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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS) está inserida no escopo de atualização da política 

urbana municipal, segundo a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001. As 

duas primeiras etapas desta Revisão (Plano Executivo de Trabalho; Relatório de Caracterização 

e Diagnóstico) foram desenvolvidas de janeiro a março de 2020. Nesse período, foram realizados 

eventos presenciais de participação social, como oficinas de leitura comunitária, reuniões e 

audiência pública. Entretanto, em decorrência da pandemia de COVID-191, esse processo foi 

interrompido, levando em consideração as novas medidas sanitárias de distanciamento e 

isolamento social que visam reduzir a disseminação da doença. 

Em um contexto de retomada das atividades, a terceira etapa do processo de Revisão do Plano 

Diretor de Sobral (PDS) objetiva elaborar e consolidar um Plano de Ação, com diretrizes e 

propostas para o desenvolvimento urbano da Cidade, articulado com os diversos segmentos 

relacionados à gestão urbana municipal. Considerando o cenário atual, que inviabiliza a 

realização de eventos e/ou encontros com um número significativo de pessoas, optou-se por 

elaborar uma versão em formato preliminar, para que sua consolidação seja efetivada da forma 

mais participativa possível, com a validação popular seja por instrumentos virtuais ou presenciais 

(como consultas públicas, reuniões setoriais, audiência pública, etc). Tais mecanismos 

possibilitam a continuidade do processo de revisão do Plano Diretor de forma segura à saúde 

dos participantes sem desconsiderar ou minimizar a importância da participação e contribuição 

popular efetiva. 

Após o controle da pandemia provocada pelo novo coronavírus, será possível a aplicação de 

uma abordagem metodológica de acompanhamento e de participação social baseada na 

abertura de espaços de diálogo para dar prosseguimento à discussão das propostas formuladas 

neste documento e nas demais fases de avaliação e implementação do Plano Diretor. 

2. INTRODUÇÃO  

O presente documento refere-se ao primeiro produto previsto na 3ª Etapa - Plano de Ação: 

Diretrizes e Propostas, relativo ao Contrato 025/SEUMA/2019, firmado entre o Município de Sobral, 

por meio da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA e a empresa GreenBrazil 

Arquitetura e Engenharia LTDA-EPP, cujo objeto é a assessoria técnica para a revisão do Plano 

                                            
1 Doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2.  
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Diretor de Sobral - PDS (Ver Figura 01). Todo o trabalho técnico vem sendo desenvolvido em 

parceria entre a Equipe Consultora e a Equipe Técnica Municipal de Sobral (ETM).  

Figura 1 - Etapas da Revisão do Plano Diretor de Sobral (PDS) 

 
Fonte: Elaborada pela Equipe PDS (2020). 

A Etapa do Plano de Ação: Diretrizes e Propostas formula e apresenta para discussão junto 

à população, orientações referentes ao desenvolvimento urbano de Sobral, especificamente no 

que se refere ao ordenamento territorial (distrito-sede e demais distritos), a identificação de 

instrumentos urbanísticos de indução do desenvolvimento urbano (presentes no Estatuto das 

Cidades) passíveis de aplicação, além das propostas de planos e projetos estruturantes.  

As Diretrizes e Propostas têm como principal referência a Caracterização e o Diagnóstico 

desenvolvidos na etapa anterior, que permitiu uma visão ampla das dinâmicas urbanas e 

territoriais de Sobral por meio de um vasto levantamento de dados, de análises fundamentadas 

tecnicamente e, principalmente, dos resultados das discussões com a sociedade, na forma de 

reuniões territoriais, reuniões temáticas ou audiências públicas.   

Ressalte-se que este produto apresenta propostas preliminares, que deverão servir como 

elemento norteador para as atividades2 de participação popular previstas para a consolidação e 

validação dessa Etapa, assim definidas:  

• Reuniões Setoriais (temáticas) com instituições de ensino superior, Conselhos 

Municipais (CMPD, CMHIS, CONDEMA, CMDPD, CDE, CMT), entidades de classe e 

organizações não governamentais;  

• Audiência (s) pública (s);  

                                            
2 As reuniões, consultas e audiências terão sua agenda e metodologia (presencial ou não) definidas de 

acordo com as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia, estabelecidas nas instâncias federal, 

estadual e municipal. 
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• Consultas  Online  pelo  site  do  Plano  Diretor  de  Sobral: 

https://www.revisaopdsobral.com.br/  

O presente documento encontra-se estruturado com os seguintes capítulos, além da 

Contextualização e da Introdução: 

 Fundamentação e Conceitos; 

 Metodologia;  

 Política Urbana e Valores;  

 Diretrizes, Estratégias e Ações;  

 Espacialização dos Instrumentos Urbanísticos;  

 Planos Prioritários e Projetos Estruturantes.  

O conteúdo apresentado tem como objetivo propor um conjunto de diretrizes, planos e projetos 

norteadores para o desenvolvimento do município, onde estejam asseguradas as condições 

básicas dos direitos de todos os cidadãos. 

3. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS  

A orientação e a definição das Diretrizes e Propostas do Plano Diretor de Sobral apoiam-se nos 

seguintes conceitos básicos:   

 Desenvolvimento Urbano: É o conjunto de ações, estratégias e instrumentos 

necessários para a melhoria do espaço urbano, considerando seus vários potenciais 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, visando sua produção equilibrada de forma 

justa e digna para todos. 

 Direitos à Cidade Sustentável: previsto, no Estatuto da Cidade, como uma diretriz da 

política urbana, o direito à cidade sustentável visa a garantir direitos fundamentais como 

moradia, saneamento ambiental, infraestrutura e serviços para as presentes e futuras 

gerações. Se caracteriza, portando, como um dever conferido ao Município de promover 

um adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do 

parcelamento e da ocupação do solo, visando o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana. 

O Estatuto da Cidade recomenda que “a produção e o consumo de bens e de serviços 

respeite e vise uma sociedade mais justa (sustentabilidade social); a preservação e 

utilização racional e adequada dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, 

https://www.revisaopdsobral.com.br/
https://www.revisaopdsobral.com.br/
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incorporados às atividades produtivas (sustentabilidade ambiental); e a gestão e aplicação 

mais eficientes dos recursos para suprir as necessidades da sociedade e não permitir a 

submissão absoluta às regras de mercado (sustentabilidade econômica).” (OLIVEIRA, 

2001).  

 Função Social da Propriedade: A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor 

urbano, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 

de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 

diretrizes previstas no artigo 2º do Estatuto da Cidade (art. 182, parágrafo 3º, da 

Constituição de 1988, e respectiva regulamentação estabelecida no Estatuto da Cidade, 

em seu artigo 39). O Estatuto da Cidade “estabelece normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana pública em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (parágrafo 

único, do artigo 1, da Lei 10.257/01). 

 Gestão Democrática: O Estatuto da Cidade estabelece a gestão democrática como 

garantia à participação da população urbana nas decisões de interesse público. “A 

participação popular está prevista e, através dela, as associações representativas dos 

vários segmentos da sociedade se envolvem em todas as etapas de construção do Plano 

Diretor – elaboração, implementação e avaliação – e na formulação, execução e 

acompanhamento dos demais planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano 

municipal.” (OLIVEIRA, 2001).  

Além dos conceitos apresentados, o presente produto teve como referência a Caracterização e 

Diagnóstico Técnico elaborado na fase anterior, bem como na consolidação das oficinas 

comunitárias realizadas em bairros da sede e nos distritos do município de Sobral. Destaque-se 

que todos os distritos do município de Sobral, além do distrito-sede foram contemplados com um 

momento de escuta e de diálogo com a comunidade local durante a realização das oficinas 

territoriais, que tiveram como um dos principais resultados o Diagnóstico de Leitura Comunitária.  

As figuras a seguir apresentam uma nuvem de palavras, que sintetizam a relevância atribuída as 

diferentes questões urbanas abordadas nas supracitadas oficinas, realizadas em janeiro de 2020 

(Ver Figura 2 e Figura 3). 
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Figura 2 - Problemas citados nas Oficinas de Leitura Comunitária dos distritos 

 
Fonte: Elaborada pela Equipe PDS (2020). 

 

Figura 3 - Problemas citados nas oficinas de leitura comunitária do distrito-sede  

 
Fonte: Elaborada pela Equipe PDS (2020)  

 

Em síntese, destacam-se as seguintes prioridades apontadas pela população como de maior 

relevância: segurança, emprego e renda, saneamento básico e moradia. Nos distritos, alguns 

serviços como iluminação pública, coleta de lixo e pavimentação foram abordados com 

frequência.  

4. METODOLOGIA  

O Plano de Ação parte da estruturação de uma Política Urbana que norteia todos os demais 

componentes do plano, a saber: missão; visão de futuro; valores; diagnóstico por meio de uma 

Análise SWOT; estratégias; ações e propostas, para que seja construído um alinhamento 
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estratégico de forma a tornar possível a implementação do Plano Diretor de forma integrada e 

coerente com o cenário atual (presente) e desejado (futuro) para o município. 

Nesta etapa, visa-se obter, após a discussão e a apresentação junto à população, as orientações 

referentes ao desenvolvimento urbano de Sobral, especificamente no que se refere ao 

ordenamento territorial (distrito sede e demais distritos), a identificação de instrumentos 

urbanísticos (de indução do desenvolvimento urbano) passíveis de aplicação e as propostas de 

projetos estruturantes. 

A sequência metodológica de pensamento é também a base para a formação da Etapa 04: 

Minuta de Lei, onde as leis específicas também estarão em consonância com o Plano de Ação. 

Os componentes que constituem o Plano de Ação estão organizados, em sequência lógica, na 

figura abaixo:  

Figura 4 - Sequência Metodológica do Plano Ação, 2020 

 

Fonte: Elaborada pela Equipe PDS (2020). 

A proposição de ações, diretrizes, propostas e projetos prioritários que configuram o Plano de 

Ação em versão preliminar têm como principal referência o Relatório de Caracterização e 

Diagnóstico. A construção deste produto, por meio de um vasto levantamento de dados, de 

análises técnicas e, principalmente, das discussões com a sociedade (seja na forma de fórum, 

oficinas de leituras comunitárias, urna de opiniões, reuniões setoriais ou temáticas, audiências 

públicas), permitiu uma visão ampla das dinâmicas urbanas e territoriais de Sobral. Ademais, a 

coleta de informações bem como a proposição de Estratégias e Ações que configuram esta etapa 

são provenientes também de leituras técnicas com base na análise de Planos Municipais 

consolidados, documentos e entrevistas técnicas.  

Nas leituras comunitárias e reuniões setoriais, alguns conceitos técnicos considerados relevantes 

nas reflexões envolvendo cidade serão distribuídos no formato de perguntas norteadoras 

mediante a organização de grupos de trabalho que, por conseguinte, serão apresentados e 

discutidos de forma coletiva, o que permitirá um maior aprofundamento das questões levantadas. 
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As reuniões setoriais foram pensadas para envolver cinco segmentos em especial, além de 

agregar a sociedade em geral: 

Tabela 1 - Reuniões setoriais, participantes e objetivos 

REUNIÕES 
SETORIAIS 

QUEM PARTICIPA? OBJETIVO 

Reunião 01 
ONGS, Associações e Conselhos Municipais 
(CMPD, CMHIS, CMDPD, CONDEMA, CDE, 

CMT). 

Alinhamento das 
representações da gestão 

pública participativa e 
movimentos sociais 

 

Reunião 02 
SINDUSCON, FIEC, CDL, GTI da Construção 

Civil 

 

Alinhamento com o setor 
produtivo urbano 

 

Reunião 03 

SEMACE, AMA, EMBRAPA, Comitê de Bacia 
Hidrográfica, ICMBio, CONDEMA, COGERH, 

STRAAF-Sobral 

 

Alinhamento com o setor 
ambiental e produtivo rural 

 

Reunião 04 

Líderes das associações comunitárias distritais 
e 

de bairros do distrito-sede 
 

Alinhamento entre as 
representações territoriais da 
sede e dos demais distritos 

 

Reunião 05 
Universidades e Instituições de Pesquisa 

 

Alinhamento com setor de 
produção científica 

 
Audiência 02 Aberta a Comunidade em Geral 

Convergência e pactuação de 
Interesses 

Fonte: Elaborada pela Equipe PDS (2020)   

Figura 5 - Sequência Metodológica do Plano Ação, 2020. Fonte: Equipe PDS 

 

Seguem abaixo alguns exemplos de perguntas norteadoras trabalhadas nas reuniões setoriais 

(já realizadas na etapa de Diagnóstico e Caracterização) para construção da Análise SWOT e 

do Plano de Ação, bem como nas urnas, site e rede sociais.  

Parte I - Cenário Atual  

1) Qual a cidade que temos hoje? Podemos listar o que temos de positivo (forças) e negativo 

(fragilidades)?  

2) Quais as potencialidades/oportunidades existentes que podem transformar o futuro de 

Sobral?   
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3) Quais as ameaças que podem ser obstáculos à transformação da cidade? Recursos 

financeiros? Falta de projetos específicos? Falta de prioridade?  

Parte II - Cenário Futuro  

1) Qual a cidade que queremos (missão)?   

2) Onde queremos chegar em 2031 (visão)?  

3) O que é importante para a cidade de todos (valores)?  

4) Quais os compromissos que queremos assumir juntos? Onde e como é mais necessário 

mudar (Ex: meio ambiente, oferta de habitação, aumentar a infraestrutura, saneamento e 

água)?  

5. DA DEFINIÇÃO DA POLÍTICA URBANA, MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E VALORES  

A política urbana do município de Sobral tem como princípios básicos:  

a) Inclusão social;  

b) Inovação;  

c) Conectividade e o equilíbrio socioambiental;  

d) Promoção do ordenamento territorial;  

e) Promoção de uma cidade compacta, ativa, acessível, diversificada, com um sistema de 

mobilidade humana eficiente, garantindo a oferta de moradia digna e o cumprimento da 

função social da propriedade;  

f) Adoção de uma visão sistêmica considerando todo o território municipal, através da 

preservação adequada do patrimônio natural e cultural do município;  

g) Gestão participativa como base no Estatuto da Cidade.  

MISSÃO – QUAL A CIDADE QUE QUEREMOS?  

Ser um local onde toda a população tenha acesso à: moradia digna; emprego e renda; 

infraestrutura e serviços públicos; equipamentos de lazer e áreas verdes, na forma de usos 

urbanos espacialmente bem distribuídos e equilibrados, e usos rurais compatíveis e sustentáveis 

em todo o território municipal. 

VISÃO DE FUTURO – ONDE QUEREMOS CHEGAR EM 2031?  

a) Visão de Futuro como Região   
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Em 2031, queremos estar posicionados como Polo Regional, com uma estrutura de 

equipamentos e serviços com capacidade de atender a outros municípios, nutrindo uma relação 

de complementaridade com os municípios da Região Metropolitana de Sobral. Almejamos uma 

boa conectividade regional, através de uma rede de transporte eficiente e de qualidade, em meio 

a paisagens naturais e urbanas integradas e protegidas.  

b) Visão de Futuro como Município  

Em 2031, queremos Sobral com uma rede de distritos com sedes urbanas bem estruturadas de 

equipamentos, serviços, moradias e áreas de lazer, além de zonas não urbanas que dão 

suporte às atividades rurais de forma sustentável, propiciando um Município que incentive o 

trabalho e a geração de renda através das vocações locais. 

VALORES – O QUE É IMPORTANTE PARA A CIDADE E PARA TODOS? 

a) Inclusão social;  

b) Conectividade;  

c) Acessibilidade universal;  

d) Planejamento participativo;  

e) Sustentabilidade: econômica, ambiental e social;  

f) Paisagens produtivas - energias renováveis, matéria-prima e alimentos;  

g) Patrimônio Histórico, Cultural e Natural;  

h) Mobilidade sustentável, diversificada e eficiente;  

i) Empreendedorismo e inovação, com um ambiente favorável ao compartilhamento;  

j) Infraestrutura otimizada, planejada, especializada segundo demandas populacionais e 

econômicas;  

k) Transparência na Gestão;  

l) Qualidade como parâmetro de melhorias efetivas e mensuradas;  

m) Visão a Longo prazo: planejar hoje o que acontecerá no futuro.  

6. DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES   

Como apresentado no Diagnóstico Situacional, Sobral enfrenta hoje alguns desafios que não 

foram superados durante os últimos vinte anos de elaboração e implementação de planos 

diretores. Dentre essas problemáticas, podemos elencar:  

 Situação fundiária; 

 Desequilíbrio na distribuição da infraestrutura de saneamento básico;  

 Dispersão urbana;  
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 Reprodução de condomínios horizontais fechados; poluição dos corpos hídricos;  

 Desmatamentos nas áreas de leito de rio e intenso processo de degradação da Serra 

do Jordão; 

 Falta de controle urbano, sobretudo nos distritos;  

 Vazios urbanos com vistas à especulação da terra em áreas com infraestrutura;  

 Intenso uso de transportes motorizados;  

 Falta de perspectiva para população camponesa.   

Por outro lado, alguns programas, projetos e ações, foram e estão sendo desenvolvidos 

propiciando o melhoramento desse quadro, vale destacar o Cadastro Multifinalitário que, a nível 

de produção de dados, permitiu a atualização da Carta de Valores do Município. Essa atualização 

gerou um impacto positivo na ampliação da capacidade de arrecadação, investimento e 

manutenção da cidade.  

Além disso, destacam-se diversos projetos e ações de requalificação. Um destes são as obras 

de restauração do PAC Cidade Históricas 3  que promoveu a requalificação de praças e 

monumentos do sítio histórico tombado. Outra ação se refere ao Programa de Desenvolvimento 

Socioambiental de Sobral (PRODESOL) que promoveu a requalificação de áreas 

ambientalmente degradadas, transformando-as em parques e praças urbanas como: Parque 

Sinhá Saboia, Parque Pajeú, Parque da Lagoa da Fazenda, Parque Pedrinhas, Parque da 

Estação Ferroviária, Parque José Euclides, Requalificação do Bairro Alto do Cristo e reforma do 

Monumento do Cristo Redentor, além da execução de 28 espaços denominados Espaços 

Criativos e alamedas nos bairros Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr., Vila União, Nova Caiçara, 

Sumaré e Padre Palhano. Essas ações agregam o grupo de projetos executados nos últimos 

cinco anos que merecem destaque, dado o impacto que essas requalificações estão encadeando 

na cidade e, sobretudo, na vida das pessoas.   

É válido ressaltar que o PRODESOL é subsidiado pelo empréstimo junto ao CAF (Banco de 

Desenvolvimento da América Latina) e concentra grande parte dos recursos na ampliação e 

modernização da rede de abastecimento de água e esgoto da sede e dos distritos. Dentre os 

projetos executados no âmbito do programa, podem ser citados a obra do Jardim Biofiltrante do 

Riacho Pajeú, requalificação do Riacho do Urubu, Canal do Mucambinho, Adutora do Jordão, 

Saneamento da bacia do Riacho Mucambinho e Pajeú, etc.  

Para o enfrentamento dos grandes desafios de Sobral, entre diversos aspectos, ressalva-se a 

necessidade de implementação dos instrumentos de planejamento urbano e controle territorial, 

                                            
3 Programa de Aceleração do Crescimento executado durante os anos 2015 – 2021.  
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de atuação integrada dos órgãos municipais e também de ampliação da capacidade de 

distribuição dos benefícios e ônus decorrente do processo de urbanização. São demandas 

necessárias para o desenvolvimento urbano de Sobral: revisar seus instrumentos de gestão 

territorial que promovem o controle urbano; garantir o acesso à terra urbana de qualidade para 

todos, especialmente para as populações menos favorecidas economicamente; garantindo a 

proteção dos recursos naturais e a preservação do patrimônio natural e construído.    

Quanto à taxa de crescimento anual da população de Sobral até 2031, é preciso aguardar os 

resultados do censo Demográfico do IBGE para confirmar o cenário para as próximas décadas. 

Porém, sugere-se políticas comprometidas com a contenção da dispersão urbana, ampliando a 

capacidade institucional nos distritos, promovendo instrumentos de gestão territorial e indução 

do desenvolvimento dessas localidades, assim como a manutenção e convívio mais sustentável 

entre a população rural e o meio ambiente.   

As estratégias para construção de um cenário de sustentabilidade, capaz de responder ao 

questionamento “Qual a cidade que queremos?” que guiou a elaboração dessa revisão desde o 

seu início, devem orientar a política pública e a atuação de todos os agentes que incidem na 

estruturação do território de Sobral.  

A seguir, apresenta-se a Tabela 2 que contém os cenários esperados para Sobral a longo prazo, 

construídos a partir dos Valores da Revisão do Plano Diretor de Sobral. Estes cenários 

subsidiarão a proposição das diretrizes para o Município.  

Tabela 2 - Cenário esperado para Sobral 

INCLUSÃO SOCIAL  

Expansão das Zonas Especiais de Interesse Social; 
Promoção do direito à moradia digna e à cidade; Criação 
de um sistema de assistência técnica para melhoria 
habitacional e redução de risco às populações de baixa 
renda; Redução de habitações insalubres / precárias. 

 

CONECTIVIDADE   
Promoção de uma cidade ativa, dinâmica e 
descentralizada; Conectividade entre os bairros. 

 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO  
Fortalecimento da Participação Popular; Implantação do 

Plano Diretor. 
 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA, AMBIENTAL E 
SOCIAL   

Redução do desmatamento; Valorização da relação 
cidade-rio; Incentivo a agricultura familiar; 
Desenvolvimento sustentável no campo e na cidade; 
Proposição de um sistema integrado de áreas verdes. 
Redução de áreas degradadas e de risco; Promoção à 
educação ambiental; Emprego de fontes de energias 
alternativas; Qualificação dos espaços públicos; 
Promoção da ocupação e apropriação dos espaços 
públicos. 
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
CULTURAL E NATURAL 

Valorização e salvaguarda do patrimônio cultural e 
natural; Definição de um sistema de monitoramento e 
gestão integrada do sítio histórico de Sobral; Ampliação 
do diálogo entre Prefeitura e IPHAN; Promoção da 
educação patrimonial; Desenvolvimento turístico 
sustentável. 

 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, 
DIVERSIFICADA E EFICIENTE E 
ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

Oferecer transporte público de qualidade; Trânsito seguro 
e ordenado; Promoção de acessibilidade para todos; 
Incentivo à mobilidade ativa. 

 

EMPREENDEDORISMO E 
INOVAÇÃO EM UM AMBIENTE 
FAVORÁVEL AO 
COMPARTILHAMENTO 

Geração de mais oportunidades de emprego e renda; 
Apoio aos pequenos empreendedores; Fomento do 
desenvolvimento tecnológico. 

INFRAESTRUTURA OTIMIZADA, 
PLANEJADA, ESPECIALIZADA 
SEGUNDO DEMANDAS 
POPULACIONAIS E ECONÔMICAS 

Promoção de uma cidade compacta; Aprimoramento das 
delimitações dos núcleos urbanos distritais; Ocupação de 
terrenos vazios e imóveis subutilizados inseridos na 
mancha urbana; Qualificação e aproveitamento da 
infraestrutura urbana existente. 

 

TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO 

Divulgação do Sistema de Informação; Ampliação da 
capacidade de fiscalização intersetorial e assessoria 
institucional aos distritos; Promoção do acesso 
democrático a informação. 

 
Fonte: Elaborado pela Equipe PDS (2020). 

A partir do cenário esperado para cidade, foram construídas Tabelas de Diretrizes. Estratégias e 

Ações propostas que deverão orientar o processo contínuo de planejamento urbano e territorial 

de Sobral nos próximos dez anos, bem como os projetos, os programas e as ações passíveis de 

implementação nesse período. A Tabela de Diretrizes e Ações foi subdividida em nove temáticas, 

visando ao maior detalhamento das informações: regionais; socioespaciais; ambientais; 

socioeconômicos; de saúde, educação e assistência social;  infraestruturais; de mobilidade e 

acessibilidade; patrimoniais; e institucionais (a conferir no Anexo 01 – Tabelas de Diretrizes, 

Estratégias e Ações). 

A metodologia adotada partiu da análise construída na Matriz SWOT do produto de 

Caracterização e Diagnóstico, a qual aborda as forças e as fraquezas do território. Em sequência, 

pensou-se, para cada aspecto / eixo temático, os objetivos a serem alcançados (“O que 

queremos”). Para atingir tais objetivos, é necessário detalhar quais estratégias (“O que fazer”) e 

quais ações (“Como fazer”) deverão ser implementadas. Por fim, a Tabela apresenta os 

instrumentos, meios de efetivar os objetivos e as diretrizes que estão vinculados.  
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Essa Tabela irá fornecer subsídios para o entendimento das propostas a serem cumpridas após 

a aprovação do Plano, além de sistematizar informações necessárias para o prosseguimento da 

Revisão do Plano Diretor de Sobral, servindo de base para a elaboração das minutas de lei, por 

exemplo. Além disso, consiste em um documento síntese para apresentar e nortear a população 

quanto ao futuro da cidade, a receber contribuições por meio das reuniões setoriais, segunda 

audiência pública, consulta pública, entre outros instrumentos participativos. 

 

 

 

 

Figura 6 – Metodologia Tabela de Diretrizes, Estratégias e Ações. Fonte: Equipe PDS 
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7. ESPACIALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS  

Os instrumentos urbanísticos4 são ferramentas importantes para o cumprimento da função social 

da propriedade, para a efetivação das políticas públicas de promoção do desenvolvimento 

sustentável e para a produção democrática do espaço urbano, quesitos básicos para alcançar 

“A Cidade que Queremos”.  

A espacialização dos instrumentos foi baseada no Relatório de Caracterização e Diagnóstico 

(Produto 02). Na etapa atual, são apresentadas as diretrizes de aplicação e espacialização dos 

instrumentos, indicando onde e como eles podem ser melhor utilizados no território, atentando 

para o contexto socioespacial do município. Os instrumentos definidos para Sobral, 

apresentados nesta Versão Preliminar do Plano de Ação do PDS, são:  

 Divisão territorial distrital;  

 Perímetros Urbanos: Sede Municipal (Cidade) e Sedes Distritais (Vilas); 

 Macrozoneamento Municipal;  

 Zoneamento Urbano: Zoneamento Urbano da Sede Municipal (Cidade de Sobral) e 

Zoneamento Urbano da Sede dos Distritos (Vilas) - diretrizes gerais; 

 Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória (PEUC) e IPTU Progressivo no 

Tempo; 

 Zonas Especiais de Interesse Municipal - ZEIS;  

 Outorga Onerosa do Direito de Construir. 

A Versão Consolidada do Plano de Ação apresentará a consolidação destes instrumentos 

mencionados, após a apresentação da proposta preliminar para a população e a coleta de 

contribuições, mediante o processo participativo previsto.  

No intuito de fundamentar a proposta, para cada instrumento são descritos os critérios de tomada 

de decisão e as metodologias aplicadas para delimitação e escolha das áreas. Ao final da 

apresentação das propostas, são feitas recomendações para aplicação do instrumento junto à 

Lei do Plano Diretor e à gestão municipal.  

7.1 Divisão Distrital 

O município de Sobral é constituído por 17 distritos, sendo eles: Sobral (sede), Aprazível, 

Aracatiaçu, Baracho, Bilheira, Bonfim, Caioca, Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, 

                                            
4 Os instrumentos aqui abordados podem ter sua definição e aplicação melhor abordados no conteúdo do 

ANEXO 02 – Definição dos Instrumentos, Leis, Programas e Projetos.  
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Pedra de Fogo, Rafael Arruda, Salgado dos Machados, São José do Torto e Taperuaba. Com o 

processo de revisão do Plano Diretor, foi possível o aprofundamento nas questões relativas às 

divisões dos distritos. A partir das informações coletadas nas oficinas comunitárias e nos estudos 

técnicos para a Caracterização e Diagnóstico do Município, foram necessários alguns ajustes 

nos limites dos distritos, em que foram modificados os limites entre Aprazível-Jaibaras, Jordão-

Baracho e Sobral-Jordão. 

A divisa Aprazível-Jaibaras foi alterada devido à proposta de expansão do perímetro urbano de 

Aprazível em direção ao sul, cruzando o atual limite do distrito de Jaibaras. O novo limite se 

estende da BR-222 a sudoeste até uma torre de transmissão, e então segue a linha de 

transmissão até a estrada Sobral-Mucambo (CE-253), onde segue a norte até encontrar-se 

novamente com a BR-222, e depois segue a oeste mantendo o atual limite entre Aprazível e São 

José do Torto. Dessa forma, há uma diminuição na área do distrito de Jaibaras de 

aproximadamente 650 ha, que é acrescida ao distrito de Aprazível.  

A divisa Jordão-Baracho foi alterada em função da solicitação da população de algumas 

localidades da Serra, através de requerimento de um vereador, que se reconhecem como 

pertencentes ao distrito de Jordão, mas pelo limite oficial estão incluídas no distrito de Baracho. 

Portanto, o desenho do novo limite Jordão-Baracho busca incorporar as localidades requerentes 

ao território de Jordão, seguindo uma cota altimétrica. O limite Jordão-Sobral (distrito-sede) 

também é readequado utilizando a cota altimétrica de 200m, contornando a Serra do Rosário 

como premissa. 

7.2. Perímetro Urbano 

O perímetro urbano é a fronteira que separa a zona urbana da zona rural no território de um 

município. A delimitação das zonas urbanas consolidadas e de expansão é fundamental para a 

aplicação da legislação quanto à edificação, ao uso, à ocupação e ao parcelamento do solo. 

Além disso, a definição do perímetro urbano visa auxiliar o direcionamento das políticas públicas 

e o planejamento nessas áreas. Todo município deve, através de uma decisão legislativa, definir 

a Lei do Perímetro Urbano. Os limites da ocupação urbana devem estar alinhados com as 

diretrizes do Plano Diretor e coerentes com as propostas de ordenamento territorial e expansão 

da malha urbana prevista no Plano. 
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Já as zonas com maior vocação à preservação do meio ambiente natural busca identificar os  

Mapa 01: Proposta Limites dos Distritos. Fonte: Elaborado pela equipe PDS, 2020.  
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Mapa 02: Proposta Perímetros Urbanos dos Distritos. Fonte: Elaborado pela equipe PDS, 2020.  
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7.2.1 Perímetro Urbano Sede Municipal 

O distrito-sede de Sobral teve seu perímetro urbano alterado pela última vez por meio da Lei 

Complementar nº 56, de 06 de dezembro de 2017, que foi a primeira lei municipal a propor a 

redução da zona urbana.  

A revisão do perímetro urbano no ano de 2017 buscou suprimir as áreas cujos usos eram 

eminentemente rurais (agricultura e pecuária), com baixa densidade populacional, distantes do 

núcleo urbano e consequentemente sem infraestrutura básica, com dificuldade de abastecimento 

de água e de transporte público.   

Dessa forma, o perímetro urbano vigente vai ao encontro das diretrizes do Estatuto da Cidade e 

das tendências atuais de urbanização, baseadas na otimização das infraestruturas existentes e 

na ocupação dos vazios em áreas com infraestrutura, de forma a privilegiar o adensamento 

populacional, a proximidade dos serviços e o equilíbrio ambiental.  

Contudo, no processo de Revisão do Plano Diretor de Sobral, encontrou-se a necessidade de 

efetuar uma pequena alteração no perímetro urbano vigente, com a supressão de uma área no 

bairro Distrito Industrial referente à previsão de um loteamento que teve seu processo de 

licenciamento finalizado, conforme mapa a seguir. 

Ademais, para além dessa pequena alteração no perímetro urbano do distrito-sede, pensou-se 

em alterações nas delimitações dos bairros, seguindo alguns critérios norteadores: o 

reconhecimento popular dos limites dos bairros, absorvido por meio das Oficinas de Leitura 

Comunitária da fase de Caracterização e Diagnóstico e os eixos viários estruturantes. Nesse 

sentido, alguns limites foram suprimidos, outros modificados e outros adicionados. O bairro 

Juazeiro foi suprimido e anexado ao bairro Edmundo Coelho; já o bairro Jatobá foi suprimido e 

anexado ao Distrito Industrial.   
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Mapa 03: Perímetro Urbano Distrito-Sede. Fonte: SEUMA, 2020. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 04: Proposta de Divisão dos Bairros da Sede de Sobral. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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7.2.2 Perímetros Urbanos Sedes Distritais 

Os demais distritos, além do distrito-sede, tiveram seus perímetros delimitados inicialmente no 

Plano Diretor Participativo - PDP de 2008 (Lei Complementar n° 028 de 15 de dezembro de 

2008), onde foram definidas as Diretrizes Gerais que orientam a divisão territorial do município.   

No entanto, foi constatado que, tendo decorrido o tempo, os perímetros definidos por Lei estão 

dissonantes da realidade atual devido ao crescimento e ao desenvolvimento desde o PDP 2008, 

evidenciando a necessidade de readequação dos perímetros urbanos distritais nesse processo 

de revisão do Plano Diretor.  

Para uma melhor compreensão da situação atual, a análise espacial dos distritos foi realizada 

junto à população através de Oficinas de Leitura Comunitária, que permitiram um maior 

conhecimento do processo de expansão da área urbana, bem como as tendências de 

crescimento e desenvolvimento. As oficinas serviram de base para uma análise técnica mais 

acurada dos limites dos perímetros vigentes e, consequentemente, para o surgimento de novas 

propostas para essas delimitações, de acordo com a realidade socioambiental de cada sede 

distrital.    

A partir das informações coletadas nas Oficinas de Leitura Comunitária, no Diagnóstico Técnico 

Municipal, na realização de estudos técnicos e nas reuniões para análise e discussão do 

perímetro dos distritos, foram traçadas novas propostas para essas delimitações. Os recursos 

naturais e as condições ambientais do território foram fundamentais no processo de delimitação 

dos perímetros, que também tinha como escopo temas relacionados à infraestrutura existente e 

à demanda por serviços públicos; às questões socioeconômicas e socioespaciais; assim como 

à mobilidade urbana e às tendências de expansão das sedes distritais.  A espacialização dessas 

propostas pode ser conferida nos mapas a seguir. 
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 Mapa 04: Proposta de Divisão dos Bairros da Sede de Sobral. Elaborado por Equipe PDS, 2020.  

