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"Revoga a Lei Municipal n. 2804/2007 de
22/06/2007 e institui o Plano Diretor Urbanopara
o Município de Jataí”

 

A Câmara Municipal de Jataí aprova e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Capítulo 1
Diretrizes Básicas

 

Art. 1º - O Plano Diretor Urbano de Jatai/GO

formado pelo Código de Edificações, Cós de Posturas epelas Leis de Uso e

Ocupação do Solo Urbano, do Parcelamento do Solo Urbanoe a Lei que institui

o CRPD(Certificado de Regularidade junto ao Plano Diretor Municipal)

 

$ 1º - O PlanoDiretor Urbano deJataí estabelece os
princípios de desenvolvimento urbano e visa orientaras diversas atividades
públicas e particulares objetivando o seu desenvolvimentode forma integrada e
global.

 

$ 2º - Compete à Secretaria de Obras e Planejamento
Urbano/Departamento Técnico no seu todo e à Divisão de Planejamento Urbano
em particular, a elaboração de políticas, diretrizes e ações de planejamento
urbano e a projetar obras públicas e conveniadas, coordenar os serviços de
paisagismo urbano, tendo emvista os dispositivos do Código de Edificações,
Código de Posturas e pelas leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano e do
Parcelamento do Solo Urbano e/ou outras leis e decretos que venhamaser
estabelecidos.

  

53º - O Plano Diretor Urbano de Jataí tem como
objetivo garantir o equilíbrio entre o crescimento demográfico/econômico e a
qualidade de vida e bem-estar da população na área urbana definida nos seus
limites de perímetro por lei específica e dividida em zonas de usos
característicos, tendo como referência, além da Constituição Federal, a Lei n.
10.257, de 10 de Julhode 2001, que estabelece o Estatuto da Cidade.

- Entende-se comofunção social da cidade aquela
que visa asseguraras as gerais para o desenvolvimento da produção, do
comércio e dosserviçose, particularmente para a plena realização dosdireitos
dos cidadãos como o direito à saúde, à educação, ao saneamentobásico, ao
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sporte coletivo, à segurança, à informação,ao lazer e
e à participação no planejamento.    

5 5º - Entende-se como funçãosocial da propriedade
correspondente às atividades desenvolvidas em cada propriedade

so e a ocupação de cada propriedade, seja de domínio público ou
ondem às exigências que cumprem a função social da cidade,

as nas diretrizes do Plano Diretor Urbano e emconformidade com os
vos legais dele decorrentes.

  

   
    

$6º- A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da área urbana,
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos em relação à qualidade
de vida, justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, mediante
as seguintes diretrizesgerais:

1 — garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer;
2 — gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários agentes da comunidade e segmentos organizados da
comuridade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimentourbano:
1 — Cooperação entre os níveis de governo,a sociedade privada e os demais

setores da sociedade organizada no processo de urbanização, ematendimento
ao interesse social;
- Planejamento do desenvolvimento dascidades, da distribuição espacial da
população de maneira a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano
e seus efeitosnegativossobre o meio ambiente;

3 — Garantir a adequada oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados ao interesse da comunidade e às
características locais;

4 —Ordenaçãoe controle do solo urbano de maneiraa evitar:
4.1- utilização inadequada dos imóveis urbanos;
4.2- A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
4.3- O parcelamento desolo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em

relaçãoà infra-estrutura urbana;
4.4- A instalação de empreendimentos ou atividades que possamfuncionar como

pólosgeradoresde tráfego, sema devidainfra-estrutura necessári:
4.5- A retençãoespeculativa do imóvel urbano, que resulte na sua sub-utilização

ou nãoutilização;
4.6- A deteriorização, a poluição e a degradação de áreas urbanizadas ou do

meio ambiente natural.

to   
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tos de política econômica, tributária e financeira,
públicos de maneira a garantir os objetivos do

urbano, privilegiando os investimentos geradores de bem-
seuusufruto pelos diferentes segmentosda sociedade,

o fundiária e urbanização de áreas ocupadas por populações de
jiante o estabelecimento de normas específicasde urbanização

em conta a situação socioeconômica da população e as normas
ais

sta distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de
ização.

