e independência tecnológica destas atividades, bem
como a criação de meios para geração de conhecimento e treinamento de recursos humanos
local;
III - capacitação humana e profissional voltada para as áreas associadas com as
principais potencialidades econômicas do município;
IV - o estímulo e o apoio ao acesso e desenvolvimento do conhecimento científico e
tecnológico, pelos micros e pequenos empreendimentos, cooperativas e empresas
autogestionárias;
V - agenda anual de eventos no município e na região voltados à divulgação das
potencialidades econômicas do município, bem como das empresas e pesquisas em
desenvolvimento destas atividades em Balsas;
VI - agenda anual de encontros, debates e seminários objetivando discussões sobre
financiamentos, captação financeira, desempenho econômico, aperfeiçoamento administrativo
e técnico, e conquistas de mercados;
VII - estímulo a formação de lideranças empresariais, entidades, cooperativas e
associações privadas voltadas a organização dos setores produtivos;
VIII - estruturação jurídica, institucional, técnica, humana e operacional dos setores
públicos relacionados com o desenvolvimento dessas atividades e promoção de ações
direcionadas a organização pública;
IX - criação de mecanismos para o aproveitamento e valorização de recursos humanos
locais através dessas atividades, com o objetivo de melhorar os indicadores sociais e
econômicos do município.
Art.121. O Município promoverá o desenvolvimento do turismo, lazer e
entretenimento, observando:
I – o estabelecimento de uma política de apoio ao desenvolvimento das atividades
turísticas, com a participação da iniciativa privada;
II – o estabelecimento de áreas destinadas a eventos abertos e parques, em
consonância com a valorização da paisagem, preservação ambiental, condições de limpeza
urbana, segurança, transporte e serviços de informação;
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III – a garantia da oferta e qualidade na infra-estrutura de serviços e informações ao
turista;
IV – estabelecer parceria entre os setores público e privado, visando ao
desenvolvimento do turismo no Município;
V - a implantação do Plano Municipal de Turismo e do Conselho Municipal de
Turismo, este a ser regulamentado por lei específica;
VII – o apoio às iniciativas de construção do novo aeroporto e estação rodoviária, com
a realização de ações cabíveis ao Município.
Art.122. Fica criada o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, a ser
regulamentada por lei específica, com o objetivo de gerenciar, coordenar e sistematizar a
política de aceleração econômica do Município, observando:
I – o estímulo à diversificação da economia local, a implantação de micro, pequenas e
médias empresas e aquelas de uso intensivo de mão-de-obra;
II – o auxílio às ações voltadas a busca e conquista de mercados e consumidores para
os produtos e serviços produzidos e desenvolvidos no município de Balsas;
III – a organização de iniciativas destinadas à capacitação financeira de micro,
pequenas e médias empresas e do setor produtivo de um modo em geral;
IV – o estímulo a formação de lideranças empresariais, entidades, cooperativas e
associações privadas, voltadas a organização dos setores produtivos;
V - a estruturação jurídica, institucional, técnica, humana e operacional dos setores
públicos relacionados com o desenvolvimento econômico e a promoção de ações direcionadas a
organização pública;
VI – o estímulo a distribuição, regularização, aproveitamento, utilização social e
produtiva da terra, dentro de princípios adequados de preservação e conservação do patrimônio
ambiental;
VII – a promoção de programas e projetos de incremento dos serviços de transporte e
da infra-estrutura, de forma a valorizar as prioridades econômicas locais e os interesses e
direitos sociais da população;
VIII – o estímulo a legalização das atividades econômicas informais, ligadas às micro,
pequenas e médias empresas, através da promoção de programas de apoio ao setor e
desburocratização de sua legalização e licenciamento;
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IX – o apoio às iniciativas de integração de comercio, indústria e serviços;
X – o estímulo e coexistência nos usos residencial, de comércio, de serviços e das
atividades econômicas não poluentes de pequeno porte.

TÍTULO XIII
DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA
Art.123. Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana como um
processo de planejamento dinâmico e contínuo, que articule as políticas da administração
municipal com os diversos interesses da sociedade, promovendo instrumentos para o
monitoramento do desenvolvimento, que tem como objetivos:
I - criar canais de participação da sociedade na gestão municipal;
II - garantir o gerenciamento eficaz direcionado à melhoria da qualidade de vida;
III - instituir um processo permanente e sistematizado de atualização do Plano Diretor;
IV - definir ações e políticas de desenvolvimento urbano globais e setoriais, dos
programas e projetos especiais;
Art.124. Compõe o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana os órgãos da
Administração Direta e Indireta, os Conselhos Municipais vinculados ao desenvolvimento
urbano, bem como o conjunto de documentos legais, técnicos, orçamentários, financeiros e
administrativos.
Art.125. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana atua nos seguintes
níveis:
I - formulação de estratégias das políticas públicas e de atualização permanente do
Plano Diretor;
II - gerenciamento do Plano Diretor, e formulação e aprovação dos programas e
projetos para a sua implementação;
III - monitoramento e controle dos instrumentos de aplicação e dos programas e
projetos aprovados.