Mapa 05: Perímetro Urbano Proposto - Aprazível. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 06: Perímetro Urbano Proposto - Aracatiaçu. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 07: Perímetro Urbano Proposto - Baracho. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 08: Perímetro Urbano Proposto - Bilheira. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 09: Perímetro Urbano Proposto - Bonfim. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 10: Perímetro Urbano Proposto - Caioca. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 11: Perímetro Urbano Proposto - Caracará. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 12: Perímetro Urbano Proposto - Jaibaras. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 13: Perímetro Urbano Proposto - Jordão. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 14: Perímetro Urbano Proposto - Patos. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 15: Perímetro Urbano Proposto - Patriarca. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 16: Perímetro Urbano Proposto – Pedra de Fogo. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 17: Perímetro Urbano Proposto – Rafael Arruda. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 18: Perímetro Urbano Proposto – Salgado dos Machados. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 19: Perímetro Urbano Proposto – São José do Torto. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 20: Perímetro Urbano Proposto – Taperuaba. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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7.3. Macrozoneamento e Zoneamento Ambiental Municipal  

Diferentemente do instrumento tradicional de zoneamento utilizado para delimitação de zonas 

com parâmetros urbanísticos bem definidos dentro do perímetro urbano da cidade e das vilas, o 

macrozoneamento é um instrumento que visa traçar orientações para um referencial espacial do 

perímetro do Município, como um primeiro nível de definição das diretrizes espaciais do Plano 

Diretor. Ou seja, consiste em um referencial geral para todo o Município, conferindo uma 

coerência para sua lógica de desenvolvimento. 

Nesse sentido, a proposta do Macrozoneamento Municipal de Sobral será elaborada com base 

nas orientações do Guia para Elaboração de Plano Diretores do Ministério de Desenvolvimento 

Regional e o roteiro metodológico do Zoneamento Ambiental Municipal do Ministério do Meio 

Ambiente apresentando, a partir da análise de suas paisagens, uma proposta de divisão se 

fundamentando na seguinte conceituação de suas macrozonas: 

 Macrozona de Conservação Ambiental: caracteriza-se pela paisagem natural com alto 

grau de originalidade, com nenhuma ou pouquíssima ocupação. Localiza-se, em sua 

maioria, nas áreas de encosta e no entorno dos recursos hídricos. São áreas onde a 

conservação das características e funções naturais devem ser priorizadas. 

 Macrozona Rural: caracteriza-se pela paisagem que possui relação com usos agrícolas, 

pecuários e de mineração ou áreas com potencial para esses tipos de utilização, tendo 

como subsídio para identificação as áreas consolidadas mapeadas a partir dos dados do 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), fotografias aéreas e imagens históricas de satélites do 

Google e Bing e para alguns casos a visita de campo. São áreas onde os usos deverão 

ser orientados para a utilização equilibrada com a manutenção da qualidade ambiental 

da água, ar e solo e onde os usos que tragam baixo potencial de impacto devem ser 

estimulados. 

 Macrozona Urbana: caracteriza-se pela paisagem antropizada, multiplicidade de usos, 

infraestruturas e densidades, em maior e menor grau, próprios da estrutura urbana, 

contemplando também a sua área de expansão próxima. São áreas onde os usos devem 

ser orientados para o desenvolvimento urbano sustentável e a ocupação da terra urbana 

deve ocorrer de forma justa, considerando sua função social. 

Considerando ainda a inexistência de um Zoneamento Ecológico-Econômico a nível estadual ou 

federal para a região e sendo determinado pelo Estatuto da Cidade o zoneamento ambiental 
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como um instrumento de planejamento municipal, de forma complementar ao macrozoneamento, 

apresenta-se a seguir a proposta para o Zoneamento Ambiental Municipal, visando um maior 

aprofundamento da diretriz de preservação do meio ambiente e tendo em vista a diretriz do Guia 

para elaboração de Planos Diretores, o qual define que: "o zoneamento municipal deve tratar o 

território do município em sua totalidade e incorporar as limitações e restrições ambientais 

definidas por legislação federal ou estadual existente". 

Desta forma, nesta revisão do Plano Diretor de Sobral optou-se por acrescentar, além do 

zoneamento urbano, uma nova delimitação de macrozonas e de um zoneamento ambiental como 

uma definição a nível municipal para o planejamento territorial que possa conduzir o 

desenvolvimento de todo município alinhado às suas tendências ambientais, visando o 

desenvolvimento sustentável. 

7.3.1. Zoneamento Ambiental: propostas e subsídios  

Para atender as premissas do Macrozoneamento e do Zoneamento Ambiental Municipal, 

obrigatoriamente precisam ser levados em consideração conceitos e princípios básicos que se 

referem a desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, gestão ambiental e dos recursos 

naturais.   

As premissas a serem seguidas na gestão sustentável do ambiente e dos recursos naturais 

envolvem participação, disseminação e acesso a informação e descentralização. As estratégias 

prioritárias são:  

 Regularização do uso e ocupação de solo por meio de métodos e técnicas de 

planejamento ambiental, incluindo as diversas formas de zoneamento, definindo as 

características de cada zona, tanto para a sede quanto para os distritos; 

 A articulação e o gerenciamento de unidades espaciais, de importância para a 

biodiversidade e para a conservação dos recursos naturais, tais como corredores 

ecológicos, unidades de conservação, ecossistemas terrestres e bacias hidrográficas; 

 Desenvolvimento e estímulo para procedimentos voltados à proteção e à conservação 

das espécies;  

 Proteção de ecossistemas e habitat;  

 Manejo sustentável;  

 Proposição e aperfeiçoamento de pesquisas e o desenvolvimento de estudos voltados 

para o aumento do conhecimento científico sobre a biodiversidade; 

  Estabelecimento de medidas de controle da qualidade ambiental com vistas à proteção 

e ao disciplinamento do uso dos recursos naturais.   
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Deve-se prever, para isso, o planejamento integrado das intervenções; o uso de instrumentos 

econômicos para incentivar práticas adequadas; aprimorar o uso de instrumentos de 

regulamentação; favorecer a mobilização social no trato local da questão; implementar ações de 

fiscalização e monitoramento e desenvolver indicadores de avaliação de escassez de água.   

O zoneamento ambiental da sede tem como princípios evitar ou atenuar a degradação das 

subbacias e microbacias a partir do desenvolvimento de atividades integradas da gestão 

sustentável dos recursos naturais, bem como a identificação, recuperação, revitalização e 

conservação de bacias hidrográficas e de sua biodiversidade, existentes dentro do município, 

que foram sendo transformadas com o avanço da urbanização, sendo necessário prever o 

planejamento integrado de intervenções com o uso de instrumentos econômicos adequados e 

aprimorando o uso dos instrumentos de regulação.   

Além disso, foram identificadas áreas viáveis para instalação de novas unidades de conservação 

municipais, aproveitando ainda para implantar os Planos de Manejos das Unidades existentes, 

gerando assim definições de uso e aumentando a participação popular através de Conselho 

Gestor.   

Deve-se destacar ainda que um dos principais objetivos da proposta de zoneamento ambiental, 

proteger e recuperar as áreas de preservação permanente (APP’s), dentro da sede do município 

e nos distritos.  

7.3.2. Tipologia das Zonas  

Os fundamentos do zoneamento apoiam-se em alguns critérios básicos, cabendo destaque: 

compreensão do território; sustentabilidade ecológica; abordagem sistêmica e valorização da 

multi-interdisciplinaridade, além da elaboração de cenários. Além disso, os critérios têm apoio na 

definição de atributos dos sistemas ambientais que constituem características complexas desses 

sistemas.   

A seguir são descritas as zonas que compõem o Zoneamento Ambiental proposto para Sobral, 

bem como suas diretrizes e normas a serem seguidas:    

a) Zona de Proteção Ambiental (ZPA)   

Zona de Proteção Ambiental das áreas ribeirinhas, encostas íngremes e topos de morros.  

Diretriz Geral: Preservar os recursos ambientais das matas ciliares ribeirinhas, encostas 

íngremes, topos de morros e nascentes fluviais. 

Diretrizes Específicas:   

• Proteger as matas ciliares ribeirinhas, incluindo-se os demais recursos naturais;   
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• Garantir a continuidade dos processos naturais, assegurando-se o equilíbrio ambiental;   

• Recuperar ou restaurar setores de matas serranas ou ribeirinhas degradadas;   

• Proteger a vegetação das encostas e topos de morros em obediência a critérios do Código 

Florestal;  

• Não sendo permitidas atividades de extrativismo vegetal ou mineral na ZPA; e  

• Atividades de pesquisas científicas e de educação ambiental poderão ser implementadas 

para contribuir com a preservação ambiental.  

b) Zona de Recuperação Ambiental (ZRA)   

Zona de recuperação ou restauração de ambientes medianamente frágeis das serras e dos 

sertões, cujos sistemas ambientais estão em estado avançado de degradação, requerendo a 

adoção de mecanismos capazes de viabilizar a proteção dessas áreas.   

Diretriz Geral: Recuperar e/ou restaurar parcelas de sistemas ambientais degradados como as 

vertentes de serras e os sertões.  

Diretrizes Específicas:   

• Recuperar e/ou restaurar o equilíbrio dos sistemas ambientais degradados ou fortemente 

impactados pelas atividades humanas nas serras e sertões;   

• Recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais renováveis;   

• Controlar os tipos de usos que podem ser, eventualmente, praticados na zona;   

• Selecionar áreas piloto para a recuperação e/ou restauração da biodiversidade local;  

• Coibir desmatamentos desordenados e práticas agrosilvopastoris com uso de técnicas 

rudimentares e não adequados a capacidade de suporte do ambiente;  

• Controlar e fiscalizar a implantação de infraestrutura, de atividades impactantes ou a 

utilização de técnicas danosas à manutenção do equilíbrio ambiental;   

• Controlar os efeitos da erosão hídrica superficial impedindo o desmatamento desordenado 

e sem critérios conservacionistas;   

• Apoiar pesquisas transdisciplinares e o desenvolvimento de sistemas de monitoramento dos 

processos de degradação ambiental; e   

• Estabelecer mecanismos de manejo sustentável dos recursos naturais, incentivando a 

recomposição da flora e da fauna e consolidando a conservação da biodiversidade.   
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c) Zonas de Uso Sustentável (ZUS)   

Zona de uso sustentável dos sistemas ambientais que apresentam condições ambientalmente 

equilibradas e com boas potencialidades de uso dos recursos naturais para práticas 

agrosilvopastoris e outras.   

Diretriz Geral: Conservar a capacidade produtiva dos recursos naturais dos sistemas ambientais 

mencionados.   

Diretrizes Específicas:  

• Proteger as comunidades vegetais, incluindo-se os demais recursos naturais, mantendo a 

capacidade de uso dos mesmos para atividades compatíveis com o suporte ambiental;   

• Garantir a continuidade dos processos naturais, assegurando o equilíbrio natural; 

• Recuperar setores com biodiversidade degradada por usos desordenados;   

• Selecionar parcelas dos sistemas ambientais para a localização de usos especiais;  

• Coibir a expansão de desmatamentos sem uso de técnicas conservacionistas;  

• Controlar a implantação de atividades impactantes e de técnicas prejudiciais a manutenção 

do equilíbrio ambiental;   

• Exercer efetivo controle sobre as práticas do extrativismo vegetal e mineral;   

• Estabelecer mecanismos de manejo sustentável dos recursos naturais, incentivando a 

recuperação da flora e da fauna e conservando a biodiversidade;  

• Manter a qualidade dos solos e dos recursos hídricos e implementar mecanismos de 

monitoramento.   

d) Zona de Urbanização (ZU)    

Zona de urbanização, compreendendo a delimitação e o entorno imediato do sítio urbano da 

cidade que apresenta, eventualmente, problemas de ocupação e expansão desordenada.   

Diretriz Geral: Exercer controle sobre a expansão urbana, orientando o crescimento na direção 

de ambientes estáveis e funcionalmente equilibrados, evitando-se ocupação desordenada de 

Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Diretrizes Específicas:  

• Regular o uso e a ocupação do solo, tais como parcelamentos e outras atividades passíveis 

para o meio urbano;   
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• Viabilizar a utilização de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, de forma a 

colaborar com a conservação do meio ambiente inserido na mancha urbana da ocupação; 

• Exercer controle sobre a ocupação e expansão urbana; e  

• Coibir a ocupação urbana em áreas de riscos e orientar o crescimento na direção de 

ambientes estáveis e ecologicamente equilibrados.   

e) Zona Fortemente Degradada (ZFD)   

Zona de recuperação de ambientes fortemente degradados e susceptíveis a processos de 

desertificação. 

Diretriz Geral: Conter a expansão dos processos de degradação ambiental, em especial os 

susceptíveis a processos de desertificação.  

Diretrizes Específicas:  

• Diagnosticar e mapear os ambientes em processos de desertificação visando conter a sua 

expansão;   

• Recuperar e/ou restaurar o equilíbrio dos sistemas ambientais em estágio de dinâmica 

regressiva;   

• Controlar os tipos de usos que têm efeito impactante sobre os ambientes susceptíveis à 

expansão dos processos de desertificação;   

• Selecionar áreas piloto ou de exclusão para a recuperação e/ou restauração da 

biodiversidade;   

• Coibir a expansão dos desmatamentos desordenados e sem uso de técnicas 

conservacionistas;   

• Controlar a implantação de atividades impactantes e de técnicas danosas à manutenção do 

equilíbrio ambiental;   

• Fortalecer a base de conhecimentos e desenvolvimento de sistemas de informações e 

monitoramento para as regiões susceptíveis à desertificação e à seca;   

• Combater a degradação da terra através da conservação do solo e de atividades de 

florestamento e reflorestamento;   

• Incentivar e promover a participação social e a educação ambiental, com ênfase no controle 

da desertificação e no gerenciamento dos efeitos da seca;  

• Controlar decisivamente a expansão dos processos de desertificação.  
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Mapa 21: Zoneamento Ambiental Municipal de Sobral. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 
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7.4. Zoneamento Urbano da Sede Municipal  

De acordo com o Estatuto da Cidade, o objetivo da política urbana é ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Considerando suas 

diretrizes gerais, a seguir destaca-se aquelas que mais se relacionam à determinação de zonas 

para a promoção do desenvolvimento urbano e ordenamento do uso do solo: 

a) Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;   

b) Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 

das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo 

a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 

meio ambiente;   

c) Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 

cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;   

d) Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: i) a utilização inadequada dos 

imóveis urbanos; ii) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; iii) o 

parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infraestrutura urbana; iv) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 

correspondente; v) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; vi) a deterioração das áreas urbanizadas; vii) a poluição e 

a degradação ambiental; viii) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído 

dada pela Lei nº 12.608, de 2012).    

A proposta de zoneamento da sede de Sobral não apresenta mudanças substanciais em relação 

ao zoneamento vigente, visto que o mesmo passou por um processo recente de revisão durante 

o ano de 2018. Os aspectos radiais do zoneamento e a estruturação de suas zonas permanecem 

como o partido da proposta.  

O aspecto radial do Zoneamento determina que as zonas sejam desenvolvidas a partir do 

adensamento do núcleo central da cidade (Zona Especial de Interesse do Patrimônio Histórico, 

Zona Central de Entorno e Zona Central Remanescente), tendo, em seguida, em seu entorno 

imediato, zonas onde serão incentivados o adensamento e a verticalização, pois já possuem 

infraestrutura instalada ou com facilidade de implantação (Zona Adensamento Preferencial e 

Zona de Ocupação Prioritária). À medida que se afasta do núcleo central e, consequentemente, 
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da mancha urbana consolidada, o Zoneamento adquire densidades médias (Zona de 

Adensamento Médio), chegando até os limites da zona urbana atual.  

Paralelo a esse tratamento radial, outras zonas são dispostas pontualmente em virtude de suas 

características predominantes, como Zonas Especiais de Interesse Social, Zona Especial de 

Promoção Econômica, Zona de Proteção Paisagística e Zona de Uso Sustentável. Por sua vez, 

todas são permeadas pelas zonas com maior vocação para a preservação do meio ambiente 

(Zona Especial de Interesse Ambiental e Área de Preservação Permanente).  

As zonas com maior vocação urbana pretendem estruturar e qualificar o meio urbano por meio 

do incentivo à instalação dos usos permitidos; desenvolvimento das atividades urbanas; 

observância da infraestrutura urbana instalada; observância da capacidade de absorção do 

sistema viário existente; definição dos índices urbanos. Já as zonas com maior vocação à 

preservação do meio ambiente natural busca identificar os recursos hídricos; áreas de 

preservação permanente (APP) e áreas de interesse ambiental que são importantes para 

preservar, conservar, qualificar e recuperar o ambiente natural. 

7.5. Zoneamento Urbano dos Distritos – Diretrizes Gerais  

Após análise da legislação vigente, realização de visitas técnicas, Oficinas de Leitura 

Comunitária e Reuniões Setoriais, a equipe técnica definiu as propostas para o perímetro urbano 

dos distritos, bem como constatou a necessidade de um aprofundamento do zoneamento urbano 

das suas sedes.  

Dessa forma, o proposto é que as sedes distritais contem com um zoneamento que caracterize 

seu território tanto em relação as zonas com vocações urbanas, como caracterize as áreas de 

maior interesse ambiental. Nesse sentido, as sedes distritais de menor porte e complexidade 

poderão contar com um zoneamento que caracterize apenas duas Zonas: as Zonas Urbanas e 

as Zonas de Interesse Ambiental. As sedes distritais de maior porte e complexidade, por sua vez, 

como Jaibaras, Taperuaba e Aracatiaçu, deverão contar com um zoneamento mais rigoroso e 

categorizado nos seus núcleos urbanizados. Ademais, deverá ser criada uma Zona Especial para 

as áreas de transição urbano-rural.   

Com a revisão do perímetro urbano dos distritos, algumas Reservas Legais serão incorporadas 

às Zonas Urbanas, devendo ser preservadas e protegidas através do Zoneamento Ambiental. O 

Zoneamento busca criar, assim, zonas ambientais estruturadas pelos recursos hídricos e pela 

vegetação existente que conecte as Reservas Legais, as Áreas de Preservação Permanente, as 

Unidades de Conservação e as áreas livres e de lazer de cada distrito.  
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Já para a estruturação de zonas passíveis de urbanização, os centros urbanos das vilas dos 

distritos passaram por análise minuciosa tanto para sua definição quanto para a definição dos 

seus parâmetros urbanísticos, considerando aspectos como disposição de serviços e 

infraestrutura, diferenças em relação ao parcelamento e ao tipo de uso do solo, viabilizando, 

assim, um desenvolvimento ordenado.  

Ainda foi possível, a partir das áreas de risco definidas pela Defesa Civil do Município, delimitar 

as áreas impróprias para urbanização (consequemente, áreas de proteção ambiental), 

determinando ocupações prioritárias para relocação.  

Como resultado, segue a proposta para cada vila a seguir. 



 

  

Mapa 22: Proposta Zoneamento Urbano da Sede de Sobral. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 23: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Aprazível. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 24: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Aracatiaçu. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 25: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Baracho. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 26: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Bilheira. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 27: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Bonfim. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 28: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Caioca. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 29: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Caracará. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 30: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Jaibaras. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 31: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Jordão. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 32: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Patos. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 33: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Patriarca. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 34: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Pedra de Fogo. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 35: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Rafael Arruda. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 36: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Salgado dos Machados. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

   

Mapa 37: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito São José do Torto. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

  

Mapa 38: Proposta Zoneamento Urbano do Distrito Taperuaba. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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7.6. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória (PEUC) e IPTU Progressivo no 

Tempo.  

Os Vazios Urbanos, sejam periféricos ou intersticiais, são processo e resultado de uma expansão 

urbana dispersa. Uma cidade dispersa é caracterizada por padrões de organização espacial 

territorialmente descontínuos, custos significativos com infraestrutura e transporte, aumento das 

distâncias de deslocamento cotidiano, acirramento da desigualdade de acesso à terra e moradia, 

e da segregação socioespacial (MAIA, 2020). A aplicação dos instrumentos de Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsória (PEUC), IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação 

por Dívida Pública, previstos pelo Estatuto da Cidade, visa mitigar a presença dos vazios urbanos 

e atenuar o processo especulativo de terra urbanizada.  

Assim como outras cidades médias que possuem uma abundância de terras, a cidade de Sobral 

apresenta um histórico de expansão urbana horizontal e espraiada. Apesar da recente revisão 

do perímetro urbano (Lei nº 56/2017), que controlou a expansão horizontal da Sede do município 

ao reduzir o perímetro urbano à mancha de ocupação existente, a área urbana da sede municipal 

ainda dispõe de muitos vazios internos à mancha urbana consolidada, sendo fundamental que o 

município desenvolva estratégias para induzir a ocupação destes.  

Desde 2008, o Plano Diretor Participativo (PDP) de Sobral previu o mecanismo de Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC). Apesar de definir os casos de não incidência do 

instrumento, o plano posterga para lei específica a previsão dos prazos para o cumprimento das 

obrigações; dá uma caracterização vaga e incompleta dos imóveis não edificados, subutilizados 

e não utilizados; e não define a área de incidência do instrumento, informando apenas que os 

imóveis caracterizados serão identificados e seus proprietários notificados. Mesmo com a 

previsão do instrumento no aparato legal, não houveram avanços na sua regulamentação e 

aplicação.  

O Estatuto da Cidade estabelece, em seu Art. 42, que a delimitação das áreas urbanas onde 

poderá ser aplicado o PEUC é conteúdo obrigatório do Plano Diretor. Para isso, é necessário 

analisar que regiões da cidade devem ser adensadas, reestruturadas ou passar por processos 

de expansão e, a partir de uma adequada estratégia territorial, indicar em que zonas, bairros, 

eixos, setores ou outra delimitação, deve ser estimulada a ocupação.  

Dessa forma, como metodologia para delimitar as áreas passíveis de incidência da PEUC (e 

posteriormente IPTU Progressivo, se for o caso) em Sobral foram empregados os seguintes 

procedimentos: a) identificação e cálculo das áreas classificáveis como vazios urbanos; b) 

análise da disponibilidade de infraestrutura e do zoneamento; c) delimitação de áreas passíveis 

e de áreas prioritárias à aplicação do PEUC considerando o bairro como unidade de 
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planejamento. Por fim, são definidas algumas recomendações gerais para aplicação do 

instrumento.  

Os Vazios Urbanos podem ser constituídos por glebas, terrenos, lotes ou edifícios vagos (sem 

uso, ocupação ou subutilizados) inseridos em terra urbana e que não cumprem a função social 

da propriedade. Atualmente, a sede municipal de Sobral conta com um perímetro urbano de 

cerca de 55,08 km², e aproximadamente 22,87 km² podem ser classificados como vazios 

urbanos, ou seja, o equivalente a mais de 40% da área urbana. Vale destacar que aí estão 

incluídos os vazios que correspondem a áreas de expansão urbana. Tudo isso só de terrenos e 

glebas não ocupadas, desconsiderando os imóveis edificados ociosos e subutilizados. A 

disposição dessas áreas vazias pode ser conferida no Mapa 39 a seguir.



 

 

Mapa 39: Vazios em Sobral. Fonte: SEUMA, 2018. Brenda Maria, 2020. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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A maior parte dos vazios urbanos localiza-se nas franjas periféricas, que coincidem com áreas 

de expansão da cidade, em várias direções: sentidos sul, sudeste e leste (bairros Antônio Carlos 

Belchior, Cohab II, Cohab I, Jatobá, Distrito Industrial, Cidade Gerardo Cristino de Menezes, 

Várzea Grande e Dom Expedito) e norte, noroeste e oeste (bairros Dr. Juvêncio de Andrade, 

Cidade Pedro Mendes Carneiro, Renato Parente, Nossa Senhora de Fátima, Edmundo Monte 

Coelho, Padre Ibiapina, Dom José, Padre Palhano e Juazeiro).  

Contudo, o PEUC e o IPTU Progressivo não devem ser utilizados como incentivo à ocupação de 

áreas de expansão, especialmente enquanto ainda restarem vazios urbanos e/ou imóveis 

subutilizados ou sem uso nas áreas de urbanização consolidada (sobretudo nas áreas centrais). 

Por isso é necessário a identificação, dentre os imóveis vazios e subutilizados existentes, 

localizados em áreas com boa infraestrutura do município, os que não cumprem sua função 

social e não possuem restrições à urbanização, como as ambientais e de riscos geotécnicos, 

entre outros.  

Os bairros centrais e adjacentes ao Centro, como Campo dos Velho e Coração de Jesus, são 

melhor dotados de infraestrutura urbana e serviços. O Centro é uma área histórica da cidade, 

que abrigou os primeiros núcleos urbanos de Sobral, e acabou por concentrar equipamentos 

públicos e polos geradores de viagens, comércios e serviços, bem como os fluxos de 

deslocamento de pessoas e cargas.  

A proximidade com o centro comercial, a implantação de novos equipamentos urbanos (novas 

vias, prédios públicos, universidades, shopping center, etc.), e melhoramento da infraestrutura 

urbana, gerando um maior fluxo a partir das novas dinâmicas socioespaciais, propiciaram a 

formação de novas centralidades em bairros como Junco, Campo dos Velhos, Dom Expedito e 

Jocely Dantas de Andrade Torres. O próprio zoneamento urbano (lei complementar nº 60, de 18 

de julho de 2018) indica as áreas com maior aptidão à ocupação e adensamento. 

Parte da área próxima ao Centro corresponde a Zonas de Adensamento Preferencial (ZAP), ou 

seja, são regiões localizadas em um setor consolidado da cidade, integrada a mancha urbana 

existente, e dotada de infraestrutura, onde o município quer promover o adensamento. Os bairros 

que possuem a maior parte de sua área zoneada como ZAP são: Campo dos Velhos, Coração 

de Jesus, Expectativa, Parque Silvana, Junco, Pedrinhas e Domingos Olímpio.  

A Zona de Ocupação Prioritária (ZOP) corresponde às regiões da cidade contínuas à mancha 

urbana com infraestrutura urbana instalada e pouco aproveitada, ou que possuem facilidade de 
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ampliação ou qualificação da infraestrutura, e que possuem grandes áreas vazias. Os bairros 

Dom Expedito, Jocely Dantas e Jerônimo de Medeiros Prado são os que possuem a maior parte 

de sua área zoneada como ZOP.  

Quanto ao bairro Jerônimo de Medeiros Prado, é necessário pontuar que, apesar de apresentar 

um elevado percentual de vazios e ser uma ZOP, o parcelamento na porção leste do bairro, mais 

próximo ao rio Acaraú, possui um grave problema de drenagem devido a ser área de vazão da 

lagoa da Betânia. O setor é classificado de alto risco a inundações pela Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM). A população da área sofre com enchentes no período chuvoso.  

Cabe destacar o Centro como o bairro que mais se difere em relação ao zoneamento dos 

exemplos até agora apresentados. Devido a sua importância histórica, o perímetro de 

tombamento do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Sobral (Sítio Histórico), definido pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é zoneado como Zona Especial de 

Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural (ZEIP). O entorno da área de tombamento é uma 

Zona Central de Entorno (ZCE), trata-se de uma área de transição que contém edificações 

históricas mais descaracterizadas do centro tradicional da cidade, mantendo grande 

concentração de atividades e funções urbanas diversas em edificações que requerem 

preservação ou reabilitação. A área excedente do Bairro Centro, excluídas as ZCE e ZEIP, 

compõe a Zona Central Remanescente.  

O Centro também é o bairro com boa infraestrutura e menor porcentagem de vazios urbanos 

mapeados. Contudo, ao considerar que o Centro se caracteriza por um padrão de ocupação 

consolidado, com alta densidade construtiva, verifica-se que o bairro possui uma considerável 

quantidade de edificações sem utilização.   

Para identificar os imóveis que se encontram em situação de ruína, foi considerado um 

levantamento prévio realizado pela equipe técnica municipal, que contava com 17 imóveis. Foi 

constatado nas visitas de visitas de campo, para analisar os imóveis em ruínas previamente 

mapeados, que algumas edificações foram reformadas ou passaram a ser utilizadas e três delas 

foram demolidas, porém o terreno continua desocupado. 

Nas visitas, foram identificadas outras edificações em ruínas ou situação de abandono além das 

que já estavam mapeadas, totalizando 18 imóveis identificados, além das 3 edificações 

demolidas citados anteriormente (ver Figura 6Figura 7Figura 8Figura 9). Esses imóveis devem 

passar a cumprir uma função social, onde seja priorizado o uso para Habitação de Interesse 

Social, promovendo assim a diversificação de usos e uma ocupação efetiva da região central, 
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reduzindo a necessidades de deslocamento, propiciando um aproveitamento otimizado da 

infraestrutura existente e reduzindo as desigualdades socioespaciais do município.  

 

Figura 7 - Lote Vazio localizado na esquina das ruas Conselheiro Rodrigues Jr. e rua Domingos 
Olímpio, onde um imóvel em ruína havia sido identificado previamente pela Seuma 

 
Fonte: Visita técnica GreenBrazil, 2020. 

 

Figura 8 - Imóvel residencial em ruínas, localizado na rua Cel. José Silvestre, próximo ao mercado 

 

Fonte: Visita técnica GreenBrazil, 2020. 
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Figura 9 - Casarão histórico em ruínas, localizado entre a praça de Cuba e o mercado, na rua Viriato 
de Medeiros 

 
Fonte: Visita técnica GreenBrazil, 2020. 

 

Figura 10 -  Edifício em ruínas na esquina das ruas Dep. José Adeodato e Cel. Joaquim Ribeiro 

 
Fonte: Visita técnica GreenBrazil, 2020. 
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Dessa forma, com a estratégia de induzir a ocupação dos vazios urbanos em áreas 

infraestruturadas, considerando a unidade territorial de bairro, as diretrizes de zoneamento, e a 

porcentagem de áreas vazias existentes, foram elencadas como áreas passíveis à aplicação da 

PEUC e, em seguida, IPTU Progressivo (quando for o caso) os bairros: Parque Silvana, Junco, 

Jocely Dantas, Jerônimo de Medeiros Prado, Domingos Olímpio, Dom Expedito, Campo dos 

Velhos e Centro. A partir do universo de áreas passíveis a incidência de PEUC e IPTU 

Progressivo, foram definidas como áreas prioritárias a aplicação da PEUC o Centro e os bairros 

Campo dos Velhos, Jocely Dantas, Dom Expedito que possuem conexão territorial com o Centro 

(ver Mapa 40 e Mapa 41).  

A proposta das áreas passíveis e prioritárias compõem uma sugestão prévia e mais genérica 

para direcionar e fundamentar os estudos para aplicação do PEUC e, possivelmente, do IPTU 

Progressivo. É necessário elaborar uma análise sistemática dos vazios dentro das áreas 

propostas, a partir dos critérios a serem definidos de caracterização dos imóveis não edificados, 

subutilizados e não utilizados. O PEUC e IPTU Progressivo são instrumentos que visam a 

reintrodução no mercado imobiliário propriedades que se encontrem retidas, muitas vezes, por 

razões especulativas, por isso, é necessário avaliar a dinâmica imobiliária local e verificar a 

capacidade de absorção do mercado, para que o instrumento seja adequadamente projetado.  

 



 

   

Mapa 40: Áreas propostas para aplicação de PEUC em Sobral. Fonte: SEUMA, 2018. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

 

Mapa 41: Áreas prioritárias para aplicação de PEUC em Sobral. Fonte: SEUMA, 2018. Brenda Maria, 2020. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Recomendações gerais:   

• É conteúdo recomendado ao Plano Diretor, pela Resolução nº 34 do ConCidades, a 

caracterização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados;  

• Há casos em que certos imóveis se caracterizam como não edificados ou subutilizados, contudo 

ainda estão cumprindo a sua função social, como por exemplos imóveis não edificados, mas 

ambientalmente protegidos ou com restrições ambientais; imóveis cuja atividade econômica não 

necessite de edificação, como pátios, campos de futebol; entre outros. Para esses imóveis é 

necessário que a definição como imóveis passíveis de isenção;  

• Nas áreas de interesse de patrimônio histórico é recomendado uma articulação do PEUC com 

Programas de Valorização do Patrimônio Cultural, com o objetivo de preservar ou recuperar os 

imóveis situados na área de abrangência do instrumento, estimular o uso residencial e induzir a 

implantação de novas atividades econômicas, turísticas e culturais;  

• Para efetiva aplicação dos instrumentos PEUC e IPTU Progressivo é necessário um sistema de 

cadastro dos imóveis que deve ser permanentemente atualizado, e da planta genérica de 

valores, para estipular o valor do imposto;  

• Quando de interesse à política habitacional municipal, a conjugação de instrumentos do PEUC 

e das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) favorece a produção de habitação de interesse 

social (HIS), visto o PEUC obriga a utilização do imóvel, e a ZEIS define que o imóvel somente 

pode ser utilizado como HIS; 

• Após decorrido o prazo estabelecido no Plano Diretor para o cumprimento do PEUC, o 

proprietário do imóvel - localizado nas áreas passíveis de PEUC - que ainda não cumpriu a 

obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o mesmo, deverá receber notificação informando do 

início da cobrança de IPTU Progressivo no tempo. A fórmula do cálculo do IPTU, bem como os 

prazos para início de cobrança, dentre outras especificidades, será, preferencialmente, definida 

pelo Plano Diretor. Caso não seja possível, posteriormente, lei municipal específica sobre o tema 

deverá ser aprovada.  