      
  

  

8 7º - O Plano Diretor é parte integrante do processo
de Planejamento Municipal, devendo qualquer Plano Plurianual, Diretrizes
orçamentárias, Código Tributário e orçamento anual, ou outro de ação sobre a
cidade, incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas

Capítulo 1
DoParcelamentodo Solo Urbano

Art. 2 º- Todo e qualquer parcelamento de áreas nas
áreas úrbanas e de expansãourbana deverá obedeceràs exigências do Código de
Edificações, Código de Posturas e pelas leis de Uso e Ocupação do Solo Urbano
e doParcelamento do Solo Urbano.

Art. 3º A Lei do Parcelamento do Solo Urbano
estabelecerá asáreas percentuais de terreno a serem doadas para o poder público,
os tamanhos dos elementos do sistema viário, das quadrase lotes e exigências
afins para suas implantações, ficando estabelecidas as seguintesdiretrizes:

1 — Assegurar a existência de uma estrutura urbana adequada comos serviços de
infra-estrutura básica comorede de água, esgoto sanitário, águas pluviais, coleta
de lixo, pavimentação e equipamentos públicos necessários ao atendimento da
população;
2 Consolidar os setores comerciais, habitacionais, industriais e de prestação de
serviçosatravés da ordenação do solo urbano;
3 — Preservaros mananciais, fundos de vales, nascentes, controlandoa ocupação
nestasáreas;
8 - Direcionar o crescimento da cidade, a médio e longo prazo para àregião

oeste do perímetro urbano, que oferece boas condições topográficas para a
urbanização e com a correspondente expansão da rede viária e de infra-
estrutura básica.
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Capítulo II
Das Edificações

Art. 4-

 

'enhuma edificação, reforma, demolição de
município poderá ser executada sem a prévia autorização do

Técnico da Secretaria de Obras e Ação Urbana, nemusada sem
da Municipalidade mediante o respectivo Alvará de “Habite-se” e o
uncionamento para Os casos comerciais, prestacionais ou industriais,

obedecendo às disposições do Código de Edificações, do Código de Posturas e
is de Uso e Ocupação do Solo Urbano.

    

  

    

Capítulo IV
DoSistemaViário

Art. 5 - A estruturaçãodosistemaviário devedefinir
um melhor escoamento de trânsito de maneira a garantir a abertura de novas
frentes de desenvolvimento às áreas de expansão urbana, além de integrar o
sistemaviário existente ao Anel Viário proposto, sendo assim conceituadas

1 Vias estruturais — São vias que pelas caracteristicas fisicas de traçado, caixa
e topografia, caracterizam-se comoeixos orientadoresno crescimento dacidade,
assegurando acessoàs áreas de maior adensamento na malha urbana e definindo
eixos de ocupação favorecendo o desenvolvimento de atividades de comércio e
prestação de serviços. São viasestruturais, dentre outras
- Avenida Goiás e Avenida Rio Verde,

Avenida Tancredo Neves, Avenida 31 de Maio e Avenida Petrobrás;
Avenida Marcondes de Godoy (R. 106)e Avenida Rio Claro.

2 - Vias de Integração - São vias que pelas características fisicas de traçado.
caixa e topografia, caracterizam-se como sentidos preferenciais de tráfego ou
único emrelação às vias transversais, assegurando acesso a outras áreas na
malha urbana e definindo eixos de ocupação favorecendo o desenvolvimento de
atividades de habitação, comércio de menor porte e prestação de serviços. São
vias de integração,dentre outras:
- RuaCap.Serafim de Barro:
- Rua Marechal Rondon;
- Rua Inácio J. de Melo.
3 — Viasvicinais ou locais — Sãovias que pelascaracterísticasfísicas de traçado.
caixae topografia, caracterizam-se comosentidos preferenciais de tráfego local é
de pedestres, assegurando acessoa outras áreas na malha urbanaatravésdas vias
de integração, e definindo eixos de ocupação predominantementeresidencial e de
comércio e prestação de serviços de pequenoporte.
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junto de vias que apresentam, em função de suas
a malhaviária, as condições ideais de estabelecerligações
o tráfego entre as demais vias, articulando as vias

estmumurais e O acesso às estradas federais e estaduais existentes, garantindo o
porte,

   
  