Art.126. São atribuições do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana:
I - elaborar e coordenar a execução integrada de planos, programas e projetos,
promovendo sua viabilização junto ao processo de elaboração do orçamento municipal;
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II - informar e orientar acerca de toda e qualquer legislação urbanística e ambiental
municipal;
III - monitorar a aplicação do Plano Diretor com vistas à melhoria da qualidade de
vida;
IV - propor a programação de investimentos com vistas a assessorar a implantação de
políticas de desenvolvimento urbano e ambiental para o Município;
V - aplicar a legislação do Município pertinente ao desenvolvimento urbano e
ambiental;
VI - instalar comissão para assessoramento técnico integrada por diversos órgãos da
Administração Municipal, bem como colaboradores externos;
VII - articular as diversas políticas que definem as diretrizes do desenvolvimento
urbano, garantindo maior racionalidade na produção sustentável da cidade.
Art.127. O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana é gerenciado pelo
órgão municipal de Planejamento e Gestão Urbana, à qual compete:
I - estabelecer as diretrizes do desenvolvimento urbano e ambiental, planejar e ordenar
o uso e ocupação do solo do município de Balsas, através da elaboração, monitoramento e
revisão de planos, programas e projetos, visando a sua permanente atualização;
II - consolidar e organizar as informações essenciais ao processo de desenvolvimento
do Município;
III - gerenciar a normatização necessária ao planejamento urbano;
IV - articular políticas e ações com os demais órgãos municipais e com outros
organismos governamentais e não-governamentais, estabelecendo formas de integração entre os
participantes do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Urbana;
V - implementar programas e projetos através da aplicação dos instrumentos de
ordenação do solo urbano e da promoção de convênios ou acordos públicos e/ou privados.
Art.128. Para dar suporte às decisões técnico-administrativas fica criada a Comissão de
Planejamento e Gestão Urbana, vinculada à estrutura do Sistema Municipal de Planejamento e
Gestão, a qual compete:
I - examinar e deliberar matérias relativas aos empreendimentos objeto de projetos
especiais para o desenvolvimento de áreas de interesse prioritário;
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II - analisar a implementação de empreendimentos compreendendo edificações e
parcelamentos do solo com características especiais, ou para o desenvolvimento de áreas da
cidade consideradas estratégicas;
III - coordenar as revisões deste Plano Diretor e da Lei de Zoneamento, Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo;
IV - elaborar, apreciar, analisar e encaminhar propostas de alteração da Legislação de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;
V - analisar e emitir parecer sobre os estudos de Impacto Ambiental (EIA) e
Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA);
VI - coordenar o sistema de informações de que trata esta lei;
VII - dirimir dúvidas e deliberar sobre casos omissos porventura existentes na
Legislação Urbanística de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e nas regulamentações
decorrentes desta lei;
VIII - apreciar, antes de serem encaminhadas à Câmara Municipal, as propostas de
alteração deste Plano Diretor, as Legislações de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e
Código de Obras, as propostas de criação de Zonas Especiais, Áreas de Interesse e Áreas de
Operação Urbana e outras leis com interesses urbanos;
IX - a aprovação de loteamentos;
X - desenvolvimento de Políticas para a Zona Rural;
XI - desenvolvimento de Políticas de Saneamento e Gestão de Recursos Hídricos;
XII - estabelecimento de Políticas de Localização Industrial, bem como aprovação de
projetos;
XIII - estabelecimento de Políticas de Controle e Fiscalização da Poluição.
Parágrafo único. Qualquer deliberação da Comissão de que trata o incisos I a XIII
admite recurso pelo empreendedor ao órgão municipal de Planejamento.
Art.129. Compete ao órgão municipal de Planejamento e Gestão Urbana criar um
Sistema de Informações Físico – Territoriais, que busque disponibilizar informações para a
gestão do desenvolvimento urbano, articulando produtores e usuários e estabelecendo critérios
que garantam a qualidade das informações produzidas.
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§ 1º. Os Agentes Públicos e Privados, incluindo os Cartórios de Registro de Imóveis,
ficam obrigados a fornecer dados e informações necessárias ao Sistema.
§ 2º. O Sistema de Informações deverá publicar, periodicamente, as informações
analisadas, bem como colocá-las permanentemente a disposição dos Órgãos informadores e
usuários.
Art.130. É garantida a participação da população em todas as etapas do processo de
planejamento, através do amplo acesso às informações sobre os Planos, Projetos, Programa de
Desenvolvimento Urbano e mediante a exposição e apresentação dos seus problemas,
propostas e soluções, que serão necessariamente considerados.
Parágrafo único. A participação da população é assegurada pela representação de
entidades e associações comunitárias em grupos de trabalho, comissões e órgãos colegiados,
provisórios ou permanentes, responsáveis pelo gerenciamento do Sistema Municipal de
Planejamento e Gestão Urbana.
TÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.131. Após a aprovação deste Plano Diretor, deverão ser revisados pelo Executivo
Municipal os Códigos Tributários, de Obras, de Posturas, de Transportes, bem como deve ser
elaborado o Código Ambiental do Município.
Art.132. A Reforma Administrativa deve ser efetuada pelo Executivo Municipal após
a aprovação deste Plano Diretor, objetivando adequar a Estrutura Administrativa da Prefeitura
aos Objetivos, Diretrizes, Instrumentos e Programas específicos previstos nesta lei.
Art.133. Este Plano e sua execução ficam sujeitos a contínuo acompanhamento,
revisão e adaptação as circunstâncias emergentes, mobilizados, para tanto, os mecanismos de
participação previstos pela Legislação Municipal.
Art.134. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei
pertencerem, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. O
Excelentíssimo Senhor Chefe de Gabinete, a faça publicar, registrar e correr.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 27 DE ABRIL DE
2004.

JONAS DEMITO
Prefeito Municipal
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