 

7.7. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)  

As ZEIS se configuram como um instrumento urbanístico fundamental da política fundiária, 

objetivando a garantia do direito à cidade e do direito à moradia digna para a população de baixa 

renda. Estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, consistem em uma importante ferramenta para 
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alcançar uma cidade mais justa, democrática e com participação popular. No que tange à 

implementação das Zonas Especiais de Interesse Social, é recomendado ao Plano Diretor:   

• Instituir a delimitação de todos os perímetros e de todas as classificações de ZEIS;   

• Definir o que são as ZEIS, cada tipologia, e estabelecer um prazo para a Regulamentação 

específica de cada área;   

• Definir os processos de regulamentação para realização da regularização fundiária e 

urbanística de cada área. Elas podem acontecer, por exemplo, através da realização de um 

Plano de Integrado de Regularização Fundiária (PIRF). É importante que o PDS já estabeleça 

quais produtos esse plano irá contemplar e o prazo para que a Prefeitura os tenha realizado;  

• Estabelecer mecanismos para garantir a ampla participação social no processo de 

implementação e acompanhamento dos planos nas ZEIS;   

• Prever a possibilidade da aplicação de outros instrumentos urbanos em ZEIS 4 - Vazio, 

como por exemplo o PEUC e o IPTU Progressivo, para que a função social da propriedade seja 

efetivamente cumprida;  

• Em ZEIS de Ocupação, garantir e propor a estagnação da especulação imobiliária nos 

lotes dentro do polígono, colaborando para reduzir a carestia de vida dos moradores;  

• Caso alguma Operação Urbana Consorciada (OUC) ou Parceria Público-Privada (PPP) 

abranja alguma área de ZEIS dentro da intervenção, estas não podem desrespeitar ou definir os 

índices e parâmetros estabelecidos para a ZEIS. Também é fundamental que os moradores da 

área sejam informados e possam acompanhar os Planos e Projetos que serão realizados;  

• Quando sobreposta ou vizinha a uma área ambiental, seja APP ou ZIA, os índices das 

ZEIS não se sobrepõem a ambas as áreas. É necessário que o PDS preveja esse cuidado e a 

necessidade de requalificação dessas áreas de relevância ambiental, além de estimular a 

educação ambiental em prol de uma melhor qualidade de vida aos moradores. Portanto, a 

valorização e o cuidado com a paisagem e o direito ao meio ambiente devem estar integrados 

com a implantação das ZEIS no município;  

• Instituir um Fórum das ZEIS como uma das instâncias de participação, incentivando o 

diálogo e a participação de moradores que representam os interesses das comunidades e dos 

conjuntos, para que o direito à cidade seja alcançado;   

• Prever que em cada área delimitada como ocupação ou conjunto terá um Conselho de 

caráter paritário, composto por moradores representantes da ZEIS e pelo Poder Público. Nele 
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serão discutidos assuntos a respeito da regulamentação e da manutenção dos planos com o 

passar dos anos.   

• Recomendar a atualização do Plano Local de Habitação de Interesse Social, para que 

este seja revisado de acordo com os novos dados e integrado com a política habitacional 

implementada até então;  

• Ademais, é importante ressaltar que a ZEIS de Vazio deve ser voltada prioritariamente 

para a produção de Habitação de Interesse Social (HIS), porém não apenas para esse uso. 

Muitas ocupações podem apresentar escassez de equipamentos públicos e sua localização 

também deve ser prevista, quando não dentro da própria ZEIS, em vazios próximos. 

No município de Sobral, as ZEIS foram instituídas pela Lei Complementar nº 60 de 2018, a qual 

define o Zoneamento Urbano. Nesta lei, 19 porções do território são consideradas ZEIS na sede 

municipal (ver Mapa 42).  

Com uma característica de expansão da malha urbana dispersa e descontínua, as ZEIS estão 

concentradas em áreas de menor renda média mensal (ver Mapa 43), segundo o censo IBGE 

2010, coincidindo também com áreas com menor oferta de infraestrutura urbana. Assim, a 

ocupação de áreas com destinação à moradia pela população de baixa renda ocorreu 

principalmente em:  

• Margens dos recursos hídricos sujeitas a periódicos alagamentos;  

• Terrenos públicos;   

• Terrenos públicos ou privados com topografia irregular e de difícil construção, sendo eles não 

muito cobiçados pelo mercado imobiliário;  

• Terrenos vazios em áreas de passagem de redes de alta tensão;  

• Faixa de domínio da ferrovia;  

• Áreas mais desconectadas do centro, com difícil acesso; e   

• Conjuntos habitacionais realizados pela iniciativa pública, sendo as habitações doadas ou 

vendidas mediante programas de financiamento habitacional como o Programa Minha Casa 

Minha Vida do Governo Federal; entre outros.  

 



 

   

Mapa 42: ZEIS em Sobral. Fonte: SEUMA, 2018. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  



 

 

Mapa 43: ZEIS e Renda Média Mensal em Sobral. Fonte: SEUMA, 2018. IBGE, 2010. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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7.7.1. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) Ocupação e Conjunto  

Os polígonos atuais das ZEIS possuem algumas problemáticas que merecem ser apontadas 

para que o planejamento urbano, a longo prazo, seja perpassado por um processo de 

regularização mais estratégico. Estas zonas devem ser submetidas, após sua delimitação e 

instituição no Plano Diretor, pela regulamentação e determinação de índices urbanísticos, assim 

como o estabelecimento de mecanismos que contemplem problemas locais específicos.   

Como primeira problemática, tem-se o fato de que tais zonas não foram diferenciadas enquanto 

tipologias (de ocupação, de conjuntos, de vazios, etc), contendo dentro de seus polígonos, por 

exemplo, conjuntos habitacionais, ocupações e edificações fabris, dificultando uma classificação 

que pode ser ferramenta importante para o tipo de planejamento urbano e a política habitacional 

que devem ser pensados e aplicados.   

Outra problemática identificada é a não determinação de ZEIS de vazio, a qual incentiva a 

manutenção da função social da propriedade em áreas bem servidas de infraestrutura por meio 

da produção de habitação de interesse social para a população de baixa renda. A ZEIS de Vazio 

pode auxiliar o município a destinar essas áreas a populações que atualmente moram em áreas 

de risco e também na supressão do déficit habitacional. Além disso, algumas ZEIS foram 

identificadas com o mesmo nome. É o caso da ZEIS Caiçara e da ZEIS Sudoeste, que possuem 

três ou mais polígonos inseridos em ambas as classificações, confundindo tais localizações e 

perímetros, as devem receber uma atenção diferenciada em cada porção, pois possuem 

características espaciais distintas.   

Assim, a nova delimitação de ZEIS proposta para o PDS altera alguns perímetros de ZEIS 

existentes e propõe novos polígonos que são classificados em 4 tipos de ZEIS: ZEIS 1 - 

Ocupação, ZEIS 2 - Conjuntos Consolidados (Manutenção), ZEIS 3 - Conjuntos não-

consolidados (Melhoramento) e ZEIS 4 - Vazios. Os 19 polígonos delimitados em 2018 se 

transformaram, nesta nova proposta, em 28 novas delimitações referentes às três primeiras 

categorias citadas. As ZEIS 4 correspondem a novos polígonos e serão explicadas 

posteriormente. Tais zonas seguem a definição abaixo e podem ser visualizadas territorialmente 

no Mapa 44.  

• ZEIS 1 - Ocupação: territórios que possuem característica morfológica de ocupações/favelas, 

podendo estar em loteamentos públicos ou privados e em glebas ainda não loteadas. 

Apresentam problemas relacionados à regularização fundiária e urbanística, à alta densidade, 

assim como ocupações em áreas ambientais, dentre outros.  
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• ZEIS 2 - Conjuntos Consolidados (Manutenção): áreas referentes a conjuntos habitacionais 

construídos já consolidados na malha urbana da cidade, que não possuem problemas 

relacionados à regularização fundiária ou ao uso do espaço, entendidos como edificações 

consolidadas e destinadas para pessoas de baixa renda. Essa classificação foi determinada para 

efeito de gestão da política habitacional, visando assegurar certo nível de manutenção destes 

conjuntos e também dificultar especulação imobiliária, por meio da contínua destinação dessas 

habitações para pessoas que possuem renda média mensal de até 3 salários mínimos.   

• ZEIS 3 - Conjuntos Não-consolidados (Melhoramento): zonas que correspondem a áreas de 

conjuntos habitacionais que precisam passar por algum tipo de intervenção, seja relacionada à 

regularização fundiária, seja à implementação de infraestrutura urbana ou à regulação de novos 

usos. Estas intervenções devem passar por um processo de planejamento junto à Secretaria de 

Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social para que tais ZEIS, no decorrer do tempo, 

tornem-se uma ZEIS 2.   

• ZEIS 4 - Vazios (ZEIS de Vazio): áreas que correspondem a loteamentos públicos ou privados 

e glebas ainda não loteadas, encontrando-se vazias. Estas áreas devem ser destinadas para a 

produção de habitação de interesse social (HIS), destinadas a famílias em situação de baixa 

renda (renda média mensal até 3 salários mínimos). As ZEIS 4 também podem ser conjugadas 

com os instrumentos IPTU Progressivo no Tempo e Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios (PEUC) para prover HIS em terrenos com edificações sem uso, em ruínas ou 

subutilizadas (ver Anexo 03 – Mapas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 04). 

 



 

 

Mapa 44: Proposta Novas ZEIS. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Como metodologia para classificação, remodelação, nomeação e nova delimitação das ZEIS, 

foram realizadas análises através de ortofotos georreferenciadas da morfologia urbana, de fotos 

disponíveis no Google Earth, de 2012 a 2019, das informações sobre os loteamentos e 

verificação junto a servidores da Prefeitura Municipal de Sobral. Algumas áreas sofreram 

supressão, sob o critério de serem retirados grandes lotes com edificações com características 

fabris 5  ou tiveram suas áreas vazias classificadas em ZEIS 4. A relação entre as novas 

delimitações de ZEIS e a delimitação presente no Zoneamento estabelecido em 2018, pela Lei 

Complementar nº 60, pode ser observada nas explicações abaixo e nos Mapa 45 ao Mapa 49.  

A ZEIS Nova Caiçara - José Euclides - Vila União é constituída atualmente por 3 polígonos, 

sendo 2 menores divididos por APPs, contendo parcelas do Conjunto Nova Caiçara, e 1 grande 

polígono que contém grande parte do Conjunto Nova Caiçara e uma tipologia de habitação 

característica de ocupações e favelas, que ocupam os bairros Cidade Dr. José Euclides Ferreira 

Gomes (popularmente conhecido como Terrenos Novos) e Vila União.   

Na proposta para novas ZEIS, a porção que compõe a área do Conjunto Nova Caiçara foi 

classificada como ZEIS 3 (Mapa 45). O Conjunto apresenta problemas relacionados à 

incorporação de novos usos, como comércios, construções não regulares caracterizadas como 

“puxadinhos” e também criação de animais. Tal situação merece um estudo de adequação do 

Conjunto, promovendo estratégias para a criação de um cenário melhor adaptado e regulado 

conforme a realidade da vida cotidiana no Nova Caiçara.    

Ainda na mesma região, os dois polígonos menores não tiveram os seus limites alterados, 

somente seus nomes se transformam respectivamente em ZEIS Conjunto Nova Caiçara II e III. 

O terceiro e maior polígono foi dividido em 4 novas glebas e sofreu uma diminuição em seu 

extremo norte, em relação à área original, retirando uma edificação com características fabris. A 

porção referente ao Conjunto recebeu um limite próprio, possuindo agora o nome de ZEIS 

Conjunto Nova Caiçara I. A porção no limite norte foi classificada como ZEIS 1 e denominada de 

ZEIS Nossa Senhora de Fátima. Seguindo o critério de divisão das glebas, a porção ao sul da 

ZEIS Conjunto Nova Caiçara I foi dividida em duas, que foram classificadas em ZEIS 1 e 

receberam o nome de ZEIS José Euclides e ZEIS Vila União, ambas de acordo com o limite dos 

bairros que estão inseridas.   

                                            
5 Entendemos que é importante que essa edificação seja considerada em um futuro diagnóstico a despeito 

do uso e relações com o entorno, porém considerá-la dentro do limite pode alterar ou prejudicar questões 

de diagnóstico e futuras intervenções.  
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Mapa 45: Proposta para a ZEIS Nova Caiçara. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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A nova proposta para a atual ZEIS Sudoeste (Mapa 46), composta anteriormente por 3 áreas 

delimitadas, sofreu supressão do seu perímetro somente na porção maior, onde foi retirada a 

quadra referente à Fábrica de refrigerantes Del Rio sob o mesmo critério utilizado na atual ZEIS 

Nova Caiçara. Esta mesma área foi dividida em duas porções, seguindo as delimitações dos 

bairros que a divide, ambas foram classificadas como ZEIS 1 e foram intituladas como ZEIS 

Padre Palhano e ZEIS Sumaré. A porção situada a oeste do trecho agora nomeado como ZEIS 

Padre Palhano, passa a ser denominada de ZEIS Vistas do Campo e também recebeu a 

classificação de ZEIS 1.  E a outra porção, a leste da nova ZEIS Sumaré, passa a ser reconhecida 

com o nome ZEIS Pintor Lemos.   

Quanto a esta última área, é importante registrar que ela foi determinada como ZEIS 3 - Conjunto 

Não-Consolidado, com seu perímetro incluindo uma grande área institucional. Ademais, é uma 

área ambientalmente instável e frágil, com registros de grandes inundações no período de cheia 

do Rio Acaraú. Portanto, a revisão da demarcação dessa ZEIS deve ser feita e melhor discutida 

para a Versão Final deste produto, estando compatível com ações para a região e de acordo 

com a nova proposta do Zoneamento Urbano da área.   

A ZEIS Padre José Linhares, ao norte da ZEIS Padre Palhano e ZEIS Sumaré, foi dividida em 

duas porções e classificada como ZEIS 3. Uma, referente ao Conjunto Pe. José Linhares, 

recebendo o nome de ZEIS Conjunto Padre Zé Linhares e o restante da porção ficou com o nome 

de ZEIS Dom José e também com classificação de ZEIS 36. A ZEIS Santa Casa permaneceu 

com o mesmo nome e o mesmo limite, sendo classificada como ZEIS 1. 

                                            
6  A ZEIS Dom José é formada por conjuntos habitacionais antigos, porém, em sua parte leste, a 

característica morfológica é muito mais próxima a uma tipologia de ocupação em comparação a uma 

tipologia de conjunto. Por ser uma área densa, é provável que seja necessário a elaboração de um 
planejamento mais específico como um Plano Integrado de Regularização Fundiária-PIRF do que 

intervenções pontuais para regularização e melhoramento de conjuntos. Assim, fica aqui registrada a 

necessidade de avaliação e discussão sobre essa questão para a Versão Final deste produto.  
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Mapa 46: Proposta para a ZEIS Sudoeste. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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As ZEIS propostas na região sul do território serão divididas em duas áreas para explicação mais 

aprofundada. Na primeira, é possível visualizar, no Mapa 47, quatro ZEIS que permaneceram 

com seus perímetros atuais. A ZEIS Comunidade Tamarindo, assim como a ZEIS Comunidade 

Gaviões e a ZEIS Dom Expedito, permanecem com o mesmo nome e recebem a classificação 

de ZEIS 1. Já a ZEIS Gerardo Cristino muda de nome para ZEIS Monsenhor Aloísio Pinto, 

permanece com o mesmo perímetro e é classificada como ZEIS 3.  

A segunda área da região, a qual entende-se atualmente como ZEIS Lagoa Sinhá Sabóia, foi 

suprimida e dividida em duas novas áreas: ZEIS Sinhá Sabóia 1 e ZEIS Sinhá Sabóia 2, 

classificadas como ZEIS 1. As supressões do polígono original foram feitas a partir da 

interpretação de que algumas áreas dentro da ZEIS já estão consolidadas construtivamente e já 

foram regularizadas, não fazendo parte de uma porção precária relacionada às condições de 

habitação. As áreas permanecentes receberam também alguns incrementos, incluindo áreas 

vizinhas com características habitacionais precárias, sendo fundamental sua incorporação para 

futuro controle da especulação imobiliária da área.   

Ainda nesta região, a ZEIS Jatobá I e II, agora nomeada como ZEIS Jatobá, foi entendida como 

ZEIS 2 - Conjunto Consolidado e seu trecho vazio foi suprimido para se tornar ZEIS 4. A ZEIS 

Jatobá Residence permanece com o mesmo perímetro e recebe classificação de ZEIS 3.  

Quanto à ZEIS Várzea Grande, manteve-se o mesmo perímetro nesta Versão Preliminar. Em 

discussões, a Equipe PDS entendeu que esta área precisa ser melhor estudada e receber uma 

proposta mais compatibilizada com as proposições para o Zoneamento Urbano, que pretende 

propor uma faixa de área non aedificandi na faixa que acompanha as linhas de alta tensão que 

atravessam o território e que, no momento, perpassa esse polígono (ver Mapa 48). 
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Mapa 47: Proposta para a ZEIS Área Sul 01. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Mapa 48: Proposta para a ZEIS Área Sul 02. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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Nas ZEIS da porção norte de Sobral, também são registradas mudanças relevantes, a conferir 

no Mapa 49. A atual ZEIS Fábrica Coelho, agora chamada de ZEIS Alto da Brasília, foi 

classificada como ZEIS 1 e teve supressão em seu perímetro das áreas relativas à edificação da 

Fábrica Coelho e à área onde se localizava o antigo Banco de Mudas de Sobral e que atualmente 

é uma praça.   

Já na área correspondente a atual ZEIS Paraíso das Flores, a região é composta por dois 

conjuntos, Recanto I e Conjunto Cesário Barreto, juntamente da comunidade Paraíso das Flores, 

caracterizada por tipologia de ocupação. A nova proposta para a delimitação divide esse único 

polígono em quatro, de acordo com seus limites de conjunto, de ocupação e de vazios, 

recebendo seus nomes sob o mesmo critério, de acordo com o loteamento ou ocupação 

existente.  

Por fim, nessa mesma região, a ZEIS Novo Recanto foi dividida em dois polígonos, de acordo 

com os conjuntos construídos: Residencial Meruoca e Novo Recanto. Ambas as delimitações 

foram classificadas como ZEIS 2 - Conjuntos Consolidados.  
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Mapa 49: Proposta para a ZEIS Área Norte. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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7.7.2. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) Vazio  

A demarcação de ZEIS 4 - Vazios (ou ZEIS de Vazios) deve ter como base o diagnóstico das 

necessidades habitacionais do município, estratificadas por faixas de renda, bem como a 

estimativa da área de solo urbano necessária para atender a essa demanda habitacional.   

Como metodologia para delimitação das ZEIS 4, foram empregados os seguintes procedimentos: 

a) identificação dos vazios urbanos dentro do perímetro urbano de Sobral, em áreas com 

infraestrutura consolidada ou de fácil ampliação; b) delimitação das áreas passíveis de ZEIS de 

Vazio próximas às ZEIS existentes; c) estimativa do incremento de unidades habitacionais até 

2030 e da área de solo urbano para atender a demanda habitacional na sede urbana de Sobral; 

d) análise e caracterização das áreas passíveis de ZEIS de Vazio delimitadas, de acordo com a 

estimativa da demanda habitacional.  

O critério de proximidade obedece à premissa de que em futuros projetos de urbanização das 

ZEIS de ocupação, em caso de demanda por reassentamento de algumas famílias, não ocorra 

um deslocamento significativo da população atingida de seu local de origem. A delimitação das 

áreas passíveis de ZEIS 4 também tem o intuito de viabilizar a inserção dos novos projetos 

habitacionais na malha urbana já consolidada ou em consolidação, e desestimular a construção 

de grandes conjuntos habitacionais em áreas periféricas da cidade. Para isso, foi priorizada a 

demarcação de glebas e terrenos menores, e melhor distribuídos pelo território da sede 

municipal. Ao todo, foram propostas 22 áreas de ZEIS 4 que contabilizam uma área de 582.419 

m² (ou 58,24 ha), como é possível observar no Mapa 50. A seguir, cada uma das ZEIS 4 é 

descrita quanto a sua localização, área e justificativa de demarcação.  
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Mapa 50: Proposta ZEIS de Vazio. Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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A ZEIS Vazio 01, 02 e 03 foram nomeadas respectivamente ZEIS Parque Alvorada 1 com 

1.783,26m² (ou 0,18 ha), ZEIS Parque Alvorada 2 com 1739,19 m² (ou 0,17 ha) e ZEIS Parque 

Alvorada 3 com 14.486,37 m² (ou 1,44 ha). Elas fazem parte do loteamento Parque Alvorada, 

uma local com infraestrutura consolidada, cuja localização possibilita atender o déficit 

habitacional dos bairros Parque Silvana e Expectativa.  

A ZEIS Vazio 04, nomeada ZEIS Parque Boa Esperança, está localizada na divisa dos bairros 

Cidade Pedro Mendes Carneiro e Junco. Ela abrange uma área de 89.065,76 m² (ou 8,9 ha) de 

quadras vazias de dois loteamentos, em um local com infraestrutura de fácil ampliação e 

estratégico quanto à proximidade de equipamentos públicos (saúde, educação, transporte), além 

de comércio e lazer.  

A ZEIS Vazio 05, nomeada ZEIS Domingos Olímpio, está localizada no bairro Domingos Olímpio. 

Trata-se de uma área não parcelada de 37.164,79 m² (ou 3,72 ha), ao norte do loteamento Mãe 

Rainha I, próxima a equipamentos públicos essenciais (escolas, creche e posto de saúde), com 

possibilidade de fácil expansão da infraestrutura existente e limítrofe a ZEIS 1 Vila União.  

A ZEIS Vazio 06, nomeada ZEIS Sem Terra, localizada no bairro Dom José, em uma área com 

infraestrutura consolidada, próxima a ZEIS 3 Conjunto José Linhares e a ZEIS 3 Dom José. 

Trata-se de um terreno com área equivalente a 5.130,38 m² (ou 0,51 ha) originado do loteamento 

Portal das Flores, em um local com infraestrutura urbana consolidada.  

A ZEIS Vazio 07, nomeada ZEIS Tubiba, está localizada no bairro Sumaré. Trata-se de uma 

gleba vazia de 98.644,34 m² (ou 9,86 ha) entre a Rua Tubiba, limítrofe a ZEIS 1 Sumaré e o rio 

Jaibaras, uma área importante para futuros projetos habitacionais e de reassentamentos no 

bairro Sumaré.  

A ZEIS Vazio 08, nomeada ZEIS Nova Betânia, está localizada no bairro Alto da Brasília, próxima 

à ZEIS 3 Conjunto Cesário Barreto. Trata-se de um terreno degradado com 4.845,02 m² (ou 0,48 

ha), originado do loteamento Nova Betânia, em um local com infraestrutura consolidada e 

estratégica quanto à proximidade de equipamentos públicos (saúde, educação, transporte).  

A ZEIS Vazio 09, nomeada ZEIS Alto da Brasília 2, também está localizada no bairro Alto da 

Brasília, próxima à ZEIS 1 Paraíso das Flores e a ZEIS 3 Novo Recanto I. Trata-se de um terreno 

vazio de 4.244,26 m² (ou 0,42 ha) entre a Travessa Casimiro de Abreu e a Avenida Pimentel 

Gomes.  

A ZEIS Vazio 10, nomeada ZEIS Lindalva Constâncio, também está localizada no bairro Alto da 

Brasília, inserida no polígono da ZEIS 1 Paraíso das Flores. Trata-se de um terreno de 6.287,54 

m² (ou 0,63 ha), ao norte do Conjunto Cesário Barreto, por trás da Creche Lindalva Constâncio.  
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A ZEIS Vazio 11 nomeada ZEIS Paraíso das Flores 2 também está localizada no bairro Alto da 

Brasília. Trata-se de uma gleba vazia de 17.108,42 m² (ou 1,71 ha) na porção norte da ZEIS 1 

Paraíso das Flores.   

A ZEIS Vazio 12 nomeada Alto da Brasília 3, também está localizada no bairro Alto da Brasília. 

Trata-se de uma gleba vazia de 28349.85 m² (ou 2,83 ha) na porção norte da ZEIS 1 Alto da 

Brasília. 

As ZEIS Vazio 13 e 14 foram nomeadas respectivamente ZEIS Aeródromo e ZEIS Derby, ambas 

localizadas no bairro Jocely Dantas de Andrade Torres. A ZEIS Aeródromo possui uma área de 

20.265,35 m² (ou 2,03 ha) e uma parte do terreno é ocupado por população de baixa renda. A 

ZEIS Derby possui uma área de 12.469,79 m² (ou 1,24 ha) e é uma área de reassentamento 

para as famílias da Travessa Benjamim. Ambas ZEIS estão próximas ao Aeródromo Local, em 

uma área com infraestrutura consolidada e próxima de equipamentos públicos. 

A ZEIS Vazio 15, nomeada ZEIS Jocely Dantas, localizada no bairro que a denomina, consiste 

em uma gleba com 7.543,83 m² (ou 0,75 ha) ao norte do loteamento Derby, por trás do Instituto 

Federal do Ceará (IFCE), uma área de localização estratégica no que concerne o acesso a 

serviços públicos e à infraestrutura consolidada.  

A ZEIS Vazio 16, nomeada ZEIS Gaviões 2, está localizada no bairro Cidade Dr. Gerardo Cristino 

de Menezes, a sudoeste da ZEIS 1 Comunidade dos Gaviões. Trata-se de um terreno com 

45.323,25 m² (ou 4,53 ha), originado da reestruturação urbana do loteamento comercial 

Machado, área com infraestrutura consolidada e localização estratégica quanto à proximidade 

de equipamentos públicos (saúde, educação, transporte), além de comércio e lazer.  

A ZEIS Vazio 17, nomeada ZEIS Dom Expedito 2, está localizada no bairro Dom Expedito. Trata-

se de uma gleba com 11.372,82 m² (ou 1,14 ha), localizada estrategicamente e próxima a 

equipamentos públicos. Apesar da ausência de infraestrutura interna a gleba, há facilidade na 

ampliação da infraestrutura circundante.  

A ZEIS Vazio 18, nomeada ZEIS Campo Grande, também está localizada no bairro Dom 

Expedito. Trata-se de uma faixa de terra com 46.210,35 m² (ou 4,62 ha) que acompanha a Rua 

Campo Grande, paralela a ZEIS 1 Dom Expedito, uma área com possibilidade de expansão da 

infraestrutura existente e localização estratégica quanto à proximidade de equipamentos públicos 

(saúde, educação, transporte), além de comércio e lazer.  

A ZEIS Vazio 19, nomeada ZEIS Alto da Rolinha, no bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes, 

corresponde a uma gleba desocupada de 87.114,42 m² (ou 8,71 ha), remanescente de uma 

antiga área de granja. Localizada ao sul da ZEIS 3 Monsenhor Aloísio Pinto, na porção oeste do 
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Loteamento São Cristóvão, trata-se de um local com infraestrutura de fácil ampliação e próximo 

a equipamentos públicos (saúde, educação, transporte), além de comércio e lazer.  

As ZEIS Vazio 20 e 21, nomeadas respectivamente como ZEIS COHAB 1 e ZEIS COHAB 2, 

estão localizadas no bairro Cohab II, próxima a ZEIS 2 Jatobá. A ZEIS Cohab 1 corresponde a 

uma área de 18.780,56 m² (ou 1,88 ha) de quadras degradadas do loteamento Alto Grande 

(1968). A ZEIS Cohab 2 corresponde a um terreno baldio ao norte do Conjunto Jatobá II com 

uma área igual a 24489.17 m² (ou 2,45 há). Ambas estão em local com facilidade de expansão 

da infraestrutura urbana.  

Após demarcar as áreas de ZEIS de Vazio no território urbano da sede, foi necessário entender 

quanto de área é demandada para a construção de futuras Habitações de Interesse Social (HIS). 

Para isso, estabeleceu-se uma metodologia capaz de estimar o déficit a partir do incremento de 

novas habitações para a sede até o ano de 2030. O déficit por incremento populacional ou 

demanda demográfica por novas moradias corresponde à quantidade de moradias que devem 

ser acrescidas ao estoque para acomodar o crescimento populacional projetado em dado 

intervalo de tempo. As bases de dados utilizadas são do censo de 2010 do IBGE, do e-SUS 

(2018) e do PLHIS Sobral (2012).   

As etapas que compuseram a construção desta proposta foram: a) estimativa da população total 

e da população residente na sede municipal até 2030; b) estimativa da demanda de novas 

habitações por incremento populacional até 2030; c) cálculo da porcentagem de habitações para 

famílias com renda média mensal de até 3 salários mínimos; d) revisão do déficit habitacional 

atual de Sobral; e) definição e cálculo da demanda de área por tipologia habitacional; f) cálculo 

da demanda de área para construção de novas habitações por tipologia e comparação com a 

área definida como ZEIS 4. Cada item desta metodologia será descrito a seguir.  

a) Estimativa da população total e da população residente na sede municipal até 2030  

A partir dos dados populacionais dos anos de referência de 2010 (188.233 pessoas, segundo 

Censo IBGE, 2010) e 2018 (227.916 pessoas, segundo e-SUS, 2018), foi calculada uma taxa 

crescimento ano a ano de 2,42%. As estimativas de crescimento da população foram realizadas 

pelo método geométrico de acordo com a fórmula abaixo (ver Figura 10). Para o período de 2018-

2030 (ver Tabela 13) foi considerado a mesma taxa calculada anteriormente (2,42%), visto que 

ainda não há uma base de dados que forneça índices de reajuste populacional. Portanto, assim 

que for disponibilizado o acesso a dados mais atualizados, como o novo censo IBGE, as 

estimativas aqui trabalhadas devem passar por reajustes e correções que considerem as taxas 

de mortalidade, de fecundidade e os saldos migratórios.  



 

102 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

Figura 11 - Fórmula para cálculo da taxa geométrica de crescimento populacional 

Fonte: RIPSA,2008  

 
onde:  

r = taxa de crescimento  

Pt = população no momento t (ou final)  
P0 = população no momento 0 (ou inicial)  
n = o intervalo de tempo entre o momento t e o momento 0, número de anos por 
exemplo.  
 

 

Tabela 03 - Projeções da População Municipal de Sobral. 

PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL  

Crescimento (% a.a.)  Ano  População Total  Incremento Populacional 

Total 

2,12  2000  155.276  -  

2010  188.233  4.555  

2,42  2018  227.916  5.516  

2019  233.431  5.649  

2020  239.080  5.786  

2021  244.866  5.926  

2022  250.792  6.069  

2023  256.861  6.216  

2024  263.077  6.366  

2025  269.443  6.521  

2026  275.964  6.678  

2027  282.642  6.840  

2028  289.482  7.005  

2029  296.488  7.175  

2030  303.663  7.349  

Estimativa incremento populacional total (2020-

2030)  

64.582  

Fonte: IBGE,2010; e-SUS,2018; PLHIS Sobral,2010. Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 
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Segundo os dados do e-SUS, de 2018, a população residente na sede de Sobral é de 177.566 

habitantes, o equivalente a 77,31% da população total apresentada. Projetando-se essa mesma 

porcentagem para as populações estimadas dos próximos anos, a população estimada para o 

território urbano somente na sede é de, aproximadamente, 186.277 habitantes em 2020 e 

236.583 habitantes em 2030, com um incremento populacional estimado em 50.316 

pessoas7. O número do incremento populacional é a base para calcular o incremento de novas 

habitações até 2030.  

b) Estimativa da demanda de novas habitações por incremento populacional até 2030  

Segundo os dados do Censo IBGE 2010, a ocupação média dos domicílios na sede urbana de 

Sobral em 2010 era de 3,72 pessoas por domicílio8. Sabendo que o incremento populacional 

na sede municipal estimado de 2000 até 2020 é de 50.316 novos habitantes, e considerando a 

manutenção da média de habitantes por domicílio do ano de 2010, é possível estimar que entre 

os anos 2020 e 2030 serão necessárias 13.525 novas unidades habitacionais na sede 

municipal.  

c) Cálculo da porcentagem de habitações para famílias com renda média mensal de até 3 

salários mínimos  

Os Programas de Habitação de Interesse Social têm como objetivo viabilizar o acesso à moradia 

adequada aos segmentos populacionais de renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. 

Portanto, é necessário estimar a quantidade de unidade habitacionais destinadas a este público. 

Para isso, com base no Censo IBGE 2010, foi calculado a porcentagem de 91,14% dos 

domicílios cujo chefe de família possui renda salarial de até 3 salários mínimos na sede urbana 

da Sobral (ver Tabela 14). Considerando que a proporção se mantenha igual ao ano 2010, o total 

de incremento de habitações para esta faixa de renda entre 2020 e 2030 é de 12.326 novas 

unidades.  

 

 

                                            
7 Para o período de 2018-2030 foi considerado a mesma taxa calculada anteriormente (para 2010-2018) 
visto que ainda não há uma base de dados oficial que fornece índices de reajuste populacional. Assim 
que a base de dados sofrer ajuste, essa demanda deve passar por reajuste em sua estimativa.  
8 A média de pessoas por domicílios (3,72) é resultado da divisão do total de moradores em domicílios 

particulares permanentes na área urbana da sede de Sobral (146.560 pessoas) pelo total de domicílios 

na área urbana da sede de Sobral (39.394 domicílios). Fonte: Censo IBGE,2010.  
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Tabela 04 – Número de domicílios por faixa de renda. 

NÚMERO DE DOMICÍLIOS DESAGREGADO POR FAIXA DE RENDA FAMILIAR EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS EM 2010  

Até ¼ SM  De ¼ a ½ SM  De ½ a 1 SM  De 1 a 2 SM  De 2 a 3 SM  

6365  10655  12136  5173  1575  

Total de domicílios com renda de até 3 S.M   35.904  

% domicílios com renda de até 3 S.M   91,14%  

Fonte: Censo IBGE,2010. Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

d) Revisão do déficit habitacional (2010) de Sobral  

O déficit habitacional de Sobral, segundo a Fundação João Pinheiro (2010), era de 7.511 

domicílios em 2010. Entre este déficit, estão domicílios em estado precário, coabitação familiar, 

ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de domicílios alugados (ver Gráfico 1).  

Gráfico 1 - Tipos de domicílios e sua porcentagem no Déficit Habitacional de Sobral. 

  
Fonte: Fundação João Pinheiro, 2010. Elaboração: Equipe PDS, 2020 

 

e) Definição de tipologia habitacional de referência e cálculo da demanda de área por 

unidade habitacional  

Para estimar a demanda de terras para atender ao déficit habitacional de 15.977 unidades na 

sede municipal de Sobral de 2020 até 2030, utilizou-se como metodologia a avaliação de 

cenários para a construção de novas habitações com diferentes tipologias. Primeiramente, foi 

necessário estimar a área demandada por cada tipologia habitacional. Foram definidos três 

padrões de tipologias: (1) tipologia A: habitação unifamiliar; (2) tipologia B: habitação multifamiliar 
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de casas sobrepostas; (3) tipologia C: habitação multifamiliar vertical. Para calcular a área 

necessária para abrigar as 15.977 unidades habitacionais, foi estimada uma referência média de 

área do terreno por unidade habitacional para cada tipologia.  