Capítulo V
DoPerímetro Urbano

Art. 6º — Considera-se Perímetro Urbano (ver
mapa — Anexo 1) dasede do Município de Jataí a área compreendida dentro dos
seguintes limites: começando na foz do Córrego do Queixada como Rio Claro e
segue pelo Rio Claro à sua margem esquerda seguindo seu curso até a foz do
Ribeirão doParaíso, seguindo por este pela sua margem direita até seu encontro
com o Córregoda Lagoinha, seguindo por este pela sua margem esquerda até sua
nascente, daí segue emdireção da Torre da Telegoiás, por umadistância de
aproximadamente 13,0 km, até o alinhamento do traçado do Anel Viário
estipulado pelo DERGO permanecendo paralelo a ele por uma distância de
100,00 m (cem metros) até o trevo da indústria Frangogale; deste ponto segue
contornando área da indústria Frangogale e seguindo na sua divisa de fundo
rumodoDistrito Agro-industrial, virando à esquerda e seguindo até a sua divisa
lateral esquerdae seguindo seus limitese confrontações até a BR — 364 por uma
distância de 242,00 m(duzentos e quarenta e dois metros) após a faix
domínio da referida Rodovia, e virando à direita formando um ângulo de 236
46º 28% e seguindo deste ponto em linha reta até a divisa com o Centro Superior
de Ciências Agrárias, seguindo por suasdivisas até atingir o Rio Claro e segue
acima por seu leito da margem esquerda até a ponte do Rio Claro na rodovia BR
364, seguindopelafaixa de domínio da referida rodovia, sentido Jatai-Cuiabá, até
trevodasrodovias BR - 364 com a GO — 184, seguindo daí o traçado do anel
viário até o Rio Claro e segue acima por seu leito da margemesquerdaaté o
ponto da foz do Córrego Queixada onde teve início os seus limites.

  

 

Parágrafo Único - São também considerados
perímetros urbanos as áreas formadas por todos os povoados (Naveslândia e
Estância) e consequentemente quandotransformados emDistritos.

DoPerímetro Semi Urbano

 

Art. 7º — Considera-se Perímetro Semi Url
(ver mapa — Anexo Il) da sede do Município de Jataí a área compreendida
dentro dos seguintes limites: começando no alinhamento do traçado do Anel

ano
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o DERGO,no trevo das rodovias BR — 364 com a GO
alelo a ele por uma distância de 100,00 m (cem metros)

dústria Frangogale; deste ponto segue contornando a área da

indústria Frangogale e seguindo na sua divisa de fundo rumo ao Distrito Agro-
industrial, virando à esquerda e seguindo até a sua divisa lateral esquerdae
seguindo seus limites e confrontações até a BR — 364 por uma distância de
242,00 m(duzentos e quarenta e dois metros) após a faixa de domínio dareferida

Rodovia, e virando à direita formando um ângulo de 236 46" 28” e seguindo
deste ponto em linha reta até a divisa com o Centro Superior de Ciências

Agrárias, seguindo por suasdivisas até atingir o Rio Claro e segue acimapor seu
leito da margem esquerda até a ponte do Rio Claro na rodovia BR 364, seguindo
pela faixa de domínio da referida rodovia, sentido Jataí-Cuiabá, até o trevo das
rodovias BR - 364 com a GO — 184, ondeteve início os seus limites, excluindo

desta área o perímetro urbanodescrito no Art.6º acima.

 

  
      

    
  
  
    
  
  
  
  
  

   

   

  

             
  

    

Capítulo VI
Disposições Finais

  
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei
Municipal n. 2.804/2007.

  
  
  

  Gabinete do Prefeito
Administrativo, aos28 dias do mês de junho de 2010.

Municipal, no Centro

 

   

   

 

o.DE FREITAS MACHADO

Prefeito Municipal

Publicado pela Procuradoria Geral do Município. noPlacar

       

       

     
   

 

desta Prefeitura,na data arNS

O PARA OS DEVI >
OPRESENTE FOI Pupa

NO PLACAR DESTA E alQ.
JuTAÍ GOIÁS DE JUVERCI FELÍCIO VIEIRA

Procurador Geral
/uuestté

1 Felicio Vie
<tisgtra urador Geral
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