A Tipologia A (ou habitação unifamiliar) refere-se a um lote unifamiliar com uma referência de 

metragem média de 180 metros quadrados por unidade habitacional (180m²/uh) (ver Figura 11). 

Esse parâmetro é indicado pelo Guia para Delimitação e Regulamentação de Zonas Especiais 

de Interesse Social (2009) como uma estimativa para calcular a necessidade de solo urbano, no 

caso de o município não ter desenvolvido um estudo mais detalhado de tipologias habitacionais. 

Ele se baseia no tamanho do lote mínimo de 125 m² estabelecido pela lei federal de parcelamento 

do solo urbano.  

Figura 12 -  Diagrama da Tipologia A 

 
Elaborado pela Equipe PDS, 2020 

 

A Tipologia B (ou habitação multifamiliar de casas sobrepostas) tem como referência os 

conjuntos habitacionais Jatobá I e II, construídos pelo Projeto Minha Casa Minha Vida em 2012 

no bairro Cohab II, na sede de Sobral (ver Figura 12). Trata-se de um conjunto de casas 

sobrepostas, com unidades habitacionais independentes de 42m² no térreo e primeiro andar. O 

Jatobá I é composto por 21 blocos de apartamentos, sendo 8 em cada bloco. O Jatobá II, um 

pouco maior, tem 41 blocos, também com 8 apartamentos cada. A metragem de referência média 

da tipologia foi de 75 metros quadrados por unidade habitacional (75m²/uh) calculada com base 

na implantação das edificações do Conjunto Jatobá II (ver Figura 13).  
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Figura 13 -  Unidades habitacionais no Residencial Jatobá I, no Bairro Cohab II 

 
Fonte: Sobral Informativo,2012. 

 

Figura 14 -  Diagrama da Tipologia B 

 

Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 
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A Tipologia C (ou habitação multifamiliar vertical) tem como referência o conjunto habitacional 

Nova Caiçara, construído pelo Projeto Minha Casa Minha Vida em 2016 no bairro Nova Caiçara 

na sede de Sobral (ver Figura 14). Trata-se de um conjunto de edifícios de quatro pavimentos 

com 24 unidades habitacionais de 42,9 m², totalizando 3.364 unidades no empreendimento. A 

metragem de referência média da tipologia foi de 35 metros quadrados por unidade habitacional 

(35m²/uh) calculada com base na implantação das edificações em uma das quadras do conjunto 

(ver Tabela 10 e Figura 15).  

Tabela 05 - Área de terreno por unidade habitacional classificada por tipologia 

ÁREA DE TERRENO DEMANDADA POR UNIDADE POR TIPOLOGIA HABITACIONAL 

(m²/uh)  

Tipologia A  180  

Tipologia B  75  

Tipologia C  35  

 Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

 
 

Figura 15 -  Unidades habitacionais no Residencial Nova Caiçara, no Bairro Nova Caiçara. 

 

  
Fonte: Diário do Nordeste,2018. 
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Figura 16 - Diagrama da Tipologia C. 

 
Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

 

f) Cálculo da demanda de área para construção de novas habitações por tipologia e 

comparação com a área definida como ZEIS 4  

Dessa forma, considerando a necessidade de construção de 15.977 novas unidades, foram 

elaborados cenários de implantação de cada tipologia habitacional, analisando a demanda de 

terra urbana necessária para atender o déficit por incremento populacional. Por fim, foi calculada 

a porcentagem de área atendida pelas ZEIS 4 em relação à área demandada para cada cenário 

elaborado. Ao todo, foram elaborados oito cenários com variações percentuais de implantação 

das tipologias habitacionais (ver Tabela 16). Além dos cenários que analisam a área total 

demandada, também foi avaliada a capacidade individual em unidades habitacionais de cada 

ZEIS 4, de acordo com as tipologias A, B e C, como pode ser visto no ANEXO 03 –  Mapas Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) 4, que apresenta mapas com os vazios identificados e 

ampliados.  

 

 

 



 

109 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

Tabela 06 -  Área total demandada por cenário para suprir o déficit por incremento populacional 
2020-2030 

ÁREA DEMANDADA PARA SUPRIR O DÉFICIT POR INCREMENTO POPULACIONAL 

2020-2030 

Cenário  Tipologia A  Tipologia B  Tipologia C  
Total de Área 

(m²)  

% atendida 

ZEIS Vazio  

Cenário 01  100%  -  -  2.875.860  20,25 %  

Cenário 02  -  100%  -  1.198.275 48,60 %  

Cenário 03  -  -  100%  559.195  104,15 %  

Cenário 04  1/3  1/3  1/3  1.543.960  37,72 %  

Cenário 05  25%  50%  25%  1.457.901  39,94 %  

Cenário 06  -  50%  50%  878.735 66,27 %  

Cenário 07  50%  50%  -  2.037.067 28.59 %  

Cenário 08  50%  -  50%  1.717.527 33,90%  

Fonte: Elaborada pela Equipe PDS,2020  

O Cenário 01 avalia a demanda por terra urbana se todas as novas unidades habitacionais 

(15.977 uh) forem construídas de acordo com Tipologia A (habitação unifamiliar), totalizando uma 

área de 2.875.860 m² (ou 287,58 ha). Neste cenário, a área delimitada como ZEIS 4 

corresponderá somente a 20,25% da área prevista, sendo necessário o incremento de 

aproximadamente 2.293.441m² (ou 229,44) ha de terra urbana para atender o déficit 

habitacional.  

O Cenário 02 avalia a demanda por terra urbana se todas as novas unidades habitacionais 

(15.977 uh) forem construídas de acordo com Tipologia B (habitação multifamiliar de casas 

sobrepostas), totalizando uma área de 1.198.275 m² (ou 119,82 ha). Neste cenário, a área 

delimitada como ZEIS 4 corresponderá a 48,60% da área prevista, sendo necessário o 

incremento de aproximadamente 615.856 m² (ou 61,58) ha de terra urbana para atender o déficit 

habitacional.  

O Cenário 03 avalia a demanda por terra urbana se todas as novas unidades habitacionais 

(15.977 uh) forem construídas de acordo com Tipologia C (habitação multifamiliar de casas 

vertical), totalizando uma área de 559.195m² (ou 55,91 ha). Neste cenário, a área delimitada 
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como ZEIS 4 satisfaz 100% da área prevista, e ainda ficam remanescentes uma área de 

aproximadamente 23.224 m² (ou 2,32 ha).  

O Cenário 04 avalia a demanda por terra urbana se todas as novas unidades habitacionais 

(15.977 uh) forem construídas de acordo com as três tipologias em proporções iguais, totalizando 

uma área de 1.543.960 m² (ou 154,39 ha). Neste cenário, a área delimitada como ZEIS 4 

corresponderá a 37,72% da área prevista, sendo necessário o incremento de aproximadamente 

961.541 m² (ou 98,15 ha) de terra urbana para atender o déficit habitacional.  

O Cenário 05 avalia a demanda por terra urbana se as 15.977 novas unidades habitacionais 

forem construídas de acordo com a proporção de 25% Tipologia A, 50% Tipologia B e 25% 

Tipologia C, totalizando 1.457.901 m² (ou 14,57 ha). Neste cenário, a área delimitada como ZEIS 

4 corresponderá a 39,94% da área prevista, sendo necessário o incremento de 

aproximadamente 875.482 m² (ou 87,54 ha) de terra urbana para atender o déficit habitacional.  

O Cenário 06 avalia a demanda por terra urbana se as 15.977 novas unidades habitacionais 

forem construídas de acordo com a proporção de 50% Tipologia B e 50% Tipologia C, totalizando 

878.735 m² (ou 87,87 ha). Neste cenário, a área delimitada como ZEIS 4 corresponderá a 66,27% 

da área prevista, sendo necessário o incremento de aproximadamente 296.316 m² (ou 29,63 ha) 

de terra urbana para atender o déficit habitacional.  

O Cenário 07 avalia a demanda por terra urbana se as 15.977 novas unidades habitacionais 

forem construídas de acordo com a proporção de 50% Tipologia A e 50% Tipologia B, totalizando 

2.037.067 m² (ou 203,70 ha). Neste cenário, a área delimitada como ZEIS 4 corresponderá a 

28,59% da área prevista, sendo necessário o incremento de aproximadamente 1.454.648 m² (ou 

144,46 ha) de terra urbana para atender o déficit habitacional.  

O Cenário 08 avalia a demanda por terra urbana se as 15.977 novas unidades habitacionais 

forem construídas de acordo com a proporção de 50% Tipologia A e 50% Tipologia C, totalizando 

1.717.527 m² (ou 171,75 ha). Neste cenário, a área delimitada como ZEIS 4 corresponderá a 

33,90% da área prevista, sendo necessário o incremento de aproximadamente 1.135.108 m² (ou 

113,51 ha) de terra urbana para atender o déficit habitacional.   

A análise dos cenários possibilitou verificar a necessidade de ampliar a oferta de áreas 

destinadas a Habitação de Interesse Social (HIS). À exceção do cenário 03, que presume a 

verticalização dos empreendimentos de habitação social, todos os demais cenários indicaram 

ser necessário o acréscimo de área para atender ao déficit habitacional estimado. Além de 

delimitar novos terrenos vazios como ZEIS 4, outra possibilidade para ampliar a oferta de áreas 

é destinar os imóveis vazios ou subutilizados nas áreas centrais para HIS, o que implica na 
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democratização do acesso à moradia em áreas com disponibilidade de infraestrutura e no 

incentivo à diversidade de usos no centro da cidade.  

Ademais, a tipologia habitacional adotada depende da política municipal de habitação assim 

como dos parâmetros urbanísticos previstos em lei aos empreendimentos habitacionais de 

interesse social. É importante destacar que a tipologia aplicada no único cenário equivalente à 

delimitação prévia de ZEIS Vazio (Cenário 03) não se configura como um bom exemplo de 

aplicação no território de Sobral, podendo vir a apresentar problemáticas mais onerosas ao 

município futuramente. Portanto, a política habitacional municipal deve caminhar para estratégias 

de aplicação de tipologias mistas, baseando-se em experiências locais.   

Por fim, cabe novamente destacar que a metodologia de quantificação de unidades habitacionais 

e, consequentemente, da necessidade de terra urbana, é baseada no déficit habitacional por 

incremento populacional. Há também uma grande parcela da população que reside em 

domicílios precários, excessivamente adensados ou sem infraestrutura, e que não estão 

contemplados neste cálculo de déficit por incremento. Trata-se do déficit por inadequação 

habitacional (ou por reposição de unidades), ele se refere às unidades habitacionais que não 

proporcionam condições adequadas de habitabilidade, o que não implica, contudo, em 

necessidade de construção de novas unidades.  

8. Outorga Onerosa do Direito de Construir (OOD)  

Sobral é uma cidade de médio porte pouco verticalizada que atualmente apresenta uma 

tendência de verticalização, incentivada pelos índices de aproveitamento mais altos do 

Zoneamento Urbano. Também é considerada uma cidade com crescimento espraiado da malha 

urbana, bem-dotada de infraestrutura urbana nos bairros mais centrais e com a presença de 

loteamentos em periferias que possuem pouca infraestrutura. Desde a diminuição do perímetro 

urbano da sede, pela Lei Complementar nº 56 de 06 de dezembro de 2017, a gestão municipal 

vem buscando alternativas de potencializar a ocupação da malha urbana infraestruturada, 

visando evitar maior espraiamento.   

A aplicação do instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) trará para a gestão 

municipal a oportunidade de incentivar a verticalização e, portanto, o adensamento construtivo, 

em áreas específicas da cidade mediante cobrança de contrapartida pelo exercício do direito de 

construir acima do coeficiente básico. Atualmente, o Zoneamento Urbano de Sobral, estabelecido 

pela Lei Complementar nº 60 de 18 de julho de 2018, estabelece o Índice de Aproveitamento 

(I.A), correspondendo somente a um coeficiente básico para construção.   
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Para a implementação efetiva deste instrumento urbano, o Plano Diretor, em sua nova proposta 

de Zoneamento Urbano, irá definir os coeficientes básicos e máximos para cada zona, 

delimitando um coeficiente máximo maior em zonas bem-dotadas de infraestrutura, onde o 

adensamento e a verticalização são pretendidos. A Lei municipal específica que irá regulamentar 

este instrumento determinará como será o cálculo da contrapartida, bem como tratará de forma 

detalhada outros aspectos importantes.   

Para estabelecer uma proposta de espacialização da OODC, foram considerados dois critérios 

principais de análise: (1) áreas de bairros onde o I.A fosse igual ou maior que 2,5 e (2) áreas que 

concentram edificações de gabarito maior, de acordo com os dados disponibilizados pela 

SEUMA (2017).   

Quanto ao primeiro critério, Sobral apresenta duas zonas que indicam a prioridade de ocupação: 

a Zona de Adensamento Prioritário - ZAP e a Zona de Ocupação Prioritária - ZOP. A primeira 

possui um índice de aproveitamento de 2,5 e a segunda de 3,0 (Mapa 51). Tais zonas são 

consideradas bem servidas de infraestrutura, estando próximas do Centro da cidade.  

Quanto à tendência de verticalização, para a análise da aplicação da OODC, foram considerados 

os dados de edificações com uso residencial, comercial, serviços (hotéis, shoppings, oficinas, 

etc). Portanto, não foram consideradas edificações com uso industrial nem grandes 

equipamentos, como hospitais. A tendência de verticalização foi territorializada no Mapa 52, que 

utilizou o método de mancha de calor por aglomeração de pontos com o intervalo baseado no 

número de pavimentos, sendo a cor mais intensa onde há mais edificações verticalizadas (a 

partir de cinco pavimentos). Pela leitura do mapa, é possível identificar os bairros com maior 

concentração de edificações com gabarito alto, a saber: Jocely Dantas, Pedrinhas, Centro e Dom 

Expedito. Todos estes, com exceção do Centro, são classificados, segundo o Zoneamento 

Urbano, como ZOP ou ZAP.  

Com a intenção da aplicação de OODC ser feita gradualmente e de acordo com os critérios de 

análise estabelecidos, os bairros Jocely Dantas, Pedrinhas e Dom Expedito se mostraram os 

mais adequados à aplicação do instrumento. Apesar do I.A estar permitido nos demais bairros 

onde incidem a ZOP e a ZAP9, é importante considerar que a aplicação seja gradual, para que 

                                            
9 Para fins de registro, tal metodologia está de acordo com o Zoneamento Urbano vigente, sendo 

esta uma proposta preliminar, que merece ser compatibilizada quando o novo Zoneamento Urbano, 

previsto para a Revisão do PDS, for proposto.  
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a verticalização não se dê de forma dispersa e descontínua da morfologia urbana predominante 

em outros bairros.  

Portanto, cabe ao Plano Diretor de Sobral:  

• Definir o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) e o CAM (Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo), de acordo com o Zoneamento Urbano;  

• Indicar as áreas urbanas passíveis de aplicação da OODC, que poderão absorver 

construções que ultrapassem o CAB dos terrenos.  

• Estabelecer critérios para o estabelecimento dos limites máximos de aproveitamento dos 

terrenos. Por exemplo, o CAM máximo em ZOP e ZAP pode ser maior que em outras zonas 

devido à intenção de verticalização e adensamento nessas áreas;  

• Definir as finalidades a serem atendidas pela aplicação dos recursos financeiros obtidos 

com a aplicação da OODC;  

• Prever a criação de um Fundo Municipal que receba os recursos financeiros obtidos com 

a aplicação da OODC. Esse Fundo Municipal pode ser o Fundo de Desenvolvimento Urbano 

proposto neste Plano de Ação; e   

• Indicar, quando for o caso, as situações passíveis de isenção, estando claramente 

indicados os objetivos e as finalidades a serem atingidas. Vale lembrar que quanto menos casos 

de isenção houver, maior será a equidade promovida pela regulação do uso e ocupação do solo. 
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Mapa 51: Zona de Ocupação Prioritária e Zona de Adensamento Preferencial em Sobral. Fonte: SEUMA 2018. Elaborado pela Equipe PDS, 2020.  
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    Mapa 52: Focos de Verticalização em Sobral. Fonte: SEUMA, 2018. Elaborado pela equipe PDS, 2020. 
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9. PLANOS PRIORITÁRIOS E ESTRUTURANTES  

Neste Capítulo do Plano de Ações, serão apresentados os Planos Prioritários e os Projetos 

Estruturantes constatados através da leitura técnica e comunitária. Eles correspondem às 

principais políticas e projetos demandados para os próximos 10 anos no município de Sobral. 

Os Planos Prioritários podem englobar também programas, leis municipais, códigos e estudos, 

apontados como ferramentas para subsidiar o planejamento e desenvolvimento urbano 

municipal. Por sua vez, os Projetos Estruturantes correspondem a intervenções físicas (obras) 

no território do município que, dado o seu caráter, abrangência e relevância, têm o poder de 

estruturar ordenadamente o território municipal.  

9.1. PLANOS PRIORITÁRIOS  

Foram selecionados 11 (onze) Planos Prioritários, definidos de acordo com a relevância para 

impulsionar o desenvolvimento municipal, conforme tabela abaixo:  

Tabela 07 - Planos Prioritários classificados por prioridade. Fonte: Equipe PDS (2020)  

PLANO  PRIORIDADE  RESPONSÁVEL  

Revisão do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social    

*Incluindo os distritos  

1  

Coordenadoria de Habitação da  

Secretaria dos Direitos Humanos, 

Habitação e Assistência Social  

Código Municipal Ambiental  1  
Secretaria de Urbanismo e Meio 

Ambiente – SEUMA   

Plano Municipal de Participação 

Social  
1  

Secretaria dos Direitos Humanos, 

Habitação e Assistência Social  

Plano Municipal de Turismo  1  
Secretaria do Trabalho e  

Desenvolvimento Econômico  

Plano de Salvaguarda do Patrimônio   1  

SEUMA, Secretaria de Cultura,  

Juventude, Esporte e Lazer e 

IPHAN  

Plano Municipal de Arborização 

Ampliado para os Distritos  
2  

SEUMA e AMA - Agência Municipal 

de Meio Ambiente  

Plano de Estruturação do 

Observatório da Cidade  
2  

Secretaria de Urbanismo e Meio 

Ambiente – SEUMA  
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Plano de Desenvolvimento Social, 

Urbanístico e Econômico dos 

Conjuntos Habitacionais 

implementados no âmbito de HIS em 

situação de inconformidade das  

estruturas, além de vulnerabilidade 

social e econômica  

2  

SEUMA, Coordenadoria de 
Habitação da Secretaria dos 
Direitos Humanos,  
Habitação e Assistência Social e  

Secretaria de Trabalho e  

Desenvolvimento Econômico 

(STDE)  

Estudo para criação do Fundo de 

Desenvolvimento Urbano  
2  SEUMA / Jurídico  

Código Municipal de Trânsito  3  

Coordenadoria Municipal de 

Trânsito da Secretaria de 

Segurança e Cidadania  

Plano Municipal de Desenvolvimento 

Econômico   

*Incluindo os distritos  

3  

Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico 

(STDE)  

Plano Rotas da Infância e Percursos 

para Escola  
3  

Secretaria do Urbanismo e Meio  

Ambiente e Secretaria de 

Educação  

 

Dos planos listados, 5 (cinco) deles foram apontados como Prioridade 1, dada sua relevância e 

necessidade de ser elaborado e implementado em curto prazo. Assim, esses foram melhor 

descritos e detalhados, a seguir:  

9.1.1. Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Sobral – PLHIS Sobral  

O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Sobral (PLHIS Sobral) foi elaborado em 2012 

e contempla os aspectos referentes ao diagnóstico e planejamento das ações do município no 

âmbito da Habitação de Interesse Social.  

Desde 2005, é obrigatório para que os municípios possam acessar recursos pela lei do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social e deve ser construído de maneira participativa, 

integrando a sociedade civil e os demais agentes públicos, tanto na identificação quanto na 

proposição de estratégias para solucionar as necessidades habitacionais do município.  

Atualmente, entende-se que o PLHIS já precisa ser revisado, considerando que se passaram 

quase 10 anos e Sobral é uma cidade em constante crescimento, o que pode refletir diretamente 

no déficit habitacional municipal. Além da atualização dos déficits qualitativo e quantitativo, o 

PLHIS deve abordar questões relativas às novas ZEIS delimitadas pelo Plano Diretor, bem como 

a sua regularização fundiária.      
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O PLHIS deve dialogar com as Políticas Nacional e Estadual de Habitação, mas deve também 

partir das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, já que é papel deste fazer a articulação da 

política urbana com a habitacional. Assim, o PLHIS deve articular as estratégias e os 

instrumentos previstos pela política de desenvolvimento urbano municipal, como as diretrizes do 

Macrozoneamento e das ZEIS, os instrumentos de controle da Função Social da Propriedade, 

além dos instrumentos de regularização fundiária, entre outros. Além dos instrumentos, o PLHIS 

deve propor também programas habitacionais, a fim de resolver questões específicas da política 

habitacional, como urbanização e regularização de assentamentos precários, produção de novas 

unidades habitacionais para aquisição e reassentamento, locação social, ação em cortiços, 

produção de moradias para população rural e assessoria técnica habitacional gratuita, etc. 

9.1.2. Código Municipal Ambiental  

O Código Ambiental Municipal tem como função primordial programar a Política Municipal de 

Meio Ambiente, definindo suas diretrizes e formas de aplicação, englobando todas as atividades 

passíveis de competência municipal na área de preservação da qualidade ambiental, devendo 

ser complementada por um programa de educação ambiental.   

Incentivos fiscais à preservação ambiental poderão ser contemplados na política ambiental, 

como descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos proprietários que mantém 

área verde em seus terrenos, fato esse que já ocorre no Município de São Paulo (Lei 10.365, de 

22.09.87), por exemplo.  

A Política Municipal Ambiental deverá conter como principais objetivos: a articulação integrada 

das ações e atividades ambientais desenvolvidas pelo município, tanto entre si como com os 

órgãos federais e estaduais quando necessário, atendendo os termos da Política Nacional do 

Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA.   

O Código Ambiental, por sua vez, trata-se de uma legislação de grande importância para 

preservar a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico, objetivando a melhor qualidade 

de vida da população, além de propiciar a aplicação de sanções e penalidades administrativas 

frente às infrações ambientais mais adequadas à realidade local, devendo ser executada com 

medidas administrativas e leis específicas que complementarão as suas diretrizes.  

O município, como ente político, possui competência local e suplementar para legislar sobre as 

questões ambientais locais, tendo a melhor condição para entender e legislar sobre os problemas 

ambientais em seu território. O município de Sobral não possui até a presente data um Código 

Ambiental, apesar de estar continuamente implementando legislações ambientais municipais, 

como também executando o licenciamento ambiental municipal desde o ano de 2013, através 
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da AMA - Agência Municipal de Meio Ambiente. Desta forma, é primordial que Sobral avance no 

sentido de elaborar seu próprio Código Ambiental, pois a questão ambiental é de extrema 

relevância para o município.    

9.1.3. Plano Municipal de Participação Social  

O Plano Municipal de Participação Social visa efetivar a democratização do controle social nos 

processos decisórios de planejamento, implementação e acompanhamento das políticas 

municipais urbanas. A tomada de decisão participativa e democrática e o controle social dão 

protagonismo à sociedade civil no planejamento e na gestão da política de desenvolvimento 

urbano da cidade.  

O Estatuto da Cidade traz como exemplos de instrumentos para efetivação da gestão 

democrática: órgãos colegiados de política urbana, debates, audiências, consultas públicas, 

conferências sobre assuntos de interesse urbano e iniciativas populares quanto a projetos de lei 

e a planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Considera-se também o referendo, 

o plebiscito e a gestão orçamentária participativa como parte do arcabouço da gestão 

democrática.  

Contudo, compreendendo a participação social como um processo de construção, para garantir 

a efetividade dos instrumentos de gestão democrática, que devem ser previstos pelo Plano 

Diretor, é necessário garantir a formação da população quanto às diversas temáticas referentes 

à política urbana, como mobilidade, habitação, direito à cidade, instrumentos urbanísticos, entre 

outros. Portanto, o Plano deve possuir no seu escopo estratégias de formação como cursos, 

oficinas, palestras e campanhas sobre o planejamento urbano municipal para diversos setores 

da sociedade e segmentos sociais, priorizando especialmente os movimentos comunitários.  

Além disso, para garantir que a população sobralense possa acompanhar e monitorar o 

andamento das ações do planejamento municipal, é necessário estabelecer uma comunicação 

clara e transparentes entre o Poder Público e a Sociedade Civil. Para isso, o Plano também deve 

propor estratégias de comunicação de todas as informações sobre investimentos, projetos em 

andamento, licenciamentos, mapeamentos, dados socioeconômicos da cidade, instrumentos 

urbanísticos e ambientais, entre outros. Essa comunicação deve utilizar plataformas que 

garantam o acesso de qualquer cidadão a qualquer informação de interesse coletivo, de forma 

simples e clara, seja através de artifícios tecnológicos e/ou analógicos.   

9.1.4. Plano Municipal de Turismo  

O Plano Municipal de Turismo de Sobral é um documento que visa nortear o processo de 

desenvolvimento turístico do município, considerando o grande potencial a ser explorado (como 
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o turismo ecológico e de aventura), além de alguns segmentos que já se destacam, como o 

Turismo técnico-científico, cultural, de negócios e eventos, de saúde, entre outros. Nesse 

sentido, as potencialidades devem ser levantadas e identificadas.   

A leitura inicial deve incluir a organização do inventário turístico do território municipal, 

abrangendo os distritos, de forma a identificar a situação atual e os aspectos mais relevantes do 

bem, da atividade ou da área turística. O plano deve conter ainda a definição de objetivos 

pautados pela visão de futuro para o município, o estabelecimento de metas que articulem 

diagnóstico e os objetivos, além das ações estratégicas necessárias para atingir as metas 

indicadas.  

O município deve se articular com o intuito de fortalecimento cooperativo, promovendo 

articulações com outros destinos turísticos, tendo em vista a localização estratégica de Sobral, 

com sertão, serra e praia em um raio de 100 km. Assim, possibilita-se a criação de circuitos 

amplos de desenvolvimento e a realização de planos regionais temáticos. Tal articulação regional 

pode ser fomentada pela elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 

Regional.  

Por acarretar incremento da população flutuante, a atividade turística influencia demandas 

coletivas, como equipamentos públicos, segurança e mobilidade, assim como o planejamento 

das áreas para implantação ou restrição de atividades privadas, como hospedagem, lazer, 

alimentação, compras, espaços de convenções e outras, de acordo com o segmento turístico. 

No caso de Sobral, que conta com um rico patrimônio natural e cultural nos distritos (como a UC 

REVIS Pedra da Andorinha, o Olho d'água do Pajé, os sítios arqueológicos Bilheira I e II, etc), é 

necessária especial atenção para que haja uma gestão adequada, preservando essas 

paisagens. Por este motivo, é importante que o Plano de Turismo considere tais demandas e se 

articule com os instrumentos e estratégias previstos no Plano Diretor de Sobral.  

9.1.5. Plano Municipal de Salvaguarda do Patrimônio   

O Plano de Salvaguarda é um instrumento de apoio e fomento do patrimônio material e imaterial 

do município. O Plano deve ser elaborado em conformidade com os condicionantes locais e 

constar em lei específica. Em sequência, elabora-se um planejamento estratégico baseado no 

diagnóstico e nas recomendações de salvaguarda. Este planejamento estratégico é elaborado e 

executado com base na interlocução continuada entre Estado e Sociedade. Decorridos dez anos, 

cada registro deve ser revisto e ratificado, conforme o envolvimento, a vontade social e vitalidade 

do bem cultural.  
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O Plano deve promover autonomia e sustentabilidade da salvaguarda dos bens culturais do 

município e tratar da política orientada para aumentar a participação democrática dos cidadãos 

na formulação, planejamento, execução, avaliação e acompanhamento de políticas de 

preservação do patrimônio cultural. Devem constar no planejamento ações de curto, médio e 

longo prazo, combinadas entre atores de diferentes segmentos da sociedade e executado de 

modo compartilhado e participativo.  

O Plano Municipal de Salvaguarda do Patrimônio de Sobral tem como objetivo:  

a) Identificar, inventariar e documentar o patrimônio histórico do município;  

b) Promover pesquisa e investigação sobre a temática em parceria com instituições de 

pesquisa e ensino;  

c) Promover a educação patrimonial como a principal ferramenta de manutenção e 

divulgação do patrimônio histórico;  

d) Elaborar as diretrizes para proteção, preservação, valorização, revitalização e divulgação 

do patrimônio municipal;  

e) Definir cronogramas e metas para execução das diretrizes e projetos.  

É fundamental que o Plano esteja em concordância com as normas e direcionamentos instituídos 

pelo Iphan e com as Políticas, Planos e Programas do município, como: o Plano de Arborização 

de Sobral, o Plano de Mobilidade Urbana de Sobral, o Plano Municipal de Turismo, o Plano de 

Educação, entre outros.   

A produção cultural das periferias e das áreas socialmente vulneráveis será reconhecida e será 

objeto de estudo integrado ao Plano, de modo a ampliar o diálogo e reconhecer a produção 

cultural de maneira descentralizada e democrática.  

As ações previstas no documento deverão garantir a permanência da identidade coletiva da 

população, promovendo ações para mitigar o processo de depredação do patrimônio material e 

a perda do patrimônio imaterial com a consequente e indesejada homogeneização da cultura 

local.    

O Plano estruturar-se-á em 3 eixos básicos de atuação, descritos a seguir:  

Eixo 1: Salvaguarda do Patrimônio Cultural dos distritos de Sobral  

As ações serão voltadas à valorização, preservação e recuperação do patrimônio histórico e 

natural dos distritos de Sobral através da realização de estudos, elaboração de inventários, 

desenvolvimento de catálogos e desenho de projetos que estejam integrados aos setores de 
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turismo e de desenvolvimento social, ambiental e econômico. Serão definidas como áreas 

prioritárias: 

  

a) Olho d’água do Pajé (Distrito de Bilheira);  

b) Enclave Arqueológico da Zona Leste de Sobral (Aracatiaçu, Bilheira e Taperuaba);     

c) Centro do distrito de Patriarca.   

Eixo 2: Tombamento de edificações com interesse histórico para o município  

Será realizado em conformidade com os estudos existentes e respaldado em novos estudos. 

Deverão ser instaurados processos de tombamento das edificações com interesse patrimonial 

identificadas no território municipal. Serão definidas como prioritárias:  

a) Estação Ferroviária de Sobral (Distrito sede de Sobral);  

b) Estação Ferroviária (Distrito de Caioca);  

c) Capela Nossa Senhora da Conceição (Distrito de Patriarca).  

Eixo 3: Educação Patrimonial e definição de Rotas do Patrimônio Cultural de Sobral  

A educação patrimonial é imprescindível para a preservação da memória histórica e deve ser 

fundamentada na experiência e no contato direto com evidências e manifestações culturais.  

Como estratégia para promover a educação patrimonial e estimular a vivência e a interação com 

objetos e manifestações culturais locais, serão definidas as Rotas Culturais – percursos urbanos 

e rurais que visam apresentar e promover o patrimônio local, gerando a propagação da memória 

histórica e possibilitando o fortalecimento das identidades locais e renda para população.  

Deverão ser elaborados estudos específicos para definição dos roteiros, que posteriormente 

serão representados em mapas temáticos, além de sinalização e estabelecimento de guias para 

acompanhar as visitações periódicas.   

A capacitação e formação da população local, especialmente dos moradores das áreas de 

interesse do patrimônio, deverão ser integrados ao aparato de ações previstas no Plano, bem 

como a articulação entre escolas e município para inserção de conteúdos e atividades que 

envolvam a vivência patrimonial.  

O Plano de Salvaguarda deverá promover e estimular ações e projetos a serem desenvolvidos 

pelo município em parceria com a iniciativa pública e privada, visando à manutenção e à 

preservação do patrimônio cultural de Sobral. As rotas sugeridas são:  
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1) Rota dos sobrados e casarões históricos  

Percursos pelas ruas e edifícios tombados mais relevantes do Sítio Histórico de Sobral. O 

objetivo é apresentar como se deu o desenvolvimento urbano do município e apresentar os 

edifícios que se tornaram marcos na paisagem urbana do centro histórico. Após implementação 

na sede municipal, essa rota deverá ser ampliada para o distrito de Patriarca.  

2) Rota paisagística do Rio Acaraú  

Percurso realizado nos parques lineares implantados nas duas margens do rio Acaraú, incluindo 

passeio de canoa pelo rio, com a travessia realizada entre a ponte Othon de Alencar e a ponte 

Dr. José Euclides. Essa rota proporcionará a apreciação da paisagem com o pôr-do-sol visto 

através da silhueta dos edifícios do Sítio Histórico, com as torres das igrejas em destaque, em 

harmonia com o perfil da serra da Meruoca ao fundo. Além disso, a rota garantirá a presença 

histórica dos canoeiros, ressignificando sua atividade, ameaçada pela ponte peatonal prevista.  

3) Rota Religiosa  

Essa rota contemplará as igrejas mais relevantes do município de Sobral, passando pelas 

principais praças do Sítio Histórico e pelas ruas onde acontecem manifestações religiosas de 

interesse cultural, como as procissões e festas populares promovidas pelas igrejas. Os distritos 

que contam com festas religiosas de interesse municipal, como as quermesses anuais 

organizados na Capela Nossa Senhora da Conceição (Patriarca), deverão contar com rotas 

similares, com visitas guiadas organizadas no contexto dos festejos.  

4) Rota Literária e Científica  

Esse roteiro deve explorar a rota traçada pela personagem Luzia Homem do livro escrito pelo 

ilustre sobralense Domingos Olímpio, além de outros cenários explorados na obra; os lugares 

relacionados com a história do poeta e cantor Antônio Carlos Belchior e sua obra; e o trecho 

onde há registros da presença da comitiva da missão comandada por Albert Einstein, que 

viabilizou a comprovação da Teoria da Relatividade.   

5) Rota do Patrimônio Cultural Imaterial  

Itinerário com intuito de valorizar o patrimônio cultural imaterial do município. Para alcançar seu 

objetivo, essa rota deverá incentivar a preservação e divulgação de estórias locais, a valorização 

de manifestações culturais e de ofícios tradicionais, assim como formas artísticas de expressão, 

práticas sociais e lugares marcados pelas práticas culturais coletivas.   
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6) Rota Arqueológica pelo Sítio Histórico de Sobral  

Rota partindo da Casa do Capitão Mor / Igreja da Sé com o intuito de explorar os registros 

arqueológicos identificados no Sítio Histórico de Sobral e viabilizar uma interpretação de como 

se deu o desenvolvimento urbano do município a partir da análise da superposição das ruínas e 

objetos encontrados.   

7) Rota Arqueológica e de Interesse Paisagístico nos Distritos Leste  

Roteiro previsto para a contemplação do patrimônio natural e cultural dos distritos situados no 

Enclave Arqueológico da Zona Leste de Sobral e seu entorno. Essa rota interpretativa deve 

considerar a estrutura de visitação implantada nos Sítios arqueológicos de Bilheira I e II, a 

estrutura existente na fonte termal do Olho d'Água do Pajé e a paisagem cultural dos distritos de 

Aracatiaçu, Bilheira e Taperuaba.  

Apresenta-se como premissa básica e comum a todas as rotas propostas o estímulo ao uso de 

modais de deslocamentos ativos.  

9.2. Projetos Estruturantes  

9.2.1. Projeto 01: Acessibilidade nos Distritos  

a) Projeto de urbanização e acessibilidade dos trechos urbanos das rodovias que cruzam 

as sedes distritais  

1) Identificação: O projeto de acessibilidade nos distritos subdivide-se em dois: a) Projeto de 

urbanização e acessibilidade dos trechos urbanos das rodovias que cruzam as sedes distritais; 

b) Implantação de infraestrutura nas vias de conexão das sedes distritais às principais 

localidades.  

2) Localização: Área urbana das sedes distritais de Bilheira, Pedra de Fogo, Patriarca, 

Caioca, Jaibaras, Taperuaba, Salgado dos Machados, Aracatiaçu e Aprazível.  

3) Justificativa: Atualmente, as sedes distritais mencionadas são cortadas por rodovias de 

alto tráfego de veículos pesados que impactam a morfologia urbana ao segregar o núcleo 

distrital. Além do impacto morfológico, são recorrentes os acidentes de trânsito. As áreas são 

carentes de infraestrutura básica, sendo fundamental a criação de um Plano de Acessibilidade 

que contemple a implantação de sinalização, infraestrutura pedonal, mobiliário urbano, 
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iluminação, bem como a definição de um desenho urbano que promova o traffic calming10, a 

mobilidade ativa11 e o fortalecimento unidade de vizinhança12.   

O projeto deve considerar a implantação da drenagem urbana através da criação de sarjetas, 

bueiros e drenos profundos para evitar o escoamento direto da água pluvial nas casas próximas 

às rodovias, assim como pontos de alagamentos.  

A proposta prevê que a rodovia se torne um corredor urbano de múltiplos usos, favorável à 

implantação de novos equipamentos, ordenando o fluxo de passagem e o fluxo de origem e 

destino. O objetivo do projeto é garantir aos moradores dos distritos uma estrutura urbana que 

permita segurança e acessibilidade aos deslocamentos diários.  

4) Escopo: Deverá ser composto pelos seguintes projetos específicos:  

• Projeto de urbanização de vias (tráfego calmo, mobiliário urbano, paradas de ônibus, etc);  

• Projeto viário: Terraplanagem, pavimentação, topografia, sinalização horizontal e vertical;  

• Projeto Paisagístico, baseando-se nos condicionantes locais e nas diretrizes propostas 

pelo Plano de Arborização;  

• Instalações elétricas, drenagem superficial e profunda; e  

• Implementaço de Ciclovias.  

5) Impacto esperado: Redução e prevenção de acidentes, integração entre as áreas da 

sede, melhor distribuição e acesso aos equipamentos em toda a cidade, expansão urbana 

equilibrada entre os diversos eixos da cidade, atração de novos investimentos a partir da criação 

de novos comércios, serviços e equipamentos, etc.  

b) Implantação de infraestrutura nas vias de conexão das sedes distritais às principais 

localidades  

1) Identificação: Mobilidade distrital com acesso às localidades mais povoadas dos 

distritos, priorizando as que dispõem de equipamentos públicos (escolas, postos de saúde, etc.) 

                                            
10 Traffic calming, em tradução literal "tranquilizando o tráfego", também é conhecido como acalmia 
de tráfego. No Brasil, consiste em um conjunto de medidas de planejamento urbano e de tráfego 

que englobam a utilização de estruturas físicas como quebra-molas ou a mudança da geometria das 
vias, visando à redução da velocidade do tráfego de veículos motorizados a fim de aumentar a 
segurança dos deslocamentos de pedestres e ciclistas.  
11 A mobilidade ativa, também denominada de mobilidade suave ou mobilidade não-motorizada é 

uma forma de mobilidade para transporte de pessoas, e em alguns casos de bens, que faz uso 

unicamente de meios físicos do ser humano para a locomoção.  
12 A unidade de vizinhança é o nome dado ao conceito difundido por Clarence Perry e refere-se a 

áreas residenciais autônomas, equivalente a bairros, que abrigassem todas as necessidades 

cotidianas de seus moradores a um deslocamento caminhável. 
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e de produção agrícola, as quais, consequentemente, apresentam um maior fluxo de pessoas e 

tráfego de veículos.  

2) Localização: Área rural dos distritos, nos trechos de estradas vicinais que dão acesso às 

principais localidades (aquelas que já se apresentam como povoados, inclusive com 

equipamentos públicos que atendem às imediações). Contemplando 9 distritos e 14 localidades 

diretamente, totalizando uma extensão de 92,26 km. 

 

 

Tabela 08 - Extensão das principais estradas vicinais nos distritos de Sobral.  

 

3) Justificativa: As demandas relativas à mobilidade e à acessibilidade nos distritos foram 

apontadas por moradores durante a realização das Oficinas de Leitura Comunitária. Os relatos 

acerca das dificuldades para se chegar nas localidades incluíram não apenas a oferta de meios 

de transporte para os deslocamentos, mas também a necessidade de uma infraestrutura para 

mobilidade que permita aos moradores de localidades mais distantes se deslocarem para a sede 

dos distritos. Algumas localidades abrigam povoados com maiores ou menores aglomerações. 

Sugere-se que o projeto contemple as localidades mais adensadas e que disponham de 

equipamentos públicos, como escolas e postos de saúde.   

4) Escopo: Deverá ser composto pelos seguintes projetos específicos:   

• Iluminação pública;  

Fonte: Elaborada pela equipe PDS, 2020. 
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• Projeto viário (terraplanagem, pavimentação, topografia, sondagem, sinalização 

horizontal e vertical, dentre outros);  

• Projeto de urbanização de vias (instalação de abrigos; identificação de paradas…); e  

• Passagens molhadas, pontilhões e pontes.  

5) Impacto esperado: Melhorar a mobilidade e o acesso dos moradores de localidades 

mais adensadas e dotadas de equipamentos públicos geradores de fluxo para a sede dos 

distritos, bem como viabilizar o transporte de mercadorias e o escoamento de produção para 

esses locais.  

 

Mapa 53 - Espacialização da conexão dos trechos dos distritos.  

  

Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

9.2.2. Projeto 02: Ponte sobre o Rio Acaraú  

1) Identificação: Ponte sobre o Rio Acaraú conectando o bairro Antônio Carlos Belchior ao 

bairro Jerônimo de Medeiros Prado.  
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2) Localização: Entre a Av. do Canal (ao lado do aeroporto Cel. Virgílio Távora, bairro 

Jocely Dantas) e rua Raimundo Arruda Carneiro (bairro Antônio Carlos Belchior).  

3) Justificativa: O bairro Antônio Carlos Belchior caracteriza-se como um dos vetores de 

expansão do município de Sobral. A área do atual aeroporto de Sobral e o bairro Jocely Dantas, 

por sua vez, são áreas dotadas de infraestrutura e serviços e terão sua ocupação priorizando o 

uso residencial.  

A conexão entre esses dois bairros facilitaria o acesso da população residente no lado direito do 

rio Acaraú a equipamentos como o Hospital do Coração e a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú, além da população oriunda de outros municípios, já que a conexão proporcionará um 

rápido acesso à região central de Sobral a partir da BR-403 e da CE-240.  

4) Escopo: Deverá ser composto pelos seguintes projetos e estudos específicos:   

• Projeto de ponte sobre o rio Acaraú;  

• Projeto de adequação das vias atuais;  

• Projeto de pavimentação do trecho carroçável localizado na margem direita;  

• Projeto de continuidade da rua Cel. Mont'Alverne (até a ponte proposta);  

• Projeto Paisagístico (tráfego calmo, mobiliário urbano, ciclovias, sinalização, etc); e  

• Projetos complementares de instalações.  

5) Impacto esperado: Redução do fluxo de veículos na Avenida Otto de Alencar (principal 

acesso à zona central do município); ocupação efetiva dos bairros Antônio Carlos Belchior e 

Jocely Dantas, assim como da zona do atual aeroporto de Sobral; incentivo à aplicação dos 

instrumentos urbanísticos e outros projetos previstos no Plano Diretor, como o instrumento 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e o Projeto Estruturante do Parque 

das Aves.  

Mapa 54 - Espacialização da conexão proposta sobre o rio Acaraú entre os bairros Jerônimo de 
Medeiros Prado e Antônio Carlos Belchior. 
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Fonte: Equipe PDS,2020. 

9.2.3. Projeto 03: Polo Logístico  

1) Identificação: Pólo Logístico e Porto Seco.  

2) Localização: Área periurbana, próxima à linha férrea, com fácil acesso às rodovias 

principais (BR-222, BR-403, CE-240 e CE-362) e ao novo aeroporto.  

3) Justificativa: Sobral localiza-se em uma posição estratégica e está historicamente ligada 

ao comércio e à distribuição de produtos. Atualmente, o município conta com grandes indústrias 

de transformação, além de uma atividade de extração de minério de ferro considerável, sendo 

parte dessa extração/produção exportada.   

Porto seco é um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada e/ou via férrea.  

Além de seu papel na carga de transbordo, portos secos podem também incluir instalações para 

armazenamento e consolidação de mercadorias, manutenção de transportadores rodoviários ou 

ferroviários de carga e de serviços de desalfandegamento. A instalação de um porto seco oferece 

diversas vantagens para empresas que trabalham com comércio exterior, tanto na importação 

de mercadorias como na exportação de produtos para diferentes países, viabilizando maior 

agilidade no processo e redução de custos. O porto seco, portanto, possibilita a integração mais 
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eficiente com outros meios de transporte, seja por meio do acesso facilitado a grandes portos 

marítimos e fluviais ou pelo atendimento a aeroportos por meio da malha rodoviária.    

4) Escopo: Deverá ser composto pelos seguintes projetos específicos:   

• Projeto de implantação de Porto Seco;   

• Projeto de implantação de Pólo Logístico (Central de Abastecimento de Produtos 

Agrícolas Regionais, Central de Distribuição de insumos e peças industriais, etc); e  

• Projeto de adaptação das vias de acesso (terraplenagem, pavimentação, sinalização, 

projetos complementares).  

5) Impacto esperado: Geração de emprego e renda, aumento do PIB municipal, 

ordenamento do setor de logística.  
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Mapa 55 - Área proposta para implantação do Porto Seco 

  
Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

9.2.4. Projeto 04: Projeto Novo Recanto  

1) Identificação: Projeto de Recuperação Ambiental da Área de Proteção Permanente 

(APP) e proteção do bairro Novo Recanto com inclusão de equipamentos de lazer.  

2) Localização: Bairro Novo Recanto  

3) Justificativa: O Bairro Novo Recanto abriga uma comunidade consolidada, fruto do 

reassentamento da população que habitava os trechos limítrofes à antiga linha férrea que 

conectava Sobral a Camocim. As áreas de lazer do bairro são escassas, porém existe um 

expressivo potencial quanto à implantação de um parque nas margens do Riacho Mata Fresca, 

utilizado pela população para caminhadas e prática de esportes.   

As glebas vazias não urbanizadas são recorrentemente utilizados como depósitos de lixo, 

entulhos de construção civil, restos de podas de árvores, etc.  

O bairro possui também uma praça que pode ser integrada ao futuro parque e demais áreas de 

calçada através de um corredor verde de arborização entre esses dois eixos principais de acesso 
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ao bairro. As calçadas têm potencial para serem ampliadas com a criação de ciclovias e a 

implantação de mobiliário urbano.  

Além disso, a população solicitou, nas oficinas de leitura comunitária, a criação de um museu 

local, abordando a história do bairro e funcionando como área para cursos e para reuniões da 

comunidade.  

4) Escopo: O projeto deverá ser composto pelos seguintes projetos específicos:  

• Projeto de Recuperação ambiental da vegetação degradada e da mata ciliar do Riacho 

Mata Fresca;  

• Projeto de urbanização de vias e ciclovias com a criação de uma via Paisagística na 

margem direita do bairro (tráfego calmo, mobiliário urbano, paradas ônibus, etc), e conexão com 

o centro do bairro;  

• Paisagismo com ênfase no uso de espécies nativas;  

• Projeto de equipamentos de lazer: 01 campo de futebol, áreas de piquenique com mesas, 

playground e circuitos de equipamentos de práticas esportivas para crianças e adolescentes 

feitos de materiais reciclados, skate e parkour, área de ginástica ou multiuso (capoeira, tai chi 

chuan, danças de rua, etc);  

• Instalações elétricas, drenagem superficial e profunda;  

• Projeto de contenções e terraplanagem para os locais onde forem implantados os 

equipamentos;  

• Projeto do Museu do Bairro; e   

• Recuperação das praças existentes de forma a integrar ao novo Parque.  

5) Impacto esperado: Ampliação das áreas de lazer para uso da comunidade e bairros 

vizinhos; demarcação física e transformação da área alagada de terrenos baldios para uma área 

de Parque com função socioambiental, aumentando a diversidade de fauna e flora; criação de 

áreas de drenagem que impactarão positivamente outros bairros de Sobral; aumento de 

equipamentos de lazer; e a valorização da identidade local com a criação do museu da história 

do bairro.  
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Mapa 56 - Espacialização da proposta no Novo Recanto.  

  

Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

9.2.5. Projeto 05: Parque das Aves  

1) Identificação: Projeto Parque Linear das Aves na zona urbana de Sobral.   

2) Localização: Zona alagável entre a Av. Sen. Fernandes Távora e o bairro Antônio Carlos 

Belchior (ver Mapa 57 - Espacialização da localização do Parque Linear das Aves, com área da 

proposta do Parque, extensão da ciclofaixa e área para passeio).  

3) Justificativa: Promover a convivência da comunidade do entorno pelo uso de áreas 

verdes, propiciando qualidade e conforto ambiental. A criação do Parque Linear das Aves 

engloba recuperação, conservação e proteção de um considerável e histórico recurso hídrico do 

município (Riacho Oiticica), além de promover a recuperação da vegetação nativa da região, 

como também das áreas degradadas ambientalmente, que foram objetos de extração mineral.   

4) Escopo: O parque está distribuído no bairro Várzea Grande e possui uma área total de 

84 hectares, situados em uma Zona Especial de Interesse Ambiental, criada pela Lei nº 60 de 18 

de julho de 2018. O projeto deve ser composto pelos seguintes projetos específicos:  

• Projeto de reurbanização da área;   

• Terraplanagem, movimentação, topografia, readequação do recurso hídrico;   
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• Projeto Paisagístico;   

• Instalações elétricas, drenagem superficial;   

• Implementação de ciclofaixas;  

• Implantação do observatório das aves, através da criação de pontos para fotografia e 

contemplação das espécies; e 

• Construção de calçadão.   

5) Impacto esperado: Recompor e regenerar o recurso hídrico existente, recuperar a área 

degradada anteriormente para extração mineral, propiciar áreas verdes para permanência e 

contato das pessoas com a flora e, especialmente, a fauna local.  

Mapa 57 - Espacialização da localização do Parque Linear das Aves, com área da proposta do 

Parque e comprimento da ciclofaixa e área para passeio.  

 

Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 
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9.2.6. Projeto 06: Requalificação do Acesso ao Distrito de Jaibara e ampliação do 

perímetro irrigado  

1) Identificação: Ampliação da ponte de acesso ao distrito e do perímetro irrigado como 

propostas para o incentivo à agricultura familiar e ao bem-estar, bem como a permanência da 

população rural.   

2) Localização: Distrito de Jaibaras, no município de Sobral.   

3) Justificativa:  O atual acesso ao distrito se dá pela ponte sobre a barragem do açude 

Ayres de Sousa. A ponte possui apenas uma faixa de rolamento, dificultando o trânsito e 

colocando em risco a população que realiza diariamente o percurso. Além disso, o distrito possui 

potencial para o desenvolvimento de atividades agrícolas, atualmente pouco explorado, sendo 

importante a promoção de políticas de acesso à terra urbana para os pequenos agricultores, 

regularização fundiária e incentivo ao camponês.    

4) Escopo: O projeto está definido em dois objetivos principais: melhoria do acesso ao 

distrito e ampliação do perímetro irrigado. A seguir, os principais projetos e ações previstos:  

• Projeto de mapeamento da APP do Açude;   

• Estudo e proposta de ampliação da ponte;  

• Delimitação do perímetro irrigado;  

• Identificação das famílias beneficiadas; e  

• Implementação de infraestrutura dos lotes agricultáveis.  

5) Impacto Esperado: O projeto estruturante espera transformar o distrito através da 

produção agrícola baseada na cultura diversificada e familiar, bem como pela ampliação da ponte 

de acesso ao distrito, visando garantir a segurança aos moradores e a fluidez do trânsito.  
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Mapa 58 - Vista da área de preservação permanente, com delimitação da área a ser recuperada 

 

Fonte Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 

 

9.2.7. Projeto 07: Requalificação Urbana e Arquitetônica da Feira do Aprazível  

1) Identificação: Requalificação da área do entorno da Feira do Aprazível e proposta de 

edificação para abrigar a feira.  

2) Localização: Distrito de Aprazível.  

3) Justificativa: A feira do Aprazível é uma das maiores feiras da região e contribui para a 

renda da população que se beneficia na venda de mercadorias, aluguel de imóveis, venda de 

alimentos e apoio aos feirantes. Apesar da importância desempenhada, as instalações são 

precárias e a área do entorno não possui uma infraestrutura de calçadas, iluminação e mobiliário 

urbano adequado para atender a demanda. Assim, é fundamental a proposição de uma 

intervenção urbana para a área, assim como a proposta de uma edificação para abrigar a feira e 

a logística de fluxos demandada.   
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4) Escopo: Deve ser composto pelos seguintes projetos específicos:  

• Projeto e Construção de edificação para abrigar a feira com previsão de espaço para 

depósito, restaurante, banheiros, etc; e  

• Requalificação das vias lindeiras, englobando implantação de sinalização vertical e 

horizontal, iluminação, paisagismo e mobiliário urbano.   

5)  Impacto esperado: Assegurar a permanência da feira, ampliando a área e dotando-a de 

infraestrutura para atender a logística necessária, gerando mais oportunidade de emprego e 

renda, assim como segurança e qualidade de vida para população local.  

 

Mapa 59 - Vista da área de intervenção do Projeto Estruturante da Feira do Aprazível. 

  

Fonte Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 
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9.2.8. Projeto 08: Sistema de Infraestrutura Verde e Azul  

1) Identificação: Recuperação da mata no sopé da Serra da Meruoca, reconexão entre a 

Serra e o Rio Acaraú na área urbana de Sobral e melhoramento da qualidade da água dos corpos 

hídricos da sede.  

2) Localização: Distrito sede.  

3) Justificativa: O processo de antropização do sopé da serra da Meruoca avançou com o 

surgimento de loteamentos fechados e as atividades agrícolas realizadas de forma espraiada no 

entorno das nascentes de rios e riachos importantes para a cidade. Esse processo de 

transformação da paisagem, através da remoção das matas nativas para a ocupação urbana, é 

contínuo desde o surgimento da sede, que cresceu entre o Rio Acaraú e a Serra da Meruoca, 

segregando os dois elementos naturais - Serra e Rio. Os resultados desse processo é o avanço 

da erosão do sopé da Serra dado a ausência de vegetação para conter o escoamento mais lento 

da água, ampliando os riscos de enchente na sede, a poluição das nascentes, a desertificação 

das áreas, etc. Desta forma, o projeto visa recuperar e evitar o avanço das problemáticas 

resultantes desse processo de desmatamento. Além do avanço do desmatamento e a 

consequente transformação da paisagem nas nascentes, os rios e riachos da sede são afetados 

pela poluição difusa ocasionada por diversos agentes poluidores no meio urbano. Assim, a 

proposta desenha uma rede de jardins bio filtrantes para amenizar os efeitos da poluição dos 

corpos hídricos municipais.   

4) Escopo: Deve ser composto pelos seguintes projetos específicos:  

• Reflorestamento do sopé da serra;  

• Identificação e proteção das nascentes;  

• Promoção da agricultura familiar sustentável, com incentivo ao plantio de árvores 

frutíferas e agricultura orgânica;  

• Criação de terraços de contenção do escoamento das águas das chuvas, evitando o 

processo de erosão;  

• Criação de um sistema de jardins de chuva conectando a Serra da Meruoca ao Rio 

Acaraú, com adensamento de vegetação e implantação de infraestrutura verde e azul; e   

• Criação de um sistema de jardins Bio Filtrantes na sede de Sobral.   
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5) Impacto esperado: Evitar o processo de desertificação da área, dar subsídios para as 

famílias ampliarem a renda através da adoção de práticas sustentáveis de agricultura, recuperar 

as nascentes, evitar o processo de erosão e melhorar o escoamento das águas pluviais.  

9.2.9. Projeto 09: Museu da Arqueologia  

1) Identificação: Edificação para abrigar o laboratório, a reserva técnica e o museu da 

arqueologia de Sobral.   

2) Localização: Distrito sede.  

3) Justificativa: Sobral encontra-se em uma região rica em sítios arqueológicos. Nos 

últimos anos, pesquisas e mapeamentos se intensificaram e ampliaram o acervo e a quantidade 

de artefatos catalogados e sítios mapeados. Assim, é uma demanda existente a criação de um 

espaço de referência e de abrigo para pesquisas e atividades relacionadas à temática, bem como 

a criação de um espaço de apoio à educação, manutenção e gestão dessa riqueza patrimonial 

municipal.   

4) Escopo: Deve ser composto pelos seguintes objetos:  

• Centralidade para promoção e definição das rotas do patrimônio arqueológico;  

• Adequação de sobrado de interesse histórico, situado entre Avenida Doutor Guarany e 

Rua Oriano Mendes, para atender ao projeto do Museu da Arqueologia;  

• Definição de uma rede de apoio à pesquisa e salvaguarda do patrimônio arqueológico 

municipal; e  

• Espaço de promoção da educação patrimonial e democratização do acesso às peças 

catalogadas na região.   

5) Impacto esperado: Criação de uma rede de apoio com infraestrutura adequada para 

manutenção e promoção do patrimônio arqueológico municipal.  
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Mapa 60 - Vista da área proposta para implantação do Museu da Arqueologia  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ‘’ ‘ 

Fonte: Elaborado pela Equipe PDS, 2020. 
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9.2.10. Projeto 10: Jardim Botânico  

1) Identificação: Área para abrigar uma coleção de plantas da caatinga, bem como o 

laboratório de pesquisa na área botânica e espaço de contemplação e visitação.   

2) Localização: Distrito sede.  

3) Justificativa: Sobral encontra-se no semiárido nordestino com características 

específicas de uma área entre serra e sertão. Nos últimos anos, a iniciativa pública tem 

ampliado o investimento na requalificação do meio ambiente e no plantio de espécies 

nativas. Em todo o Brasil, não foi identificado uma área de pesquisa que possua abrigo, 

manutenção e promoção da flora específica da caatinga. Desta forma, o Jardim Botânico 

do Semiárido tem a função de inovar e ampliar a atenção a um dos biomas brasileiros 

em processo considerável de descaracterização.   

4) Escopo: Deve ser composto pelos seguintes objetos:  

• Estufas;  

• Área de exposição;  

• Laboratórios; 

• Trilhas; 

• Mobiliário urbano próprio; e 

• Área para o desenvolvimento de atividades voltadas à educação ambiental. 

5) Impacto esperado: Criação de uma edificação de suporte à pesquisa e à promoção da 

caatinga. 
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ANEXO 01 – Tabela de Diretrizes, Estratégias e Ações  

ASPECTOS REGIONAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

1.1 
1.2 
1.3 

Facilitar a integração 
entre os municípios da 

RMS de forma a 
conciliar as ações e 
políticas na região. 

Contribuir para a 
execução das 

políticas de gestão 
e planejamento da 

RMS. 

Efetivar a atuação da 
Instância Colegiada 

Deliberativa da RMS, 
articulando e dialogando 
com todos os membros. -Programa de 

Consolidação da 
Estrutura de 
Governança 
Interfederativa 
(PDUI,2018); 
 
-Programa de 
Implementação dos 
Sistemas de Gestão 
(PDUI, 2018). 

Participar da estruturação 
básica para governança 

interfederativa, de acordo 
com o PDUI. 

Propor a criação de um 
consórcio intermunicipal 
objetivando a criação de 

novos equipamentos 
metropolitanos, 

priorizando áreas com 
localização estratégica. 

1.4 
1.9 

Fomentar o 
desenvolvimento 

socioeconômico, trazer 
mais investimentos, 

fornecer mais 
oportunidades de 

emprego e facilitar o 
empreendedorismo na 

RMS. 

Identificar 
parceiros públicos, 

institucionais e 
privados com foco 
na valorização das 

vocações e 
complementarieda

des dos 
municípios da 

RMS. 

Estimular novas 
oportunidades de 

emprego que surgirão 
após a implantação do 

novo Aeroporto de Sobral. 

 
 
-Política de 
Fortalecimento de 
Atividades e 
Ampliação de 
Oportunidades 
Socioeconômicas 
Metropolitanas (PDUI, 
2018); 
 
-Programa Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação (PDUI, 
2018); 
 
-Programa de 
Estímulo ao Comércio 
e Serviços (PDUI, 
2018). 
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ASPECTOS REGIONAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

1.4 
1.9 

Fomentar o 
desenvolvimento 

socioeconômico, trazer 
mais investimentos, 

fornecer mais 
oportunidades de 

emprego e facilitar o 
empreendedorismo na 

RMS. 

Identificar 
parceiros públicos, 

institucionais e 
privados com foco 
na valorização das 

vocações e 
complementarieda

des dos 
municípios da 

RMS. 

Dialogar com instituições 
visando fomentar 

consultorias para o 
desenvolvimento dos 

municípios da RMF pelo 
meio de suas vocações e 
complementariedades, em 
especial de seus setores 

econômicos. 

-Política de 
Fortalecimento de 
Atividades e 
Ampliação de 
Oportunidades 
Socioeconômicas 
Metropolitanas (PDUI, 
2018); 
 
-Programa Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação (PDUI, 
2018); 
 
-Programa de 
Estímulo ao Comércio 
e Serviços (PDUI, 
2018). 

Potencializar o 
planejamento e o 

desenvolvimento regional, 
articulando as 

infraestruturas físicas, 
recursos naturais e 

serviços de Sobral com os 
demais municípios da 

RMS. 

Elaborar estudos para o 
desenvolvimento do Setor 

de Logística* como 
atividade econômica 

potencial para a RMS.  
*Central de Abastecimento 

Agrícola Regional, Central de 
Insumos e Peças Industriais. 

-Programa de 
Desenvolvimento 
Agropecuário (PDUI, 
2018); 
 
-Programa de 
Fomento da Indústria 
Metropolitana (PDUI, 
2018). 

Criar uma agenda com as 
instituições de Ensino 

Superior e Técnico para 
estabelecer parcerias 

continuadas em ações e 
projetos de 

Desenvolvimento Urbano 
Regional. 

-Termos de 
Cooperações 
Técnicas com 
instituições de Ensino 
Superior e Técnico. 
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ASPECTOS REGIONAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

 
1.5 

Subsidiar as ações do 
consórcio para 
fortalecer suas 

relações com os 
municípios da RMS. 

Captar recursos 
para a 

implementação 
das ações e 

projetos 
identificados no 
PDUI no que se 

refere a 
infraestruturas 

regionais 
essenciais no 

fortalecimento da 
RMS. 

Investir na mobilidade 
regional através do 

transporte coletivo, de 
forma a otimizar os 

deslocamentos e propiciar 
maior integração 
intermunicipal. 

-Plano Metropolitano 
de Mobilidade 
Urbana. 

Estimular a pauta de 
execução dos projetos 

prioritários no Conselho 
de Desenvolvimento e 
Integração da RMS. 

-Plano de 
Desenvolvimento 
Urbano Integrado da 
RMS (PDUI). 

1.6 

Estruturar um plano de 
fortalecimento turístico 

em Sobral que 
possibilite a integração 
de outros municípios. 

Identificar as 
potencialidades 
ambientais e as 
possíveis ações 
integradas entre 
os municípios da 
RMS, sobretudo 

quanto a 
implementação do 

PDUI, para o 
fomento do 

turismo na região. 

Realizar a fiscalização 
ambiental compartilhada 
dos recursos naturais de 

abrangência regional, 
promovendo a troca de 

experiências, 
capacitações e 
treinamentos. 

-Programa Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação (PDUI, 
2018); 
 
-Programa de 
Controle Ambiental 
(PDUI, 2018); 
 
-Programa de 
Proteção e 
Reabilitação da Flora 
e Fauna (PDUI, 
2018); 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL). 

Realizar agendas voltadas 
para educação ambiental 
no âmbito metropolitano e 

regional. 

1.6 

Estruturar um plano de 
fortalecimento turístico 

em Sobral que 
possibilite a integração 
de outros municípios. 

Identificar as 
potencialidades 
ambientais e as 
possíveis ações 
integradas entre 
os municípios da 
RMS, sobretudo 

quanto a 
implementação do 

PDUI, para o 
fomento do 

turismo na região. 

Criar e compartilhar 
roteiros turísticos 

regionais valorizando e 
considerando a paisagem 
natural e manifestações 

culturais como elementos 
com potencial turístico 

ecológico para o 
Desenvolvimento 

Regional. 

-Política de 
Valorização do 
Patrimônio Histórico-
Cultural (PDUI, 2018); 
 
-Programa de 
Estímulo ao Comércio 
e Serviços (PDUI, 
2018); 
 
-Plano Municipal de 
Turismo e 
Salvaguarda do 
Patrimônio. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 
MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.1 
2.10 
2.11 

Orientar o 
desenvolvimento 

urbano promovendo a 
densidade, diversidade 

de usos e expansão 
urbana equilibrada. 

Estimular o 
adensamento 

ordenado, dentro 
do perímetro 

urbano, em áreas 
com infraestrutura 

implantada. 

Controlar a expansão 
urbana considerando as 
áreas ambientalmente 

relevantes e incentivar a 
ocupação e o 

adensamento em áreas 
onde a infraestrutura de 
saneamento existente 

suporte ou facilite a 
ampliação prevista. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Zoneamento Urbano; 
 
-Parcelamento, 
Edificação e 
Utilização 
Compulsórios; 
 
-IPTU Progressivo no 
Tempo; 
 
-Transferência do 
Direito de Construir; 
 
-Parcerias Público-
Privadas; 
 
-Plano de 
Reutilização da Área 
Remanescente do 
Atual Aeroporto. 

Fomentar a conexão entre 
os novos bairros e os 
existentes, sobretudo 

aqueles que têm novas 
centralidades. 

Incentivar a ocupação 
ordenada e equilibrada da 

área remanescente do 
aeroporto dentro da sede 
de Sobral, possibilitando o 

cumprimento de sua 
função social. 

2.2 

Viabilizar áreas com 
diversidade de usos, 

guarnecidas de 
serviços essenciais do 
dia a dia, induzindo a 

centralidade de bairros 
com densidade 

propícia ao 
planejamento urbano 

sustentável. 

Fomentar a 
descentralização 
das atividades 

comerciais e de 
serviços e 

dinamizar a vida 
urbana na cidade. 

Estimular a criação de 
novas centralidades em 

Sobral, para que diminua 
a dependência em relação 

à área central. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Zoneamento Urbano; 
 
-Transferência do 
Direito de Construir; 
 
-Outorga Onerosa do 
Direito de Construir e 
de Alteração de Uso 
do Solo; 
 
-Incentivos fiscais. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.2 

Viabilizar áreas com 
diversidade de usos, 

guarnecidas de 
serviços essenciais do 
dia a dia, induzindo a 

centralidade de bairros 
com densidade 

propícia ao 
planejamento urbano 

sustentável. 

Fomentar a 
descentralização 
das atividades 

comerciais e de 
serviços e 

dinamizar a vida 
urbana na cidade. 

Incentivar comércio e 
serviços nas áreas 

centrais dos distritos. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Zoneamento Urbano; 
 
-Transferência do 
Direito de Construir; 
 
-Outorga Onerosa do 
Direito de Construir e 
de Alteração de Uso 
do Solo; 
 
-Incentivos fiscais. 

Promover fachada 
ativa. 

Incentivar a utilização do 
térreo de edificações por 

empreendimentos 
comércio e serviços. 

2.3 
2.12 
2.13 

Assegurar a qualidade 
de vida, segurança e o 

direito à cidade à 
população em situação 

de vulnerabilidade. 

Promover 
requalificação 

urbana de áreas 
degradadas. 

Reassentar moradores de 
áreas de risco em áreas 

próximas ou bem 
localizadas e com 

infraestrutura existente. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código Ambiental 
Municipal; 
 
-Plano Municipal de 
Redução de Riscos 
(PMRR); 
 
-Plano Local de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS); 
 
-Zonas Especiais de 
Interesse Social 
(ZEIS); 
 
-Regularização 
Fundiária; 
 
-Projeto de 
Reassentamento 
Habitacional e 
Regularização 
Fundiária; 
 
-Projeto Urbanístico. 

Dar continuidade à 
projetos de requalificação 

urbana de áreas 
degradadas, a exemplo 

dos parques Pajeú, Sinhá 
Sabóia e Alto do Cristo. 

 

 

 



 

147 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.4 
2.14 
5.9 

Assegurar o direito à 
moradia. 

Garantir moradia  
digna e bem 

localizada à toda 
população, 
sobretudo a 

população de 
baixa renda. 

Construir Habitações de 
Interesse Social para 

população de baixa renda. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Plano Municipal de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS); 
 
-Zonas Especiais de 
Interesse Social 
(ZEIS); 
 
-Regularização 
Fundiária; 
 
-Lei de Assistência 
Técnica para 
Habitação de 
Interesse Social 
(ATHIS); 
 
-Parcelamento, 
Edificação e 
Utilização 
Compulsórios 
(PEUC); 
 
-IPTU Progressivo no 
Tempo; 
 
- Usucapião Especial 
de Imóvel Urbano; 
 
-Concessão de Uso 
Especial para Fins de 
Moradia; 
 
-Direito de 
Preempção; 
 
-Parcerias Público-
Privadas; 
 
-Incentivos Fiscais; 
 
-Programas 
Habitacionais; 
 
-Programa João de 
Barro. 

Revisar o Plano Local de 
Habitação de Interesse 

Social (PLHIS). 

Promover reformas e 
melhorias em moradias 

existentes de baixa 
salubridade. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.4 
2.14 
5.9 

Assegurar o direito à 
moradia. 

Garantir moradia  
digna e bem 

localizada à toda 
população, 
sobretudo a 

população de 
baixa renda. 

Incentivar, por parte do 
setor privado, a 

construção de habitação 
voltada para o mercado 

popular em áreas, 
prioritariamente, dotadas 

de infraestrutura. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Lei de Assistência 
Técnica para 
Habitação de 
Interesse Social 
(ATHIS); 
 
 
-Parcerias Público-
Privadas; 
 
-Incentivos Fiscais; 

Criar um Escritório Público 
de Assistência Técnica, 

em parceria com as 
Universidades e outras 

instituições. 

Direcionar parte dos 
recursos das 

compensações urbanas e 
termos de ajuste de 

conduta (TAC), oriundos 
das regularizações de 
obras e intervenções 

urbanas, para construção 
e reforma de habitações 
para população de baixa 

renda. 

-Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC); 
 
-Fundo Municipal de 
Habitação de 
Interesse Social. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.5 

Expandir e 
regulamentar as ZEIS 

favorecendo para a 
população de baixa 

renda o acesso formal 
aos serviços públicos, 

melhorias habitacionais 
e terra urbanizada. 

Garantir a 
permanência das 
famílias de baixa 
renda em locais 
adequados, com 

infraestrutura. 

Regulamentar as ZEIS já 
delimitadas e delimitar as 
ZEIS de Vazios Urbanos 
no Zoneamento da Sede. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Plano Municipal de 
Habitação de 
Interesse Social 
(PLHIS); 
 
-Zonas Especiais de 
Interesse Social 
(ZEIS); 
 
-Regularização 
Fundiária; 
 
-Lei de Assistência 
Técnica para 
Habitação de 
Interesse Social 
(ATHIS); 
 
-Parcelamento, 
Edificação e 
Utilização 
Compulsórios 
(PEUC); 
 
-IPTU Progressivo no 
Tempo; 
 
- Usucapião Especial 
de Imóvel Urbano; 
 
-Concessão de Uso 
Especial para Fins de 
Moradia; 
 
-Direito de 
Preempção; 
 
-Programas 
Habitacionais; 

Definir as áreas 
prioritárias para 

implementar programas 
de Regularização 

fundiária. 

Delimitar e regulamentar 
as ZEIS no zoneamento 

dos distritos. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.6 
Controlar e monitorar 

as áreas de risco. 

Planejar ações 
para prevenção de 

desastres nas 
áreas de risco. 

Atualizar mapeamento 
das áreas de risco e 

elaborar planos e estudos 
de emergência e 

contingência. -Plano Municipal de 
Redução de Riscos 
(PMRR); 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM). 

Promover campanhas de 
informação e mobilização 

relativas às ações de 
prevenção e de reação à 

desastres. 

Isolar área de alta tensão 
localizada no bairro 

Sumaré, removendo as 
moradias da área de risco. 

2.8 
Promover a ocupação 
dos espaços públicos. 

Diversificar os 
usos e as 

atividades nos 
espaços públicos. 

Promover atividades e 
eventos temporários, nos 

espaços públicos, que 
envolvam todas as idades, 

como: brincadeiras, 
atividades artísticas, 
musicais e atividades 

físicas, ações culturais, 
instalação de mobiliário 

interativo com as pessoas, 
entre outros. 

-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 

Ampliar o movimento 
OCUPA SOBRAL. 

Ampliar a divulgação dos 
eventos e as atividades. 

2.9 
Ampliar o 

planejamento territorial.  

Construir uma 
Base de Dados 

sólida, completa e 
atualizada. 

Mapear e regularizar as 
terras públicas. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 

Atualizar anualmente 
cadastros e dados sobre o 

déficit habitacional do 
município por bairro e 

distrito, por faixa de renda 
e tornar público a 

informação como base de 
planejamento. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.9 
Ampliar o 

planejamento territorial.  

Construir uma 
Base de Dados 

sólida, completa e 
atualizada. 

Ampliar cadastro de terras 
e a confecção de mapas 
georreferenciados das 
sedes distritais para 
melhor promover o 

planejamento do solo 
dessas áreas. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 

Integrar os dados das 
diferentes secretarias 

municipais para expandir 
o Cadastro Territorial 

Multifinalitário. 

2.15 
2.16 

Aproveitar as 
edificações 

subutilizadas e vazios 
urbanos para 

cumprimento de sua 
função social. 

Evitar a 
especulação 
imobiliária e 

promover 
utilização da terra 
que não cumpre 

sua função social. 

Incentivar a ocupação de 
imóveis e vazios urbanos 

em áreas com 
infraestrutura consolidada, 

com o devido 
mapeamento dessas 

áreas e detalhamento das 
formas de implementação. 

-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Parcelamento, 
Edificação e 
Utilização 
Compulsórios; 
 
-IPTU Progressivo no 
Tempo; 
 
-Direito de 
Preempção. 
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ASPECTOS SOCIOESPACIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.17 

Viabilizar 
equipamentos 

comunitários, de 
cultura e lazer nos 

bairros periféricos e 
distritos. 

Identificar 
demandas por 
equipamentos 

comunitários nos 
Distritos e Bairros 

periféricos. 

Mapear terrenos e prever 
a destinação dessas 

áreas para equipamentos 
comunitários e centros 

multiusos nos distritos e 
bairros periféricos, que 

foquem em cursos 
profissionalizantes, 

espaços de trabalho, 
artesanato e outras 

atividades, através de um 
estudo de programa de 
necessidades adequado 

para as demandas 
específicas de cada área. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais. 

Mapear áreas para a 
construção de 

equipamentos de esporte 
e lazer como pistas de 

skate, pistas de 
caminhada, academias ao 

ar livre, quadras de 
esporte, entre outros, que 

possam atender as 
populações que não 

dispõem desses 
equipamentos. Tendo 
como possíveis locais, 

áreas degradadas, 
revitalizando os locais e o 

entorno imediato. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 

Desenvolver 
estratégias de gestão 

ambiental e de 
recuperação de áreas 

degradadas e 
incentivar o 

desenvolvimento 
sustentável em toda a 

região. 

Preservar e 
requalificar os 

recursos hídricos 
e suas respectivas 
áreas ambientais 
adjacentes, com a 
criação de novas 

áreas de lazer 
para a população, 

ampliação de 
áreas verdes e 
aproveitamento 

dos serviços 
ecossistêmicos, 
tendo as bacias 

hidrográficas 
como instrumento 
de planejamento 

(drenagem 
natural, 

recuperação dos 
corpos hídricos, 
conectividade 
entre habitats, 

etc). 

Implantar Infraestrutura 
Verde, Parques Urbanos e 
Corredores Verdes como 

um sistema 
ambientalmente 

conectado, através da:  
-Despoluição dos recursos 

hídricos; 
-Recuperação das matas 

ciliares;  
-Eliminação das ligações 
clandestinas de esgoto;  

-Reintegração de 
afluentes desviados;  
-Delimitação, na base 

cartográficas, das áreas 
de proteção ambiental e 

de preservação 
permanente;  

-Delimitação dos recursos 
hídricos e suas áreas 

alagáveis;  
-Promoção de atividades 
de lazer e contemplação 
integradas na paisagem;  

-Manutenção da 
biodiversidade, 

priorizando as espécies 
nativas; 

Essas intervenções 
devem ocorrer de maneira 

integrada e cumprir sua 
função ecológica e social. 

-Zoneamento Urbano; 
 
-Zoneamento 
Ambiental Municipal; 
 
-Pagamento por 
Serviços Ambientais 
(PSA); 
 
-Sistema de Áreas 
Verdes; 
 
-Código Ambiental 
Municipal; 
 
-Projeto Estruturante: 
Ampliação do 
Perímetro Irrigado do 
Distrito de Jaibaras. 

Identificar e 
proteger as fontes 
de abastecimento 
d'água existentes 

no município e 
promover o 
tratamento 

adequado para 
toda a população. 

Prever zonas especiais de 
proteção aos mananciais. 

-Zoneamento Urbano; 
 
-Zoneamento 
Ambiental Municipal; 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 

Desenvolver 
estratégias de gestão 

ambiental e de 
recuperação de áreas 

degradadas e 
incentivar o 

desenvolvimento 
sustentável em toda a 

região. 

Identificar e 
proteger as fontes 
de abastecimento 
d'água existentes 

no município e 
promover o 
tratamento 

adequado para 
toda a população 

Criar um sistema de 
monitoramento regular da 
qualidade dos mananciais 

de captação e da água 
distribuída para garantir o 
controle dos padrões de 

potabilidade. 

-Plano Municipal de 
Saneamento Básico 
 
-Plano Municipal de 
Drenagem; 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM). 

Prever regulação 
das atividades 

urbanas, rurais e 
ambientais nas 

planícies de 
alagamento, 

desestimulando 
usos geradores de 
impacto ambiental. 

Explorar de forma 
sustentável as zonas 
férteis do vale do rio 

Acaraú para a produção 
de alimentos, agropastoril 
e silvicultura, delimitando 
e especificando as formas 

de usos. 

-Macrozoneamento 
Municipal; 
 
-Zoneamento 
Ambiental Municipal; 
 
-Código Municipal 
Ambiental. 

Identificar 
instrumentos que 

favoreçam a 
concretização 
mais rápida e 
eficiente do 

planejamento em 
andamento pelo 

município, 
integrando setores 

públicos e 
privados. 

Estabelecer formas 
compensatórias de 

garantir a preservação de 
áreas verdes privadas. 

-Incentivos Fiscais 
(IPTU Verde); 
 
-Adoção de Espaços 
Públicos; 
 
-Pagamento por 
Serviços Ambientais 
(PSA); 
 
-Licenciamento 
Ambiental; 

Facilitar a 
implementação e 

a operação de 
atividades 

extrativistas 
articuladas com as 

políticas de 
desenvolvimento 

urbano e 
ambiental do 
município e 
possibilitar 

parcerias público-
privadas na 

recuperação de 
áreas degradadas. 

Identificar as atividades de 
pequeno porte e de baixo 

impacto ambiental 
extrativistas ou que sejam 
licenciadas e fiscalizadas 

a nível municipal. 

-Código Ambiental 
Municipal; 
 
-Licenciamento 
Ambiental. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 

Desenvolver 
estratégias de gestão 

ambiental e de 
recuperação de áreas 

degradadas e 
incentivar o 

desenvolvimento 
sustentável em toda a 

região. 

Monitorar a 
execução do 
Programa de 

Desenvolvimento 
Socioambiental de 

Sobral 
(PRODESOL) 
para que sua 

implementação 
priorize as áreas 

de maior 
fragilidade 

ambiental e tenha 
metodologia 
acessível. 

Priorizar, nos perímetros 
urbanos, as áreas 
ambientalmente 
degradadas com 

ocupações informais nas 
proximidades dos 
recursos hídricos. 

-Plano Municipal de 
Redução de Riscos 
(PMRR); 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 
-Projeto de 
Reassentamento 
Habitacional; 
 
-Projeto Urbanístico; 
 
-Projeto Estruturante: 
Projeto Novo 
Recanto. 

Requalificar os 
recursos hídricos 
poluídos da sede 

e distritos com 
novas soluções de 

saneamento 
ecológico. 

Monitorar a qualidade da 
água dos principais 
recursos hídricos do 
município, como o rio 
Acaraú, rio e Açude 
Mucambinho, riacho 

Pajeú, riacho Oiticica, 
açude Ayres de Souza 

(Jaibaras), entre outros. 

-Plano Municipal de 
Saneamento Básico 
 
-Plano Municipal de 
Drenagem; 
 
-Projeto de Solução 
de Saneamento 
Ecológico atendendo 
aos parâmetros da 
legislação vigente; 
 
-Assistência Técnica 
Gratuita. 

Adotar soluções de 
saneamento ecológico 

para localidades rurais e 
distritos, onde não há 

viabilidade para 
implementação de 

sistema convencional de 
coleta e tratamento de 

esgoto. Exemplos: Jardins 
Biofiltrantes, Círculos de 
bananeiras, Bacias de 

Evapotranspiração, etc. 

Ampliar a instalação de 
Jardins Biofiltrantes, a 

exemplo dos instalados no 
riacho Pajeú, para outras 

áreas da cidade. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 

Desenvolver 
estratégias de gestão 

ambiental e de 
recuperação de áreas 

degradadas e 
incentivar o 

desenvolvimento 
sustentável em toda a 

região. 

Mitigar as áreas 
degradadas pela 

extração dos 
recursos minerais. 

Recuperar as áreas 
degradadas no município 
que se tornaram passivos 

ambientais. 

-Parcerias Público-
Privada; 
 
-Termo de 
Ajustamento de 
Conduta (TAC). 

Implementar uma 
Base de Dados 
que auxilie no 
planejamento 

territorial. 

Disponibilizar a base de 
dados referente à 

temática ambiental em 
formato digital para que os 
empreendimentos tenham 
seus projetos elaborados 
considerando as áreas 

ambientalmente sensíveis, 
de forma a serem 

aprovados e licenciados 
sobre base oficial 

municipal, que deverá ser 
atualizada anualmente. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 

Atualizar a cartografia 
relacionada à malha 
hídrica do município, 
elaborada em escala 

adequada para os 
perímetros urbanos e 
rurais, e disponibilizar 
acesso à população. 

3.7 
3.16 

Garantir a 
implementação de 

áreas verdes e projetos 
de arborização para o 

município. 

Diversificar o porte 
das áreas verdes 
públicas, desde 

grandes e médios 
parques até 
pequenas 

alamedas verdes. 

Fomentar a integração 
dos corpos hídricos (rios, 
córregos, riachos, lagoas, 

etc) aos corredores 
verdes. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Projetos de Sistemas 
de Áreas Verdes; 
 
-Plano Municipal de 
Arborização Urbana; 
 
-Adoção de Espaços 
Públicos. 

Recuperar áreas 
degradadas que podem 

ser convertidas em áreas 
verdes. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.7 
3.16 

Garantir a 
implementação de 

áreas verdes e projetos 
de arborização para o 

município. 

Diversificar o porte 
das áreas verdes 
públicas, desde 

grandes e médios 
parques até 
pequenas 

alamedas verdes. 

Incentivar o projeto de 
espaços livres de acesso 
público, como praças e 

parques urbanos, em usos 
comerciais e de serviços 

privados com soluções de 
drenagem urbana 
sustentável, como 
renaturalização de 
recursos hídricos, 

pavimentos permeáveis e 
porosos, poços e valas de 

infiltração, jardim de 
chuva, entre outras 

alternativas que 
favoreçam o escoamento 

superficial das águas 
pluviais. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Projetos de Sistemas 
de Áreas Verdes; 
 
-Plano Municipal de 
Arborização Urbana; 
 
-Adoção de Espaços 
Públicos. 

Promover o 
aumento da 

arborização e a 
diversificação das 
espécies através 

da criação de 
corredores 
ecológicos. 

Expandir para os distritos 
o Plano de Arborização 

urbana em execução pela 
AMA/Seuma, em parceria 

com a sociedade civil. 

-Plano Municipal de 
Arborização Urbana. 

Reduzir a poluição 
sonora e 

atmosférica no 
município. 

Prever diferentes faixas 
verdes de amortização 

para indústrias de acordo 
com o porte e tipologia, de 

forma a minimizar o 
impacto da poluição do ar 

sobre áreas ocupadas. 

-Zoneamento 
Ambiental Municipal; 
 
-Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV); 
 
-Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA); 
 
-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.7 
3.16 

Garantir a 
implementação de 

áreas verdes e projetos 
de arborização para o 

município. 

Identificar e 
divulgar a fauna e 
flora nativas, além 
de outras espécies 

de interesse 
presentes no 

município, como 
as aves 

migratórias. 

Identificar e delimitar 
através da Legislação 
Municipal possíveis 

Unidades de 
Conservação, além de 

outras áreas de interesse 
paisagístico e ambiental, 
como a área conhecida 

como Parque das Aves, o 
Olho d'agua do Pajé, o 

Vale do Boqueirão, Jardim 
Botânico, Serra do Barriga 

e a Serra Verde, entre 
outros, definidas de 
acordo com a Lei 

9.985/2000 do SNUC. 

-Zoneamento 
Ambiental Municipal; 
 
-Política Municipal de 
Educação Ambiental 
(PMEA); 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 

Elaborar inventário de 
fauna e flora presentes no 

território municipal. 

Garantir a 
implementação e 
permanência de 
áreas verdes de 
qualidade nos 

bairros periféricos 
e nos distritos. 

Incorporar parâmetros de 
qualidade ambiental nos 

lotes privados para 
melhorar qualidade 

urbana geral. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Incentivos Fiscais. 

Estabelecer exigências 
específicas e incentivos 
para a implantação de 

áreas verdes e 
infraestruturas verdes em 

novos loteamentos e 
empreendimentos 

comerciais. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

3.8 
3.9 
3.10 

Valorizar e divulgar os 
recursos naturais do 

município. 

Promover 
educação 
ambiental. 

Estimular, por meio de 
educação ambiental, 

incentivos e instrumentos, 
os empreendedores e a 
população em geral a 

adotar soluções 
sustentáveis, como o 
plantio de árvores, a 
adoção de espaços 
públicos, serviços 

ambientais, entre outros. -Política Municipal de 
Educação Ambiental 
(PMEA); 
 
-Programa de 
Educação 
Socioambiental 
Sobral Nossa Casa 
(Programa do 
PRODESOL); 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 

Difundir boas práticas 
ambientais direcionadas 
às populações das áreas 
rurais dos Distritos, com a 

utilização de cartilhas, 
oficinas didáticas e 

capacitação de 
multiplicadores locais 

quanto às questões de 
tratamento do lixo, 

desmatamento, uso de 
fertilizantes e agrotóxicos, 

assim como a 
preservação dos recursos 

hídricos. 

Incentivar o turismo 
ecológico e técnico  

científico, além de outras 
atividades  

econômicas sustentáveis 
no território  
municipal. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.10 
4.11 
4.12 

Oportunizar 
investimentos e criar 

políticas de 
desenvolvimento 

econômico no 
município, tendo em 
vista a redução da 

desigualdade social, a 
geração de emprego e 

o crescimento 
econômico. 

Dar continuidade 
ao 

desenvolvimento 
econômico de 

Sobral com foco 
estratégico para 
novos tipos de 
indústria, setor 

comércio 
atacadista, 

logística e bases 
tecnológicas. 

Elevar a participação 
industrial no PIB de 
Sobral, agregando, 
preferencialmente, 
indústrias de base 

tecnológicas e 
estratégicas. 

-Incentivos Fiscais; 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 

Promover o 
desenvolvimento de 
cadeias produtivas 
complexas e criar 

mecanismos de apoio ao 
desenvolvimento de 

atividades 
complementares das 
cadeias produtivas do 

município. 

-Macrozoneamento;  
 
-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo. 

Identificar oportunidades 
de captar ou integrar 

Programas Estaduais e 
Federais de novas 
indústrias onde a 

participação do município 
está deficiente. 

-Zoneamento 
Ambiental Municipal;  
 
- Programa de 
Capacitações. 

Atrair novas indústrias 
para o Distrito Industrial 

existente. -Incentivos Fiscais; 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 

Incentivar a participação 
das micro e pequenas 
empresas do município 

nas compras 
governamentais. 

Fortalecer o 
potencial 

econômico do 
município, 
gerando 

oportunidades de 
trabalho e renda. 

Avaliar os resultados das 
políticas públicas e 

projetos existentes para 
geração de emprego e 
renda, com vistas à sua 

manutenção, 
melhoria/ampliação ou 

descontinuidade e 
identificação de novos. 

-Planejamento de 
Gestão. 

Elaborar e manter 
atualizado material 

promocional de 
divulgação do município. 

-Plano de 
Comunicação 
Permamente. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.10 
4.11 
4.12 

Oportunizar 
investimentos e criar 

políticas de 
desenvolvimento 

econômico no 
município, tendo em 
vista a redução da 

desigualdade social, a 
geração de emprego e 

o crescimento 
econômico. 

Fortalecer o 
potencial 

econômico do 
município, 
gerando 

oportunidades de 
trabalho e renda. 

Fortalecer feiras com 
potencial para 

abrangência regional que 
contribuam para o 
desenvolvimento 

econômico do município. 

-Projeto Estruturante: 
Requalificação 
Urbana e 
Arquitetônica da Feira 
do Aprazível. 

Incentivar 
empreendimentos de 

baixo impacto ambiental e 
alto potencial para 

geração de trabalho e 
renda. -Incentivos Fiscais. 

 
-Macrozoneamento;  
 
- Zoneamento 
Ambiental Municipal; 
 
-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo. 

Diversificar e 
descentralizar a 

economia do 
Município de 

Sobral, apoiando 
pequenos 
negócios, 

potencializando a 
geração de renda 

nos bairros 
periféricos da 
sede e nos 

distritos. 

Criar programas de 
incentivo nos distritos e 
bairros da sede para o 
apoio à implantação de 

pequenos negócios. 

Incentivar e valorizar os 
produtos e 

empreendimentos locais, 
estimulando o surgimento 
de novos empresários, e a 
distribuição em um raio de 
influência direta às áreas 

produtoras. 

Realizar estudos de 
viabilidade para 

desenvolver setores 
econômicos, abrangendo 

a sede e os distritos. 

-Plano Municipal de 
Turismo e 
Salvaguarda do 
Patrimônio; 
 
-Cooperativismo 
Comercialização 
Economia Solidária 
(CODECE). 

Identificar oportunidades 
para a valorização da 

gastronomia local (como 
festivais) e pequenos 

negócios agroindustriais 
nos distritos. 

Fomentar ações 
de 

desenvolvimento 
tecnológico nos 

âmbitos 
educacionais e 
empresariais. 

Promover o 
empreendedorismo 

tecnológico com 
incentivos, apoio ao 

conhecimento científico e 
tecnológico, 

independentemente do 
porte das empresas e 

cooperativas municipais. 

-Orçamento 
Municipal; 
 
-Planejamento de 
Gestão; 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.10 
4.11 
4.12 

Oportunizar 
investimentos e criar 

políticas de 
desenvolvimento 

econômico no 
município, tendo em 
vista a redução da 

desigualdade social, a 
geração de emprego e 

o crescimento 
econômico. 

Fomentar ações 
de 

desenvolvimento 
tecnológico nos 

âmbitos 
educacionais e 
empresariais. 

Criar legislação eficaz e 
atrativa visando a criação 
de projetos e o fomento à 

iniciativas que visem a 
atrair investimentos 

públicos ou privados, 
nacionais e internacionais. 

-Orçamento 
Municipal; 
 
-Planejamento de 
Gestão; 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 

Fortalecer e desenvolver 
linhas de pesquisa, dando 
ênfase às áreas ligadas 
às cadeias produtivas do 

município. 

2.7 
4.7 

Fortalecer o 
desenvolvimento 
econômico rural, 
oportunizando a 

geração de renda e 
acesso ao alimento de 
qualidade através da 

agricultura familiar 
sustentável. 

Estimular o 
desenvolvimento 

do setor 
agroalimentar e 
agroindustrial no 

território 
municipal. 

Formatar projetos 
voltados à melhoria da 

industrialização dos 
produtos primários. 

-Orçamento 
Municipal;  
 
-Incentivos Fiscais. 

Integrar Programas de 
Economia Solidária às 
cadeias produtivas do 

município e ao Sistema de 
Gestão Ambiental, 

buscando atender à 
demanda de trabalho 
gerada pelos planos e 
programas específicos. -Cooperativismo 

Comercialização 
Economia Solidária 
(CODECE); 
 
-Programa Municipal 
da Agricultura 
Familiar. 

Fomentar a criação de 
uma incubadora 

empresarial no Município 
(para os pequenos 

empresários) que vise o 
desenvolvimento de um 
ambiente de negócios 
novos ou já existentes 

com potencial de 
crescimento. 

Disponibilizar espaços de 
comercialização de 

produtos da agricultura 
familiar nas sedes 

distritais. 

Mapear áreas para 
implantar equipamentos 

comunitários de apoio aos 
usos rurais e à economia 

local nos distritos. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM). 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

2.7 
4.7 

Fortalecer o 
desenvolvimento 
econômico rural, 
oportunizando a 

geração de renda e 
acesso ao alimento de 
qualidade através da 

agricultura familiar 
sustentável. 

Incentivar a 
produção 

agroecológica de 
produtos 

orgânicos nos 
distritos, com 

apoio técnico e 
logístico da 
prefeitura. 

Auxiliar os pequenos 
produtores agroecológicos 

(especialmente os 
atendidos pelo Programa 

de Apoio à Agricultura 
Familiar) a obter a 

Certificação Orgânica 
expedida pela Secretaria 

Estadual do 
Desenvolvimento Agrário 
(DAS) e prever espaços 
para feiras periódicas 

destes produtos. 

-Programa Municipal 
da Agricultura 
Familiar. 

4.8 
4.9 
4.13 

Fomentar condições de 
trabalho digno e 

oferecer e incentivar a 
capacitação da mão de 

obra disponível. 

Tornar a coleta de 
resíduos sólidos 
uma atividade 
geradora de 

trabalho e renda. 

Impulsionar a atividade de 
coleta de resíduos sólidos 
junto às cooperativas ou 

associações de catadores 
de materiais recicláveis 
formadas por pessoas 
físicas de baixa renda. 

-Orçamento 
Municipal; 
 
-Política Municipal de 
Resíduos Sólidos. 

Capacitar o 
grande número de 

formandos para 
início no mercado 

trabalho. 

Ampliar a oferta de cursos 
para valorização da mao 

de obra local.  

-Orçamento 
Municipal; 
 
-Parcerias 
Institucionais; 
 
-Parcerias Público-
Privadas; 

Ampliar a participação das 
entidades do Sistema S 

(SEBRAE, SENAI, 
SENAC, SENAT e 

SENAR), Embrapa e 
outros que possam 

contribuir 
estrategicamente na 
realização de ações 

visando ao 
desenvolvimento 

econômico do Município. 

Criar Programas de 
Trainee conectando 

formandos das 
universidades com 

indústrias, 
estabelecimentos de 

comércio e serviços, e 
órgãos públicos como a 
prefeitura municipal de 

forma a facilitar o acesso 
à primeira experiência de 

trabalho.  
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ASPECTOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

5.1 
5.2 
5.3 

Contribuir para a 
crescente melhoria dos 

serviços de saúde, 
possibilitando a 

redução de doenças e 
atendimento à toda a 

população. 

Melhorar 
continuamente os 

indicadores de 
saúde através de 

programas 
focados em 

grupos específicos 
e suas 

necessidades. 

Fortalecer e ampliar os 
programas de saúde 

existentes que focam no 
atendimento aos grupos 

de risco (idosos, mulheres 
em gravidez de risco, 

doenças crônicas). 

-Plano Municipal de 
Saúde de Sobral; 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM). 

Promover a 
conscientização sobre a 

importância da realização 
de exames ginecológicos 

preventivos, 
principalmente nos 

distritos.  

Realizar campanhas de 
vacinação e controle de 
natalidade de animais 

domésticos, 
especialmente cães e 

gatos.  

Utilizar o conhecimento e 
corpo técnico presente 

nas universidades e 
escolas técnicas 

sobralenses para fazer 
parcerias com os 

programas públicos de 
saude 

-Parcerias 
Institucionais. 

Melhorar 
continuamente os 

indicadores de 
saúde através de 
ações integradas 

com outras 
secretarias 

visando otimizar 
resultados. 

Fortalecer as ações de 
limpeza urbana, coleta 
seletiva e reciclagem 

principalmente em áreas 
críticas onde os 

indicadores de saúde são 
mais baixos. 

- Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Política Municipal de 
Resíduos Sólidos. 

Ampliar os equipamentos 
de ginástica ao ar livre 
nos espaços públicos. 

-Código de Obras e 
Posturas;  
 
- Programa de 
Capacitações;  
 
- Parcerias Público-
Privadas. 

Incentivar condutas e 
projetos edilícios que 

barrem a contaminação 
por doenças com alta 

transmissividade. 
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ASPECTOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

5.1 
5.2 
5.3 

Contribuir para a 
crescente melhoria dos 

serviços de saúde, 
possibilitando a 

redução de doenças e 
atendimento à toda a 

população. 

Melhorar 
continuamente os 

indicadores de 
saúde através de 
ações integradas 

com outras 
secretarias 

visando otimizar 
resultados. 

Capacitar os agentes de 
saúde a identificar 

necessidade de reformas 
habitacionais para 
enfrentamento de 

doenças decorrentes da 
baixa salubridade 

residencial, formulando 
cadastros prioritários. 

-Código de Obras e 
Posturas;  
 
- Programa de 
Capacitações;  
 
- Parcerias Público-
Privadas. 

Integrar a base de dados 
da saúde com o Cadastro 
Territorial Multifinalitário 

para melhor diagnóstico e 
planejamento urbano 

voltado para atuação da 
saúde. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM);  
 
-Plano Municipal de 
Saúde de Sobral;  
 
-Planejamento de 
Gestão. 

Evitar a 
sobrecarga dos 

equipamentos de 
saúde e promover 
melhorias nos que 

atendem à 
demanda regional. 

Identificar e avaliar 
equipamentos de saúde 

que possuem sobrecarga, 
mapeando a origem e 
destino dos pacientes 
regionais, o serviço 

prestado, além de outras 
informações de interesse 

da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS).  

Ampliar o número 
de atendimentos 

nos equipamentos 
de saúde 

existentes. 

Melhorar a gestão dos 
equipamentos de saúde 

existentes de forma a 
aumentar sua eficácia e 

número de atendimentos. 

5.4 
5.5 
5.6 
5.7 

Contribuir para a 
crescente melhoria 

educacional, 
oferecendo condições 
para o acesso à uma 

educação de 
qualidade. 

Melhorar 
continuamente os 

indicadores de 
educação através 

de programas 
focados em 

grupos específicos 
e suas 

necessidades.  

Reduzir o analfabetismo 
entre jovens a partir de 25 

anos por meio da 
ampliação de vagas na 
modalidade de ensino 
Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). -Plano Municipal de 
Educação de Sobral; 
 
-Orçamento 
Municipal; 
 
-Planejamento de 
Gestão. 

Dar continuidade aos 
programas educacionais 
que posicionam Sobral 

como município referência 
em educação. 

Aproveitar o 
grande ativo e 

valor da educação 
universitária e 

técnica presente 
em Sobral. 

Utilizar o conhecimento e 
corpo técnico presente 

nas universidades e 
escolas técnicas para 
fazer parcerias com os 
programas públicos de 

educação. 
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.11 
6.12 
6.13 

Proporcionar 
condições adequadas 

de saneamento 
ambiental, 

universalizando o 
acesso à água, ao 

tratamento de esgoto e 
a destinação correta 

dos resíduos, 
priorizando soluções 

que garantam a 
sustentabilidade. 

Universalizar o 
acesso ao 

esgotamento 
sanitário, 

priorizando 
soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Promover a expansão e 
requalificação das 
infraestruturas dos 
sistemas de coleta, 

tratamento e disposição 
final do esgotamento 

sanitário da sede. 

-Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Assistência Técnica 
e Jurídica Gratuita 
para comunidades e 
grupos sociais menos 
favorecidos. 

Implantar sistemas de 
esgotamento sanitário nas 

sedes distritais, 
verificando as ampliações 
necessárias e avaliando a 
possibilidade de adoção 

de soluções de 
saneamento básico 

ecológico e de baixo custo 
para as sedes distritais e 

localidades, onde não 
houver viabilidade para 

implementação dos 
sistemas convencionais 

de esgotamento sanitário. 

Criar um sistema de 
monitoramento regular 

das saídas das ETEs e da 
qualidade da água dos 

corpos hídricos que 
recebem efluentes 

tratados ou in natura, 
mapeando as fontes de 

poluição pontuais. 

Realizar levantamento das 
unidades que utilizam a 

rede geral de 
esgotamento sanitário, 

identificando e 
combatendo as ligações 

clandestinas. 
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.11 
6.12 
6.13 

Proporcionar 
condições adequadas 

de saneamento 
ambiental, 

universalizando o 
acesso à água, ao 

tratamento de esgoto e 
a destinação correta 

dos resíduos, 
priorizando soluções 

que garantam a 
sustentabilidade. 

Universalizar o 
acesso ao 

esgotamento 
sanitário, 

priorizando 
soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Criar programa de 
ligações intradomiciliares 
à rede coletora de esgoto, 
subsidiando a execução 
para população de baixa 

renda. -Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Assistência Técnica 
e Jurídica Gratuita 
para comunidades e 
grupos sociais menos 
favorecidos. 

Avaliar a implantação de 
um sistema de reuso dos 

efluentes tratados em 
irrigação, piscicultura, 
reuso urbano, entre 

outros. 

Promover apoio e 
capacitação técnica à 
população rural para 

implantação e 
manutenção dos sistemas 
individuais ou coletivos de 
esgotamento sanitário e 
soluções ecológicas nas 

áreas rurais. 

Universalizar o 
acesso aos 
serviços de 

limpeza urbana e 
manejo dos 

resíduos sólidos, 
priorizando 

soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Criar estações de locação 
de resíduos sólidos 

adequadas e realizar 
estudos para otimização 

das rotas da coleta regular 
nas zonas rurais, nas 

sedes dos distritos e na 
sede municipal. 

-Política Municipal de 
Resíduos Sólidos de 
Sobral;  
 
-Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos;  
 
-Consórcio de Gestão 
Integrada de Resíduos 
Sólidos da Região 
Metropolitana de 
Sobral;  
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL);  
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.11 
6.12 
6.13 

Proporcionar 
condições adequadas 

de saneamento 
ambiental, 

universalizando o 
acesso à água, ao 

tratamento de esgoto e 
a destinação correta 

dos resíduos, 
priorizando soluções 

que garantam a 
sustentabilidade. 

Universalizar o 
acesso aos 
serviços de 

limpeza urbana e 
manejo dos 

resíduos sólidos, 
priorizando 

soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Ampliar a infraestrutura 
das Centrais de 

Reciclagem de Materiais 
(CRMs) e rede de coleta 

seletiva para todo território 
municipal. 

-Política Municipal de 
Resíduos Sólidos de 
Sobral; 
 
-Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos; 
 
-Consórcio de Gestão 
Integrada de 
Resíduos Sólidos da 
Região Metropolitana 
de Sobral; 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 
-Incentivos fiscais; 
 
-Programa de 
Capacitação. 

Implementar soluções 
para o tratamento de 

resíduos orgânicos em 
áreas rurais e sedes 
distritais com baixa 

urbanização. 

Criar incentivos fiscais 
para indústrias que 
utilizarem materiais 

reciclados como matéria 
prima ou em alguma 
etapa de produção. 

Implementar a coleta 
seletiva e realizar 

campanhas de educação 
para separação de 

resíduos residenciais e 
comerciais, efetivando o 
processo de reciclagem.  

Fornecer capacitação, 
apoio técnico e logístico 

para os catadores de 
recicláveis, incentivando a 
criação e manutenção de 

cooperativas de 
reciclagem e de 

compostagem locais nas 
sedes distritais e zonas 

rurais. 
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.11 
6.12 
6.13 

Proporcionar 
condições adequadas 

de saneamento 
ambiental, 

universalizando o 
acesso à água, ao 

tratamento de esgoto e 
a destinação correta 

dos resíduos, 
priorizando soluções 

que garantam a 
sustentabilidade. 

Universalizar o 
acesso aos 
serviços de 

limpeza urbana e 
manejo dos 

resíduos sólidos, 
priorizando 

soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Criar sistema de 
monitoramento regular do 
destino final dos resíduos 

e levantar informações 
quantitativas e qualitativas 

dos mesmos.  

-Política Municipal de 
Resíduos Sólidos de 
Sobral; 
 
-Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos; 
 
-Consórcio de Gestão 
Integrada de 
Resíduos Sólidos da 
Região Metropolitana 
de Sobral; 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 

Expandir os 
serviços de 
drenagem e 

manejo de águas 
pluviais urbanas, 

priorizando 
soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Realizar a manutenção e 
limpezas periódicas nos 

elementos do sistema e o 
desassoreamento dos 

canais de drenagem, rios 
e riachos, articulada com 
as atividades dos setores 

de limpeza pública. 
-Plano Municipal de 
Drenagem; 
 
-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM). 

Elaborar cadastro dos 
elementos da rede de 

macro e microdrenagem. 

Exigir a execução da 
infraestrutura de 

drenagem, pavimentação 
e esgotamento sanitário 

como requisito de 
aprovação de novos 

loteamentos. 

Elaborar mapeamento das 
áreas inundáveis 

ocupadas nas 
proximidades dos corpos 
hídricos e das áreas de 
alagamentos e implantar 

soluções de forma 
prioritária nos pontos mais 

críticos da sede e dos 
distritos. 
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.11 
6.12 
6.13 

Proporcionar 
condições adequadas 

de saneamento 
ambiental, 

universalizando o 
acesso à água, ao 

tratamento de esgoto e 
a destinação correta 

dos resíduos, 
priorizando soluções 

que garantam a 
sustentabilidade. 

Articular a 
capacidade atual 

e futura dos 
sistemas de 
saneamento 

básico com as 
políticas de 

ordenamento 
territorial municipal 
e planejamento do 

uso e ocupação 
do solo. 

Garantir o acesso à água 
potável de qualidade, 

esgotamento sanitário e 
drenagem urbana 

priorizando os 
investimentos nos 

assentamentos precários 
e nos bairros de baixa 
renda, em situação de 
vulnerabilidade social e 

ambiental. 

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Zona Especial de 
Interesse Social 
(ZEIS); 
 
-Incentivos Fiscais. 

Incentivar na construção 
civil a utilização de 

soluções sustentáveis 
como pavimentos 

porosos, telhados verdes, 
microrreservatórios de 

reuso de água, utilização 
de materiais de baixo 
impacto ambiental, 

reutilização de materiais 
de obras e reformas, entre 

outras. 

Promover o 
acesso a 

informações 
referentes aos 

serviços públicos 
de saneamento 

básico. 

Criar um sistema de 
informações integradas 

sobre as redes de 
saneamento básico com 

cadastros 
georreferenciados e 

relatórios atualizados. 

-Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 
 
-Plano Municipal de 
Drenagem; 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 

Avaliar regularmente o 
desempenho dos serviços 

de saneamento básico, 
considerando no mínimo 
os critérios de cobertura 

do atendimento, 
regularidade dos serviços, 

qualidade da água, 
disposição final de 

resíduos e efluentes e 
ocorrência de inundações 

ou alagamentos.  

-Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 
 
-Plano Municipal de 
Drenagem; 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.7 
6.14 
6.15 
6.16 

Prever a expansão, 
modernizaçao e 

requalificação dos 
sistemas de 

abastecimento. 

Universalizar o 
acesso ao 

abastecimento de 
água potável, 
priorizando 

soluções que 
permitam a 

sustentabilidade 
dos serviços, e 

garantam a 
ampliação 

progressiva da 
sua cobertura. 

Promover a implantação e 
ampliação das 

infraestruturas dos 
sistemas de captação, 
tratamento, adução, 

reservação e distribuição, 
na sede e nos distritos, de 
maneira a solucionar os 

problemas de 
continuidade, regularidade 

e qualidade da água. 

-Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 
 
-Programa de 
Desenvolvimento 
Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL); 
 
-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Assistência Técnica 
e Jurídica Gratuita 
para comunidades e 
grupos sociais menos 
favorecidos. 

Promover melhorias e 
adequações na rede de 
abastecimento de água 

existente, como 
manutenção e 
substituição de 
equipamentos, 

modernização das 
tubulações, sistema de 
controle de perdas e de 

pressão, registros de 
derivação, etc. 

Incentivar soluções de 
reuso da água como a 

utilização de dispositivos 
eficientes de coleta de 
água de chuva, com 

tratamento adequado de 
forma a garantir a 
qualidade da água 

armazenada. 

Promover apoio e 
capacitação técnica à 
população rural para 

manutenção dos sistemas 
individuais como 
cacimbas, poços, 

cisternas, ou soluções 
coletivas como a captação 

superficial ou poços 
ligados a reservatórios de 

distribuição. 

6.8 
6.9 
6.17 

Promover inclusão 
social viabilizando o 

acesso democrático à 
energia elétrica, rede 
de telefonia móvel e 

internet Wi-Fi gratuita. 

Promover a 
democratização 
dos diferentes 

meios de 
comunicação. 

Viabilizar a implantação 
de torres de telefonia 

privada junto às 
operadoras nos distritos 

com deficiência de 
cobertura. 

-Parceria Público-
Privada; 
 
-Incentivos Fiscais; 
 
-Programa de 
Modernização da 
Gestão Pública. 
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

6.8 
6.9 
6.17 

Promover inclusão 
social viabilizando o 

acesso democrático à 
energia elétrica, rede 
de telefonia móvel e 

internet Wi-Fi gratuita. 

Promover a 
democratização 
dos diferentes 

meios de 
comunicação. 

Expandir rede de Wi-Fi 
grátis nos espaços 

públicos dos distritos, 
garantindo boa conexão à 

internet. 

-Parceria Público-
Privada; 
 
-Incentivos Fiscais; 
 
-Programa de 
Modernização da 
Gestão Pública. 

6.10 
3.11 

Criação de uma 
política de incentivos à 
utilização de energias 

renováveis. 

Estimular o uso da 
energia solar e 
outras práticas 
sustentáveis. 

Incentivar a adoção de 
soluções sustentáveis em 

edifícios públicos e 
privados, que devem 

considerar a reutilização 
da água, a redução do 

consumo energético e a 
utilização de energias 

renováveis 
(principalmente a solar), a 
automação, a utilização 

de pavimentações frias e 
drenantes, etc. 

-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Incentivos Fiscais; 
 
-Parcerias Público-
Privadas. 
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ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

Fomentar uma 
mobilidade ativa, 

integrada e 
sustentável. 

Desenvolver 
melhorias em 
infraestrutura 

viária no 
município. 

Elaborar estudos e 
projetos para requalificar 

as principais estradas 
vicinais que ligam as 
localidades rurais às 

sedes distritais.  

-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Projeto Estrutruante: 
Projeto de 
Acessibilidade nos 
Distritos. 

Fazer novos projetos e 
executar passagens 

molhadas de acordo com 
a vazão e porte do 
recurso hídrico em 

localidades específicas.  

Integrar o Sistema 
de Transporte 

Público Coletivo 
oferecendo 
melhores 

condições para 
uma maior 

aderência da 
população. 

Implantar as linhas de 
ônibus previstas para 

compor o Sistema 
Integrado de Transporte 
Público, de acordo com 
proposta do PlanMob 
(2018) e expandir de 

acordo com o crescimento 
da mancha urbana. 

 
-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-Criação de 
legislações 
municipais 
específicas; 
 
-NBR 9050: 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços 
e equipamentos 
urbanos. 

Criar uma tarifa única 
entre os transportes 
públicos coletivos, 

facilitando a troca entre os 
modais. 

Regularizar a operação do 
transporte interdistrital 
(definir rotas e horários 

fixos de saída, parar 
somente nos pontos 

assinalados, etc) na forma 
de cadastros e 
permissões de 

funcionamento para que 
seja possível o 

cumprimento das normas 
de segurança. Fiscalizar a 
ação dos condutores das 
vans interdistritais para 

que os mesmos respeitem 
as rotas definidas, 

realizem paradas somente 
nos pontos assinalados e 
mantenham um horário de 

saída fixo. 
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ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

Fomentar uma 
mobilidade ativa, 

integrada e 
sustentável. 

Integrar o Sistema 
de Transporte 

Público Coletivo 
oferecendo 
melhores 

condições para 
uma maior 

aderência da 
população. 

Instalar abrigos (ou totens, 
quando não houver 

espaço suficiente para o 
abrigo) em todas as 

paradas de ônibus, que 
devem ser acessíveis e 
estar bem distribuídas.  

ASPECTOS DE 
MOBILIDADE E ACE 
-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-Criação de 
legislações 
municipais 
específicas; 
 
-NBR 9050: 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços 
e equipamentos 
urbanos.SSIBILIDAD
E 

Implantar uma 
rede cicloviária de 

qualidade e 
conectada em 
toda a malha 

urbana, integrada 
com outros 

modais, 
influenciando o 
transporte ativo. 

Ampliar a rede cicloviária 
interligando espaços 

públicos e equipamentos, 
priorizando a ligação entre 

bairros. 
-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-Plano de Rotas 
Urbanas de Sobral. 

Implantar um sistema de 
bicicletas compartilhadas 
em parceria com o setor 

privado. 

Criar tipologias distintas 
de infraestrutura 

cicloviária, com ciclovias, 
ciclofaixas e ciclorotas, 

implantação de paraciclos, 
bicicletários, entre outros.  

  

Tornar o bairro 
Centro uma área 
preferencial para 
pedestres, onde 

bicicletas e 
transportes 

coletivos têm 
prioridade sobre 

os veículos 
privados. 

Criar, conforme proposta 
existente PlanMob (2018), 

eixos verdes e um eixo 
cívico, rotas estratégicas e 
estruturais que abrangem 
e conectam os principais 
serviços oferecidos no 

Centro. 

-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-NBR 9050: 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços 
e equipamentos 
urbanos; 
 
-Plano de Rotas 
Urbanas de Sobral. 
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ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

Fomentar uma 
mobilidade ativa, 

integrada e 
sustentável. 

Tornar o bairro 
Centro uma área 
preferencial para 
pedestres, onde 

bicicletas e 
transportes 

coletivos têm 
prioridade sobre 

os veículos 
privados. 

Estabelecer uma Zona 30 
no bairro Centro, 

conforme proposta 
existente no PlanMob 

(2018), onde a velocidade 
dos veículos seja limitada 

a 30km/h, através da 
implantação de redutores 

de velocidade como 
passagens elevadas, 

pavimentações 
diferenciadas, entre 

outros. 

-Lei do Sistema 
Viário; 
 
--Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-NBR 9050: 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços 
e equipamentos 
urbanos; 
 
-Plano de Rotas 
Urbanas de Sobral. 

Analisar a necessidade de 
implantar semáforos de 
pedestres em ruas com 
grande fluxo na região 
central, aumentando o 
tempo semafórico nas 

travessias em locais de 
fluxo intenso de pedestres 

e veículos. 

Reconhecer o 
transporte de 

canoas como um 
modal alternativo. 

Assegurar e incentivar seu 
uso, fomentando também 

seu potencial turístico.  

-Regulamentação da 
atividade;  
 
-Plano Municipal de 
Turismo e 
Salvaguarda do 
Patrimônio. 

Regular a 
rotatividade dos 

estacionamentos e 
desestimular o 

transporte 
motorizado 
individual. 

Ampliar área de 
abrangência da Zona Azul 

no Centro.  

-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-Decreto N° 461 de 
13 de junho de 2002: 
Disciplina o Sistema 
de Estacionamento 
Rotativo de Sobral. 

Regularizar e fiscalizar 
estacionamentos ao longo 

das vias do centro. 

Promover 
ordenamento e 
segurança no 

trânsito. 

Conscientizar diferentes 
segmentos da população 

sobre educação e 
segurança no trânsito. 

-Programas de 
Educação e 
Segurança para o 
Trânsito. 

7.6 
7.12 
7.13 

Otimizar a fluidez 
dentro da malha 

urbana. 

Aliviar e ordenar o 
fluxo de cargas 

pesadas dentro da 
malha urbana. 

Implantar um porto seco 
afastado da malha urbana 

da sede de Sobral. 

-Projeto Estruturante: 
Projeto do Polo 
Logístico. 

Disciplinar as questões de 
trânsito, carga e descarga, 
rotinas de coleta de lixo. 

-Código de Trânsito 
Municipal. 
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ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

7.6 
7.12 
7.13 

Otimizar a fluidez 
dentro da malha 

urbana. 

Aperfeiçoar a 
conectividade 

entre os bairros. 

Prever futuras vias 
estruturantes que 

garantam a continuidade 
da malha viária existente 

no momento da 
implantação de novos 

empreendimentos.  

-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV). 
 
-Projeto Estruturante: 
Ponte sobre o Rio 
Acaraú. 

Adotar eixos de transporte 
de média capacidade 

como eixos de 
estruturação e 

transformação estratégica. 

Melhorar a conectividade 
viária da margem direita 

do Rio Acaraú e de alguns 
bairros, como Cidade 
José Euclides, Sinhá 

Sabóia. 

Incrementar a 
infraestrutura dos binários 

existentes. 

Reduzir os 
conflitos viários 
causados pelos 

Polos Geradores 
de Viagens (PGV). 

Averiguar nos PGV's 
existentes se há conflitos 

de trânsito nesses 
empreendimentos e fazer 

as devidas alterações 
para o ordenamento do 

trânsito. 

Melhorar o tráfego 
da malha urbana. 

Propor uma nova 
hierarquização viária.  

Criar um Centro de 
Controle de Tráfego para 

viabilizar o 
acompanhamento em 

tempo real do transporte 
coletivo urbano, dos 

cruzamentos 
semaforizados, dos 

pontos de conflito, assim 
como a gestão das 
emergências em via 

pública, coordenado com 
as equipes de emergência 

e polícia.  

-Código de Trânsito 
Municipal. 
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ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

7.14 
7.15 
8.9 

Garantir a 
acessibilidade 

universal na cidade. 

Incentivar 
condições 

adequadas de 
caminhabilidade e 
acessibilidade dos 

pedestres, 
promovendo 
ações que 

contemplem 
melhorias na 

infraestrutura e 
garantam a 

segurança nas 
travessias. 

Elaborar projetos nas 
rodovias que cruzam as 

sedes urbanas dos 
distritos, implementando 
semáforos, padronização 

de calçadas, faixa de 
pedestres, assim como 

outras medidas de traffic 
calming para viabilizar 
uma travessia segura.  

-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
- Lei de 
Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo; 
 
-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Código de Trânsito 
Municipal; 
 
-NBR 9050: 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços 
e equipamentos 
urbanos; 
 
-Projeto Estrutruante: 
Projeto de 
Acessibilidade nos 
Distritos. 

Melhorar a segurança no 
acesso do Residencial 
Nova Caiçara, na Av. 

John Sanford, 
implementando elementos 

de traffic calming na 
estação de VLT da Cohab 

III.  

Dimensionar as quadras 
residenciais nos projetos 

de loteamentos, 
favorecendo o 

deslocamento de 
pedestres, ciclistas e 

tráfego local, de forma a 
garantir a continuidade de 

fluxos.  

Prever passagens de 
pedestres internas à 

quadra, caso ela tenha 
grandes comprimentos, 

para favorecer os 
deslocamentos a pé.  

Realizar melhorias e 
padronização de 
acessibilidade em 

calçadas e equipamentos 
no município. 

Melhorar os acessos às 
estações de VLT e às 

paradas de ônibus.  
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ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

7.14 
7.15 
8.9 

Garantir a 
acessibilidade 

universal na cidade. 

Incentivar 
condições 

adequadas de 
caminhabilidade e 
acessibilidade dos 

pedestres, 
promovendo 
ações que 

contemplem 
melhorias na 

infraestrutura e 
garantam a 

segurança nas 
travessias.  

Implementar melhorias 
urbanas nos entornos dos 

equipamentos de 
educação e saúde, como 
redutores de velocidade, 
faixas de pedestres com 
visibilidade adequada, 

entre outros, de forma a 
diminuir o número de 

acidentes. 

-Plano de Mobilidade 
Urbana de Sobral 
(PlanMob); 
 
- Lei de 
Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo; 
 
-Lei do Sistema 
Viário; 
 
-Código de Obras e 
Posturas; 
 
-Código de Trânsito 
Municipal; 
 
-NBR 9050: 
Acessibilidade a 
edificações, 
mobiliário, espaços 
e equipamentos 
urbanos; 
 
-Projeto Estrutruante: 
Projeto de 
Acessibilidade nos 
Distritos. 

Analisar e realizar 
melhorias na iluminação 

pública, priorizando ruas e 
calçadas onde devem ser 
incentivadas as travessias 

a pé, trocando o tipo de 
iluminação, instalando 

postes que tenham 
iluminação dupla 

direcionada (para a caixa 
de rolamento e para o 

passeio), iluminação de 
equipamentos públicos, 

etc. 

-Plano Municipal de 
Iluminação Pública. 
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ASPECTOS PATRIMONIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.10 
8.11 
8.12 
8.13 
8.14 
8.15 

Proteger e promover a 
salvaguarda do 

patrimônio cultural e 
ambiental do 

município. 

Fomentar uma 
gestão sustentável 

do patrimônio 
cultural e natural 

presente no 
território municipal 

de Sobral. 

Atualizar catálogos e 
inventários relacionados 

ao patrimônio do 
município, 

disponibilizando as 
informações em uma base 
de dados integrada para a 

sociedade. 

-Inventário Nacional 
de Bens Imóveis de 
Sítios Urbanos 
Tombados - (INBU-
SU); 
 
-Inventário de Bens 
Arquitetônicos - (IBA); 
 
-Inventário das 
Fachadas das 
Quadras; 
 
-Normas de 
Preservação do Sítio 
Histórico Urbano de 
Sobral (NPSHUS); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais 
de Sobral. 

Realizar estudos de 
avaliação do patrimônio 

material e imaterial a 
serem inventariados e 

salvaguardados. 

-Plano Municipal de 
Turismo e Salaguarda 
do Patrimônio. 

Reativar o Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Cultural, criado em 2017, 
para ampliar e fortalecer a 
proteção ao patrimônio à 

nível municipal. 

Promover o estudo e 
preservação do patrimônio 

natural e cultural da 
Região Metropolitana de 

Sobral, com possível 
parceria com a Casa do 

Capitão Mor. 

Garantir que os 
moradores do Centro 

Histórico que não 
possuem recursos tenham 
acesso a financiamentos e 

assistência técnica para 
recuperação dos seus 

imóveis. 

-Programa Municipal 
para Recuperação 
dos Imóveis Privados 
do Centro Histórico. 
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ASPECTOS PATRIMONIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.10 
8.11 
8.12 
8.13 
8.14 
8.15 

Proteger e promover a 
salvaguarda do 

patrimônio cultural e 
ambiental do 

município. 

Proteger e 
preservar o  
patrimônio 

municipal através  
de legislação 
específica. 

Promover incentivo à 
diversidade de uso, para 

evitar que o Centro 
Histórico se torne 
monofuncional.  

-Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do 
Solo. 

Compatibilizar o 
zoneamento dentro do 
centro histórico com as 

políticas e parâmetros do 
IPHAN. 

Propor parceria com o 
IPHAN para criar um 

escritório de licenciamento 
e fiscalização unindo 

Equipe Técnica Municipal 
e Equipe Técnica do 

IPHAN, alinhando 
diretrizes e normas para 

ampliar ações de 
preservação do 

patrimônio. 

-Convênio entre 
Prefeitura Municipal 
de Sobral e IPHAN. 

Tombar a nível municipal 
o conjunto arquitetonico 

da igreja Matriz do distrito 
de Patriarca. 

-Decretos Municipais 
de Tombamento. 

Elaboração das instruções 
dos bens já tombados do 

município. 

Reconhecer o 
potencial turístico 

do patrimonio 
cultural, natural e 
arqueológico da 

região. 

Fomentar o turismo 
sustentável e engajado 

com a comunidade, 
valorizando e preservando 

os bens patrimoniais. -Plano Municipal de 
Turismo e 
Salvaguarda do 
Patrimônio; 
 
-Programa de 
Comunicação e 
Divulgação do 
Patrimônio Municipal; 
 
-Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística 
(2015). 

Estimular o 
desenvolvimento turístico 

ecológico e criar rotas 
turísticas envolvendo o 

patrimônio natural e 
arqueológico. 

Promover a formação de 
guias, criar rotas do 

patrimônio e divulgar o 
patrimônio municipal em 
equipamentos turísticos 

como hotéis, pousadas e 
aeroportos, no município e 

em outras cidades da 
região. 
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ASPECTOS PATRIMONIAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.10 
8.11 
8.12 
8.13 
8.14 
8.15 

Proteger e promover a 
salvaguarda do 

patrimônio cultural e 
ambiental do 

município. 

Reconhecer o 
potencial turístico 

do patrimonio 
cultural, natural e 
arqueológico da 

região. 

Implantar sinalização 
turística no Centro 

Histórico e nos distritos 
com potencial turístico. 

-Plano Municipal de 
Turismo e 
Salvaguarda do 
Patrimônio; 
 
-Programa de 
Comunicação e 
Divulgação do 
Patrimônio Municipal; 
 
-Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística 
(2015). 

8.6 
8.7 
8.8 
8.16 
8.17 
8.18 

Promover educação 
patrimonial 

estimulando a 
compreensão e 

apropriação coletiva. 

Inserir no 
cotidiano da 
população a 
vivência do 
patrimônio 

cultural, 
convidando-as 

para as 
discussões e 

participação em 
atividades 

relacionadas ao 
patrimônio. 

Estimular o protagonismo 
da comunidade no 

compartilhamento de 
saberes, costumes e 

educação patrimonial. 

-Programa Municipal 
de Educação 
Patrimonial; 
 
-Fundo Municipal de 
Preservação do 
Patrimônio Cultural. 

Implementar Educação 
Patrimonial nas escolas a 

partir do Ensino 
Fundamental, com 

possível parceria com a 
Casa do Capitão Mor. 

Elaborar Cartilhas e 
material didático 
relacionados ao 

patrimônio para apoiar as 
ações de educação 

patrimonial. 

Promover ações de 
educação patrimonial nos 

distritos, aproximando 
essas comunidades da 

discussão e da 
salvaguarda do seu 
repertório cultural. 
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

9.1 
9.2 
9.6 

Fortalecer o 
planejamento territorial 

do município.  

Integração de 
orçamentos e 

Fundos Municipais 
para viabilização 
de projetos com 

questões comuns 
ou com atuação 
em um mesmo 

território. 

Criar um Fundo de 
Desenvolvimento Urbano, 

prevendo uma atuação 
conjunta com o Fundo do 

Meio Ambiente, para 
investir em melhorias 

urbanas e ambientais no 
município. 

-Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 
 
-Regulamentação de 
Instrumentos 
Urbanísticos. 

Identificar onde e como os 
recursos recebidos pela 

aplicação dos 
instrumentos do Estatuto 

da Cidade serão alocados 
nos diferentes fundos 

municipais. 

Implementar uma 
Base de Dados 
que auxilie no 
planejamento 

territorial. 

Tornar obrigatório o 
compartilhamento de 

dados criados entre as 
diversas secretarias de 

forma a integrar e 
atualizar o banco de 

dados municipal, 
formando uma plataforma 
acessível para servidores 
públicos e sociedade civil 

contemplando 
informações, pesquisas e 

cartografias. 

-Cadastro Territorial 
Multifinalitário (CTM); 
 
-Plataforma Municipal 
de Dados Espaciais. 

Capacitar servidores 
municipais para utilização 

e alimentação do 
Cadastro Territorial 
Multifinalitário do 

Município de forma 
contínua, transformando-o 

em instrumentos de 
gestão integrada. 

9.3 
9.4 
9.7 

Ampliar a capacidade 
institucional. 

Integração de 
ações entre 

secretarias quanto 
à questões 

comuns para 
otimizar 

informações, 
recursos, pessoal 
e infraestrutura. 

Articular planos e projetos 
entre as políticas de 

habitação e planejamento 
urbano. 

Planos e/ou agendas 
municipais de 
integração;  
 
-Plano Local de 
Habitação de 
Interesse Social. 
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

MATRIZ 
 (SWOT) 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES INSTRUMENTOS 

9.3 
9.4 
9.7 

Ampliar a capacidade 
institucional. 

Integração de 
ações entre 

secretarias quanto 
à questões 

comuns para 
otimizar 

informações, 
recursos, pessoal 
e infraestrutura. 

Criar escritórios distritais 
compartilhados, onde 
algumas secretarias 
podem disponibilizar 

atendimento e assistência 
técnica em determinados 

dias da semana, como 
SEUMA e SESEP, de 

modo a facilitar 
fiscalização e o acesso 

dos serviços às 
populações. 

-Escritórios Distritais; 

Formar uma equipe de 
integração com um 

representante de cada 
secretaria.  

9.5 
9.8 

Ampliar a gestão 
participativa. 

Identificar formas 
de ampliar a 

participação social 
nos planos e 

acompanhamento 
das ações no 

município. 

Fomentar novas 
discussões sobre a cidade 
no Conselho Municipal do 

Plano Diretor e demais 
conselhos de forma a ter 

uma atuação mais 
dinâmica e presente nas 

questões de 
desenvolvimento urbano 

do município. 

-Agendas Integradas 
entre Conselhos. 

Realizar capacitações 
periódicas sobre a por 

meio de cartilhas digitais e 
linguagem didática (no 
mínimo uma por ano). 

-Programa de 
Capacitação em 
Legislação Urbana. 

Aumentar o número de 
veículos de  

democratização da 
informação. 

-Plano de 
Comunicação 
Permamente. Ampliar as ações da 

Prefeitura nas redes 
sociais e outros canais. 

9.9 

Consolidação de 
posturas municipais 

com uma fiscalização 
intersetorial. 

Revisar e 
fortalecer a 
fiscalização 

municipal através 
de sua legislação. 

Promover a integração 
dos diferentes setores de 

fiscalização para 
fortalecimento do 
cumprimento da 

legislação do município. 

-Código de Obras e 
Posturas. 
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ANEXO 02 – Definição dos Instrumentos, Leis, Programas e Projetos 

 

1. Adoção de Espaços Públicos (Compromisso Verde) 

a. Definição  

Decreto Municipal que institui parcerias do Poder Público com a iniciativa privada e a sociedade 
civil organizada com o objetivo de promover melhorias urbanas em espaços públicos ou privados, 
estes desde que objeto de tombamento, para a conservação do espaço público, além de melhoria 
e preservação do meio ambiente natural e construído da cidade.   

b. Aplicação 

Em Sobral, a adoção de espaços verdes públicos se dá por meio do Compromisso Verde 
(decreto n° 1949, de 17 de outubro de 2017), possibilitando mútua colaboração nos serviços 
inerentes à implantação, reforma, manutenção e/ou conservação de parques, praças, áreas 
verdes, mobiliário urbano e demais espaços públicos ou livres do Município, buscando melhorias 
urbanas, ambientais e paisagísticas. 

 

2. Assistência Técnica e Jurídica Gratuita para comunidades e grupos sociais menos 
favorecidos  

a. Definição   

O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10257/01) trata em seu artigo 4º (inciso IV, alínea r) sobre 
a assistência técnica e jurídica gratuita para comunidades e grupos sociais menos favorecidos. 
A Lei de Assistência Técnica à Moradia de Interesse Social (Lei Federal n° 11.888/08) assegura 
a famílias de baixa renda mensal (de até três salários mínimos) o direito ao acesso à engenharia 
e à arquitetura para projetos e obras. No âmbito jurídico, a assistência abrange a consultoria e 
orientação jurídica, sendo fundamental para os processos de regularização fundiária.  

b. Aplicação  

A assistência técnica e jurídica pode ser oferecida a famílias, cooperativas, entidades 
organizadas, associações de moradores ou outros grupos que as representem. O município pode 
prestar este serviço de diferentes formas, como pela realização de convênios com entidades 
públicas e privadas ou pela criação de um serviço municipal com uma equipe multidisciplinar 
própria.  

 

3. Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)  

a. Definição  

Com diretrizes estabelecidas pela Portaria n° 511, de 7 de dezembro de 2009, do Ministério das 
Cidades, o CTM busca viabilizar a integração de dados sociais, econômicos, jurídicos, físicos e 
ambientais em um banco de dados oficial, sistemático e padronizado que deve abranger todo o 
território municipal (inclusive áreas não tributadas), atender às necessidades da administração 
pública e melhorar a gestão municipal, não só sob os aspectos financeiros e de arrecadação, 
mas englobando também as dimensões sociais, ambientais, físicas e jurídicas, auxiliando no 
planejamento territorial. 
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A utilização do CTM permite a atualização constante das informações produzidas pelos 
diferentes setores da administração municipal, permitindo a contínua avaliação e monitoramento 
da dinâmica urbana, algo fundamental para a elaboração, a revisão e o direcionamento das 
políticas urbano-ambiental do município.  

b. Aplicação   

A efetivação do CTM depende da modelagem inicial de dados. Para isso, é necessário a 
construção de um sistema de informações territoriais, que atenda às demandas variadas das 
diversas secretarias municipais e de uma equipe técnica local capacitada para a atualização 
contínua do sistema.  

Todo sistema de informações geoespaciais do município deve usar a base geométrica do CTM, 
a Carta Cadastral, como fundamento cartográfico. A Carta Cadastral é a representação 
cartográfica do levantamento sistemático territorial do Município. O processamento dos dados 
alfanuméricos junto aos cartográficos (georreferenciados) em formato digital facilita 
enormemente a integração de informações diversas.   

A integração sistemática entre o CTM e o Registro de Imóveis permite, por exemplo, obter 
informações sobre o proprietário, a forma de aquisição dos direitos, as restrições e os demais 
fatos jurídicos, enquanto o CTM informa sobre a localização, as dimensões métricas, os limites 
com suas demarcações e o valor da mesma parcela.  

O sistema de informações territoriais também é composto de diferentes cadastros temáticos que 
contém um conjunto de informações sobre determinado tema, por exemplo, questões 
ambientais, elementos e equipamentos urbanos, redes de serviços, redes viárias, entre outros. 
A essência da integração das bases de dados dos cadastros temáticos para a formação do CTM 
é que os dados gerados e administrados por diferentes instituições sejam padronizados para 
gerar bases alfanuméricas e cartográficas compatíveis para todas as instituições, permitindo a 
disponibilização de informações seguras e atualizadas entre diferentes instituições e órgãos 
municipais.  

 

4. Código Ambiental Municipal  

a. Definição   

O Código Ambiental Municipal deve disciplinar sobre as diretrizes e formas de implementação 
da Política Ambiental Municipal, a qual deve abranger todas as ações de competência municipal 
quanto à preservação da qualidade ambiental e à adequação das aplicações de sanções 
administrativas à realidade local.  

b. Aplicação   

A execução da Política Ambiental Municipal deve ocorrer através de medidas administrativas e 
leis específicas que complementarão as suas diretrizes. Poderão ser instituídos, por exemplo, 
incentivos fiscais à preservação ambiental, como desconto no Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) dos proprietários que mantém área verde em seus terrenos.  

 

5. Código de Obras e Posturas  

a. Definição   

É uma legislação urbanística municipal com o objetivo de orientar e controlar atividades de 
execução edilícia no município e regular o uso do espaço urbano, estabelecendo normas para 
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direcionar ou restringir usos e atividades de direito individual em prol da coletividade. No âmbito 
das obras, o Código traz regras referentes à aprovação de projetos, ao licenciamento edilício, à 
fiscalização e outras normas pertinentes, tratando de temas relacionados à segurança, 
vizinhança e salubridade de edificações públicas e particulares em áreas rurais e urbanas.   

O código é uma importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável, visto que pode 
estabelecer parâmetros edilícios e soluções técnicas para adaptação e redução de impactos 
ambientais. No âmbito das posturas, aborda “aspectos ligados à ordem pública, ao 
funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, ao comércio 
ambulante, à convivência e incomodidade em vizinhanças, à publicidade e comunicação visual 
urbanas, ao mobiliário urbano e à manutenção do espaço público como praças e calçadas, entre 
outros” (BRASIL, 2019, p.762).  

b. Aplicação  

O conteúdo do Código de Obras e Posturas deve estar alinhado às diretrizes do Plano Diretor e 
viabilizar seus objetivos, traduzidos por meio das edificações. Considerando a hierarquia da 
legislação urbanística municipal, o Código também deve respeitar as premissas das disciplinas 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e do Zoneamento, entre outros instrumentos e 
ferramentas complementares. O Código pode, por exemplo, incorporar parâmetros específicos 
para as Zonas Especiais, como as Zonas Especiais de Interesse Social, além de medidas para 
simplificar procedimentos administrativos relacionados à construção e à regularização fundiária 
e edilícia de tais áreas.  

 

6. Código Municipal de Trânsito  

a. Definição   

O Código de Trânsito Brasileiro - CTB trouxe novas competências aos municípios. Com a 
municipalização do trânsito, a administração municipal passa a responder por todas as questões 
envolvendo parada, circulação e estacionamento de veículos, podendo aplicar as penalidades e 
as medidas administrativas previstas no caso de infrações.  

Assim, os municípios podem ter um Código Municipal de Trânsito próprio que vai regular sobre 
os temas acima citados, devendo seguir o que está preconizado no CTB. O Código Municipal 
consiste, portanto, em uma compilação sistemática de leis, normas e regulamentos de trânsito.   

b. Aplicação  

O Código Municipal de Trânsito deve ser aprovado como lei municipal e sua aplicação deve ser 
fiscalizada por órgão ou setor específico da administração pública responsável pela gestão do 
trânsito, para que sejam cumpridas todas as exigências previstas no código.   

 

7. Concessão de Uso   

a. Definição   

Pode ser definida como uma modalidade de contrato administrativo, submetido ao regime jurídico 
de direito público, firmado por órgão ou entidade da Administração Pública, cujo objetivo é o uso 
privativo de bem público. A concessão de uso apresenta natureza jurídica obrigacional, não tem 
caráter precário (provisório) – como a autorização de uso e a permissão de uso –, pode ser 
onerosa ou gratuita e deve ser precedida de licitação, excetuadas as hipóteses legais que 
admitem contratação direta.   
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Cumpre mencionar, ainda, a concessão real de uso, um instituto regulado expressamente pelo 
Decreto-lei nº 271, de 28.02.1967. A diferença básica entre ambas reside na natureza jurídica de 
direito real de uma ou meramente pessoal da outra.  

b. Aplicação  

O presente instrumento pode ser aplicado para os casos dos imóveis públicos históricos 
subutilizados, localizados no Centro da cidade, para usos particulares comerciais, educacionais, 
de serviços ou de alimentação, de forma a facilitar a ocupação e a utilização destes imóveis, bem 
como o cumprimento da função social da propriedade urbana.  

 

8. Conselho Municipal de Patrimônio Cultural  

a. Definição   

Consiste em um órgão colegiado consultivo, de caráter permanente e de assessoramento e 
colaboração com a Administração Municipal em toda matéria relacionada ao patrimônio cultural. 
Cabe ao Conselho, entre outras competências, indicar bens de interesse cultural para proteção, 
dar pareceres em pedidos para intervenções em bens protegidos e qualquer outro aspecto sobre 
bens de natureza material e imaterial que tenham significado para a identidade cultural do 
Município.  

b. Aplicação  

Em Sobral, o atual Conselho Municipal do Patrimônio Cultural foi instituído pela Lei Ordinária 
Municipal n° 1697, de 15 de dezembro de 2017, que também estabeleceu o Fundo Municipal 
de Preservação do Patrimônio Cultural, instrumento de natureza contábil que tem como 

finalidade administrar a aplicação dos recursos financeiros destinados à promoção, preservação, 
manutenção e conservação do patrimônio cultural do Município de Sobral conforme definição do 
Conselho.  

 

8. Conselho Municipal do Plano Diretor (CMPD)  

a. Definição  

O Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD é um órgão colegiado de caráter consultivo e 
deliberativo e de assessoramento ao Executivo em matéria de natureza urbanística e de política 
urbana. É composto paritariamente por representantes do Poder Público e da sociedade civil.  

b. Aplicação  

Em Sobral, foi criado pelo art. 183 da Lei Complementar n° 028, de 15 de dezembro de 2008. O 
CMPD tem a atribuição básica de analisar e propor medidas de efetivação da política urbana, 
bem como verificar o cumprimento das diretrizes expressas no Plano Diretor do Município de 
Sobral. Para isso, deve promover a articulação dos órgãos municipais com os órgãos das esferas 
estadual e federal, atuantes na área de desenvolvimento urbano; acompanhar a implementação 
do Plano Diretor e a execução dos planos, programas e projetos de interesse para o 
desenvolvimento urbano; viabilizar parcerias com a iniciativa privada no processo de 
urbanização, mediante o uso de instrumentos da política urbana, quando for do interesse público 
e compatível com a observância das funções sociais da cidade; entre outras competências 
previstas em lei.  
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9. Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral  

a. Definição   

O Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral 
(CGIRS-RMS) é um instrumento de gestão compartilhado por 17 municípios da Região 
Metropolitana de Sobral para tratar sobre a gestão integrada de resíduos sólidos, buscando 
atender a legislação ambiental em todas as instâncias. Iniciativa da Secretaria das Cidades, do 
Governo do Estado do Ceará, o CGIRS-RMS foi consolidado e dotado de um moderno sistema 
de gestão integrada de resíduos sólidos, com as primeiras iniciativas datadas de 2008.   

b. Aplicação   

Os 17 municípios que compõem a RMS, após o investimento de instalação do Sistema de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do Governo do Estado do Ceará, que inclui estrutura, 
planejamento e gestão, terão a responsabilidade de financiar o funcionamento desse sistema, 
como também o CGIRS será responsável pela fiscalização da operação da Central de 
Tratamento de Resíduos.   

 

10. Direito de Preempção  

a. Definição  

Consiste em um instituto jurídico que confere a uma pessoa física ou jurídica a preferência na 
compra de determinado imóvel urbano quando seu proprietário o coloca à venda. Previsto pelo 
Estatuto da Cidade, trata-se da preferência de compra por parte do Poder Público, desde que 
seja para realização de projetos específicos de interesse público, como: projetos de 
regularização fundiária, programas habitacionais de interesse social, reserva fundiária, 
implantação de equipamentos comunitários, espaços públicos e de lazer, áreas de preservação 
ambiental, ordenamento e direcionamento da expansão urbana.  

O instrumento torna necessária a elaboração de um sistema de informações públicas sobre as 
vendas de imóveis em um determinado perímetro. Ele possibilita ao Poder Público monitorar e 
potencialmente incidir no controle de preços dos terrenos nas áreas determinadas, como também 
adquirir progressivamente os terrenos necessários ao planejamento da cidade, constituindo uma 
reserva fundiária pública que facilitaria na execução de projetos de desenvolvimento urbano.  

b. Aplicação  

Para que seja autoaplicável, o Direito de Preempção deve ser regulamentado pelo Plano Diretor. 
Para isso, é preciso delimitar as áreas de incidência, a partir de critérios e objetivos de interesse 
público e/ou social estabelecidos, além da definição do prazo de vigência para o exercício do 
instrumento.  

No entanto, por não ser um conteúdo obrigatório do Plano Diretor, o Direito de Preempção 
também pode ser regulamentado por meio de lei específica aprovada na Câmara Municipal. Para 
isso, é necessário que haja apenas a previsão do instrumento no Plano Diretor, e que este 
estabeleça o prazo para elaboração e aprovação da legislação posterior do Direito de Preempção 
e aponte os critérios e objetivos de interesse público e/ou social para aplicação do instrumento, 
de acordo com as previsões do Estatuto da Cidade. Além da regulamentação, também é 
importante estabelecer formas transparentes de controle por parte da sociedade dos valores 
envolvidos na transação dos imóveis.  
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11. Escritórios Regionais / Distritais  

a. Definição   

São sedes da estrutura administrativa municipal a serem instaladas em alguns distritos, de forma 
regionalizada, como uma estratégia de descentralização da gestão municipal, onde o cidadão 
terá um acesso mais próximo às funções e aos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal. Os 
escritórios abrigarão atividades de várias secretarias do município em um único local.   

b. Aplicação   

Deve ser elaborado um plano de descentralização da gestão municipal, onde haverá um estudo 
locacional apontando as áreas onde serão instalados os escritórios regionais. Em sequência, 
deverá ser desenvolvido um projeto executivo para esses escritórios.   

 

12. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)  

a. Definição   

“O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é uma das ferramentas de apoio ao processo de 
licenciamento ambiental na implantação de projetos e atividades com significativo impacto 
ambiental, como aqueles potencialmente poluidores ou que possam causar degradação 
ambiental. Já o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um documento síntese dos estudos 
realizados no EIA, elaborado em formato menos técnico para facilitar o acesso a suas 
informações. O EIA é um documento que possui algumas exigências de sigilo industrial, pois 
contém informações restritas sobre a empresa / atividade em questão, enquanto o RIMA é de 
acesso público e deve ser divulgado. O EIA oferece subsídios ao poder público para decidir sobre 
a concessão de licenças ou condicioná-las à implantação de medidas compensatórias e 
mitigadoras, enquanto o RIMA compila as principais informações para subsidiar a participação 
popular no processo decisório.”  

b. Aplicação   

A regulamentação do EIA/RIMA não é conteúdo obrigatório do Plano Diretor. Contudo, de acordo 
com o Estatuto da Cidade, o EIA/RIMA é um dos instrumentos que podem ser utilizados para 
atingir os objetivos da política urbana municipal. Ele pode ser previsto no Plano Diretor desde 
que siga as exigências das Resoluções CONAMA n° 001/86 e n° 237/97, bem como as 
normativas municipais sobre o assunto. Também é preciso que o Plano Diretor estabeleça a 
relação entre o instrumento e os objetivos da política urbana municipal, qual o escopo básico de 
cada EIA/RIMA e a quais atividades se destina.   

“Para a utilização do EIA/RIMA no licenciamento ambiental municipal e/ou nas estratégias do 
Plano Diretor, não há obrigatoriedade de aprovação de lei específica. A regulamentação e os 
procedimentos inerentes a esse instrumento podem ser realizados por meio de decretos, 
portarias e resoluções, desde que não criem contradições com as regulações de nível federal e 
estadual nem com o fluxo de elaboração e análise dos processos de licenciamento no 
município.”   

 

13. Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)  



 

190 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

a. Definição   

“O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de gestão complementar ao 
regramento de parcelamento, uso e ocupação do solo que possibilita a avaliação das 
consequências da instalação de empreendimentos e atividades de grande impacto, privadas ou 
públicas, em áreas urbanas. Analisa a influência de tais empreendimentos em sua vizinhança, 
garantindo a possibilidade de minimizar os impactos indesejados e favorecer impactos positivos 
para a coletividade. Por esse motivo, é recomendável que seja elaborado antes da autorização 
de construção e do licenciamento.  

O EIV deve funcionar como ferramenta de apoio ao processo de licenciamento urbanístico 
(aprovação de projetos), oferecendo subsídios ao poder público para decidir sobre a concessão 
da licença ou para condicioná-la à implantação de medidas compensatórias. Funciona como 
estudo de natureza técnica, instrumento de mediação de conflitos e instrumento para 
implementar os objetivos da política urbana municipal, simultaneamente. Por esse motivo, o EIV 
pode ser articulado a vários outros instrumentos, como Macrozoneamento, Zoneamento, 
Operação Urbana Consorciada (OUC) e Estudo de Impacto Ambiental (EIA). ”  

b. Aplicação   

“É altamente recomendável que o EIV seja regulamentado no Plano Diretor, para que seja 

autoaplicável. No entanto, não é conteúdo obrigatório do Plano Diretor e pode ser regulamentado 
por meio de lei específica aprovada na Câmara Municipal”. Para regulamentar o EIV, é preciso 
que o Plano Diretor estabeleça critérios como: os tipos de impacto que serão analisados; os 
empreendimentos ou atividades sujeitas a EIV; a definição da área de influência; o conteúdo do 
EIV de acordo com empreendimento/atividade, entre outros.   

Caso no Plano Diretor haja apenas a previsão do instrumento, é importante que além de 
apresentar os critérios para aplicação do EIV, o Plano Diretor também aponte o prazo para 
elaboração e aprovação da legislação posterior do EIV e que a nova regulamentação não crie 
contradições nem entre os objetivos da aplicação do EIV e os parâmetros de controle do uso e 
ocupação do solo nem entre o fluxo de elaboração/análise e o processo de licenciamento 
municipal.  

 

14. Incentivos fiscais   

a. Definição  

Caracterizam-se por benefícios relacionados à carga tributária concedidos pela administração 
pública, tanto na esfera federal, como na estadual ou municipal, com o objetivo de estimular um 
setor específico ou atividade econômica determinada. Os incentivos fiscais podem ter a forma 
de redução de alíquota do imposto, de isenção de compensação, etc. Tratam-se de importantes 
instrumentos que podem ser utilizados a serviço das políticas públicas, induzindo os particulares 
à busca de fins coletivos, para promover o desenvolvimento econômico e social como um todo, 
por meio do estímulo à atividade.  

Por exemplo, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), também conhecido pela 
abreviação Imposto Sobre Serviços (ISS), é um dos tributos mais importantes no âmbito 
municipal. O ISS é o imposto correspondente à prestação de serviços de qualquer natureza, por 
empresa ou profissional autônomo, sendo que o preço final do serviço prestado é a base de 
cálculo do imposto.   

As suas alíquotas são fixadas pelo município, desde que respeitado os limites mínimo e máximo 
nacionais, e podem, por exemplo, sofrer diferenciações de modo a beneficiar determinadas 
prestações de serviço que tragam benefício coletivo; prever valores maiores para atividades 
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geradoras de impacto ambientais, sociais e urbanos; incentivar determinadas atividades e usos 
em áreas voltadas ao desenvolvimento econômico ou o uso misto, com aumento das atividades 
de comércio e serviços, de acordo com as diretrizes territoriais.  

Outros importantes impostos municipais são o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) “que incide sobre a propriedade, posse ou domínio útil de imóveis urbanos e está 
previsto no Estatuto da Cidade como um dos instrumentos tributários e financeiros da política 
urbana. A incidência do IPTU está relacionada à provisão de serviços públicos e infraestrutura; 
não há incidência do imposto em situações nas quais não há a provisão de serviços públicos”.   

E o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) que “é um tributo de competência 
municipal cobrado no momento da transmissão intervivos, por ato oneroso, sobre o imóvel ou 
direitos sobre imóveis (exceto os de garantia), bem como a cessão de direitos à sua aquisição, 
ou seja, nas operações de compra e venda de imóveis. Sua alíquota é fixada por lei municipal, 
respeitado o máximo estabelecido no Código Tributário Nacional (CTN)”.   

“A arrecadação oriunda do IPTU e do ITBI – ambos calculados a partir de bases cadastrais e de 

valores atualizadas – favorece o equilíbrio dos cofres públicos e amplia a capacidade de 
investimento municipal. Com direcionamento dado pelo Plano Diretor, a arrecadação também 
permite que os valores sejam reinvestidos de acordo com critérios territoriais voltados à 
redistribuição dos ônus e dos bônus da urbanização para redução de desigualdades 
socioterritoriais”.  

“Por exemplo, as alíquotas para a arrecadação do IPTU e do ITBI podem responder a critérios 
territoriais explicitados no Plano Diretor, buscando, por exemplo, incentivar determinadas 
atividades e usos em áreas voltadas ao desenvolvimento econômico ou o uso misto, com 
aumento das atividades de comércio e serviços”.   

b. Aplicação  

Em suma, a concessão de incentivos fiscais pela administração pública deve ser regulamentada 
em formato de leis, decretos ou medidas provisórias específicas e é possível que essas 
normatizações incorporem diretrizes de desenvolvimento territorial, principalmente as expressas 
no Plano Diretor. O Plano Diretor pode indicar locais que necessitem ajustes de determinadas 
alíquotas, “buscando, por exemplo, incentivar determinadas atividades e usos em áreas voltadas 
ao desenvolvimento econômico ou o uso misto, com aumento das atividades de comércio e 
serviços”.  

“O município também pode estabelecer alíquotas maiores para imóveis vazios, sem construção, 

por exemplo. Além disso, a existência de áreas urbanas pouco atrativas a atividades e usos não 
residenciais também pode ser influenciada por meio de uma política tributária municipal 
desfavorável a tais atividades”.  

 

15. IPTU Progressivo no Tempo  

a. Definição  

O IPTU Progressivo no Tempo é um instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade e refere-se à 
aplicação de alíquotas progressivas no tempo, ou seja, que aumentam de valor anualmente, do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de propriedades urbanas que 
não cumprem sua função social. Trata-se de uma espécie de penalidade pela falta de 
aproveitamento ou pelo aproveitamento inadequado de imóveis urbanos.  

b. Aplicação   

A aplicação do instrumento ocorre a partir do momento em que os imóveis considerados não 
utilizados, subutilizados ou não edificados (vazios) são notificados com a exigência de seu 



 

192 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

parcelamento, edificação ou utilização. Se essa obrigação não for atendida no prazo 
estabelecido pelo município, implicará no aumento progressivo do IPTU – regulamentado e com 
limites claramente estabelecidos – até resultar, após determinado período de progressividade, 
na possibilidade de desapropriação do imóvel por meio do pagamento com títulos da dívida 
pública. É recomendável que a regulamentação seja feita no Plano Diretor para que seja 
autoaplicável, contudo, o valor da alíquota a ser aplicado a cada ano deve obrigatoriamente ser 
fixado em lei específica.   

Para a efetiva aplicação do instrumento é fundamental o mapeamento e monitoramento dos 
imóveis vazios, não utilizados ou subutilizados notificados, com base em um sistema de 
informações permanentemente atualizado e a integração entre o setor de planejamento urbano 
e o setor de finanças municipais.  

 

16. IPTU Verde  

a. Definição   

Inserido no contexto de Incentivos Fiscais, consiste na iniciativa de oferecer descontos 
diretamente no IPTU para aqueles cidadãos que comprovem que praticam ações benéficas ao 
meio ambiente, incentivando assim empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, 
mistos, institucionais ou industriais a realizarem ações e práticas de sustentabilidade em suas 
construções, sejam novas ou reformas.  

b. Aplicação  

O IPTU Verde deve ser instituído através de Lei municipal e a aplicação do instrumento deve ser 
realizada por parte dos empreendedores, que devem atender à legislação e aplicá-la da melhor 
forma em seu projeto. Caberá ao município realizar fiscalização e emissão do Certificado que 
dará direito ao desconto no IPTU, com porcentagem de acordo com a categoria de certificação. 

 

17. Lei da Transparência Pública e de Acesso à informação           

a. Definição   

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais deve ser dada divulgação ampla 
e detalhada, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. A Lei da Transparência (Lei 
Complementar nº 131/2009) prevê que o Estado seja ativo na divulgação de informações sobre 
a administração que sejam de interesse geral. A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) 
também regulamenta o direito de acesso às informações públicas, porém seu objetivo é que 
qualquer pessoa, seja física ou jurídica, possa solicitar e receber as informações públicas, sem 
necessidade de qualquer justificativa.                

b. Aplicação  

Aplicam-se através da adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, com 
disponibilização das informações e dados contábeis e orçamentários conforme periodicidade, 
formato e sistema estabelecidos, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo 
acesso público. A participação popular e a realização de audiências públicas durante os 
processos de elaboração e discussão dos planos, da lei de diretrizes orçamentárias e dos 
orçamentos deve ser incentivada.  
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A principal diferença na aplicação dessas Leis é em relação à atividade e à passividade. A Lei 
da Transparência exige que os órgãos sejam proativos na divulgação das informações. Por outro 
lado, a Lei de Acesso à Informação garante que quem solicitar a informação irá recebê-la.  

 

18. Lei de Diretrizes do Plano Diretor  

a. Definição   

A Lei de Diretrizes define os princípios fundamentais, as estratégias de execução e as diretrizes 
da Política Urbana do município. São diretrizes gerais de desenvolvimento vigentes no Município 
de Sobral:  

Potencializar a integração do Município de Sobral à Zona Norte do Estado de maneira articulada; 
promover as condições básicas de habitabilidade bem como garantir a acessibilidade aos 
equipamentos e serviços públicos; implementar estratégias de ordenamento da estrutura 
espacial da cidade, com promoção do equilíbrio ambiental;  ordenar e controlar o uso e a 
ocupação do solo, com vistas a respeitar e valorizar a diversidade paisagística e o patrimônio do 
município; garantir o cumprimento da função social da propriedade e a efetiva participação da 
sociedade na gestão municipal; e atuar na promoção da dinâmica econômica.  

b. Aplicação  

Cabe a gestão municipal a efetiva implementação e o cumprimento das leis e diretrizes 
estabelecidas no Plano Diretor, assim como exigir que as mesmas sejam aplicadas pela 
população e empreendedores. A sua implementação e fiscalização deve ser realizada pela 
SEUMA, responsável direta pela aplicação das Leis do PDS, e acompanhadas pelo Conselho do 
Plano Diretor.  

 

19. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo  

a. Definição   

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo é a lei que define as normas gerais para o 
desenvolvimento da cidade. Nela reúnem-se princípios e orientações para a utilização e 
ocupação do espaço urbano, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento da cidade de 
forma equilibrada e sustentável. 

Essa Lei define o que é mais adequado para cada área da cidade, levando em conta a 
infraestrutura existente, a infraestrutura planejada, as restrições ambientais e a paisagem 
cultural.   

Devem ser consideradas as características e as necessidades de cada parte da cidade para 
garantir a adequada utilização do solo, o desenvolvimento social e econômico, a proteção do 
meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, define índices e 
parâmetros urbanísticos que devem ser aplicados às construções com o objetivo de controlar o 
padrão de ocupação do solo na cidade.  

b. Aplicação  

Aplica-se através da efetiva implementação da lei, com análise criteriosa para as aprovações de 
novos empreendimentos e fiscalização para o cumprimento da legislação. A SEUMA, 
responsável direta pela aplicação das Leis do PDS, deve acompanhar sua implementação, em 
parceria com o Conselho do PDS, responsável pela aprovação de Projetos Especiais. A SEUMA 
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também deverá disponibilizar as bases cartográficas com cadastro oficial dos recursos naturais 
para empreendedores ou outros interessados.  

 

 

 

20. Lei do Sistema Viário  

a. Definição   

Lei municipal que institui a hierarquização do Sistema Viário vigente de Sobral, além das vias 
projetadas ou em execução, fazendo uma divisão do Sistema em 3 subsistemas: Troncal, Coletor 
e Local. Essa lei define as diretrizes básicas do Sistema de Transporte e Acessibilidade de 
Sobral, através de exigências relacionadas às vias paisagísticas, às ciclovias e às calçadas. 
Também traz uma série de exigências por meio da necessidade de um Relatório de Impacto de 
Vizinhança para que as vias projetadas possam ser integradas ao sistema viário do município.  

b. Aplicação  

As vias projetadas em plano de urbanização passarão a integrar o sistema viário urbano, após 
sua aprovação pelo Conselho Municipal do Plano Diretor e pela Prefeitura Municipal, precedido 
de Relatório de Impacto de Vizinhança que deverá informar, obrigatoriamente: a demanda de 
serviços de infraestrutura urbana; a sobrecarga na rede viária e de transportes; os movimentos 
de terra e produção de entulho; a absorção de águas pluviais; as alterações ambientais e os 
padrões funcionais e urbanísticos das vizinhanças atendidas.  

 

 

21. Licenciamento Ambiental  

a. Definição   

O Licenciamento ambiental é uma exigência legal e uma ferramenta do poder público para o 
controle ambiental. É o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos 
ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam 
recursos naturais ou que sejam consideradas potencial ou efetivamente poluidoras. É obrigação 
do empreendedor, prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, 
desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação.   

A licença ambiental é o documento, com prazo de validade definido, em que o órgão ambiental 
estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas pelo 
empreendimento. Ao receber a Licença Ambiental, o empreendedor assume os compromissos 
para a manutenção da qualidade ambiental do local em que se instala.   

O processo de licenciamento ambiental é constituído de três tipos de licenças. Cada uma é 
exigida em uma etapa específica do licenciamento. Assim, temos: Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).  

- Licença Prévia: É a primeira etapa do licenciamento, em que o órgão licenciador avalia a 
localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases. A LP funciona como um alicerce 
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para a edificação de todo o empreendimento. Nesta etapa, são definidos todos os aspectos 
referentes ao controle ambiental da empresa. De início, o órgão licenciador determina se a área 
sugerida para a instalação da empresa é tecnicamente adequada. Este estudo de viabilidade é 
baseado no Zoneamento Municipal. Nesta etapa, podem ser requeridos estudos ambientais 
complementares, tais como Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), quando estes forem necessários. O órgão 
licenciador, com base nestes estudos, define as condições nas quais a atividade deverá se 
enquadrar a fim de cumprir as normas ambientais vigentes.   

- Licença de Instalação: Uma vez detalhado o projeto inicial e definidas as medidas de proteção 
ambiental, deve ser requerida a LI, cuja concessão autoriza o início da construção do 
empreendimento e a instalação dos equipamentos. A execução do projeto deve ser feita 
conforme o modelo apresentado. Qualquer alteração na planta baixa ou nos sistemas instalados 
deve ser formalmente enviada ao órgão licenciador para avaliação.   

- Licença de Operação: A LO autoriza o funcionamento do empreendimento. Essa deve ser 
requerida quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia das medidas de 
controle ambiental estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores. Nas restrições da 
LO, estão determinados os métodos de controle e as condições de operação.  

b. Aplicação  

Todo empreendimento listado na Resolução CONAMA 237 de 1997 é obrigado a ter licença 
ambiental, além de ser obrigatório em todo o território nacional que as atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras não possam funcionar sem o devido licenciamento.  

As empresas que funcionam sem a Licença Ambiental estão sujeitas a sanções previstas em lei, 
incluindo as punições relacionadas à Lei de Crimes Ambientais, instituída em 1998: advertências, 
multas, embargos, paralisação temporária ou definitiva das atividades.   

Na esfera federal, o IBAMA é o responsável pelo licenciamento e pela fiscalização de atividades 
desenvolvidas em mais de um estado e daquelas cujos impactos ambientais ultrapassem os 
limites territoriais. O órgão estadual responsável por realizar tal função no Ceará é a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e no âmbito municipal é a Agência 
Municipal de Meio Ambiente (AMA) que assume tal responsabilidade.  

 

22. Macrozoneamento Municipal 

a. Definição   

É o principal instrumento de regulação urbanística e ambiental definido no Plano Diretor. Deve 
tratar o território do município em sua totalidade e incorporar as limitações e restrições ambientais 
definidas por legislação federal ou estadual existente.    

Delimita zonas em porções do território, atrelando parâmetros específicos de uso (tipos de 
atividades) e de ocupação (formas de construção, isto é, os parâmetros que definem a 
morfologia), buscando conduzir o município em direção ao desenvolvimento urbano 
correspondente à visão de futuro pactuada pela sociedade no Plano Diretor.    

Toda a legislação de uso e ocupação do solo – ou no mínimo suas diretrizes gerais – deve ser 
consolidada no Plano Diretor, seguindo o acertado entendimento de que o Zoneamento é 
considerado parte integrante do PD.    

É importante que o Zoneamento seja concebido de forma a aceitar a existência de formas de 
ocupação por vezes tidas como desordenadas, a fim de que seja possível atuar de modo a 
qualificá-las e não a negá-las ou destruí-las. Ou seja, é fundamental que o Zoneamento seja 
elaborado buscando adequar-se à ocupação existente em cada área da cidade.  
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b. Aplicação   

Delimitação e caracterização de zonas, cada uma com sua definição e objetivos, além de 
parâmetros e índices urbanos. Tais zonas devem ser georreferenciadas de acordo com o 
território municipal.  

 

 

23. NBR 9050  

a. Definição   

Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece critérios e 
parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 
de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 
Visa proporcionar a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, das edificações, do 
mobiliário e dos equipamentos urbanos à maior quantidade possível de pessoas, 
independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção.  

b. Aplicação  

Através da aplicação da Lei n° 10.098, de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 
públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 
de comunicação.  

Todos os espaços, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, 
construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações de edificações e 
equipamentos urbanos existentes, devem atender ao disposto nesta Norma para serem 
considerados acessíveis.  

 

24. Normas de Preservação do Sítio Histórico Urbano de Sobral (NPSHUS)  

a. Definição  

É um dos documentos utilizados como base para realizar vistorias e fiscalizar o Centro Histórico 
de Sobral, apesar de não ter se tornado Lei. O objetivo das NPSHUS é definir critérios de análise 
de projetos; normatizar a fiscalização; balizar as ações públicas e privadas de recuperação, 
restauro e reformas no sítio tombado; estabelecer as atribuições da Prefeitura e do IPHAN e 
incorporar normas para as áreas de entorno. As NPSHUS utilizaram o Inventário Nacional de 
Configurações do Espaço Urbano (INCEU) como base.  

b. Aplicação  

As NPSHUS criaram um mapa com três Zonas de Proteção que auxiliam as equipes técnicas de 
fiscalização do IPHAN e do Município no que diz respeito à aprovação de propostas de 
intervenção, autuação em casos de intervenção inadequada e proteção do Patrimônio. Para além 
das Zonas de Proteção, é preciso levar em consideração a situação das edificações, a partir do 
critério de grau de preservação, que será determinado de acordo com as particularidades de 
cada imóvel alvo de intervenção. É de interesse do IPHAN e da Gestão Municipal a sua 
atualização e transformação em lei, para que as NPSHUS possam ser efetivamente exigidas.  
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25. Orçamento Municipal  

a. Definição   

Os três principais instrumentos orçamentários municipais são: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A integração desses três 
instrumentos de gestão é fundamental para difundir e implementar as políticas municipais e 
garantir informação sobre a origem das receitas e sua destinação.  

- O PPA serve para auxiliar no planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e 
político, no sentido de evidenciar o programa de trabalho do governo por meio das políticas, 
diretrizes e ações a longo prazo, além dos respectivos objetivos a serem alcançados. Abrange 
as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital, além dos programas de 
duração continuada.  

- As diretrizes orçamentárias, expressas na LDO, são um conjunto de instruções para a 
concretização de um plano de ação governamental. É um instrumento de planejamento do qual, 
entre outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a elaboração do orçamento.  

- A LOA é o instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades estabelecidas 
na LDO. É um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a serem realizadas para 
atender à sociedade. Tais ações abarcam desde a construção de uma visão de futuro até a 
definição e a execução de metas físicas e financeiras a serem atingidas. Representa a expressão 
monetária dos recursos que deverão ser mobilizados, no período específico de sua vigência, 
visando à execução das políticas públicas e do programa de trabalho do governo.  

b. Aplicação  

Cabe ao PPA definir o que realizar em seu período de vigência, a fim de que sejam alcançados 
os objetivos estratégicos estabelecidos pela administração, traduzindo-os em ações concretas.   

O PPA, no entanto, não autoriza despesas, esta responsabilidade recai sobre a LOA. A LDO 
constitui-se como um elo entre os dispositivos do PPA e a previsão de receitas e despesas da 
LOA e, por isso, cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia traçada pelo governo e as 
reais possibilidades que vão se apresentando ao longo de sua gestão. É através da LOA que se 
estabelece a previsão de todas as receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro e a 
fixação de todos os gastos que os poderes e os órgãos estão autorizados a executar.   

 

26. Outorga Onerosa de Direito de Construir ou de Alteração de Uso do Solo  

a. Definição   

Constitui-se como uma espécie de “alvará”, obtido pelo empreendedor através de uma 
contrapartida financeira, obrigatório ao proprietário de terreno urbano que deseje construir uma 
edificação maior do que o habitualmente permitido. Esse dispositivo legal reconhece a separação 
entre o direito de propriedade e o direito construtivo, e atribui ao poder público a propriedade 
sobre os direitos construtivos e a faculdade de vendê-los àqueles que desejarem exercê-los na 
propriedade urbana. Tem o objetivo de recuperar parte da valorização proporcionada por 
legislações que alterem o direito do uso do solo para determinado imóvel ou região.   

Esse instrumento urbanístico desempenha um papel duplo no planejamento das cidades: além 
de instrumento de gestão do território, configura-se também como instrumento de financiamento 
e auxilia na efetivação do planejamento estratégico da cidade.  
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b. Aplicação  

Esse instrumento, previsto no Estatuto da Cidade, aplica-se através da sua regulamentação no 
Plano Diretor do município. Uma vez regulamentado, o município poderá realizar cobrança de 
contrapartida quando houver utilização de coeficientes de aproveitamento acima dos básicos, 
até limites máximos, em determinadas zonas do município. As contrapartidas financeiras 
provenientes de OODC devem ser depositadas em um Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e investidas em melhorias sociais e urbanas para o Município.  

 

 

27. Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)  

a. Definição   

É uma ferramenta de gestão ambiental voltada ao incentivo de serviços de proteção aos recursos 
naturais. Por serviços ambientais entende-se todos os benefícios prestados ao ser humano, 
através do funcionamento das funções ecológicas da natureza. Alguns serviços ambientais são: 
disponibilidade de água de boa qualidade, de solos férteis e protegidos, de recursos extrativistas, 
fixação de carbono através da fotossíntese, controle da erosão, manutenção da biodiversidade, 
entre outros. A ideia básica do PSA é recompensar financeiramente quem protege o meio 
ambiente e garante o fornecimento desses serviços ambientais.  

Baseia-se na concepção de que alguns serviços ambientais possuem valor de mercado por uso 
direto (por exemplo, fornecimento de água ou produção de alimentos), enquanto outros possuem 
apenas valores indiretos, fora das dinâmicas do uso direto (como serviços de conservação 
ambiental ou de avaliação da qualidade da água), mesmo que a prestação desses serviços seja 
essencial ao planeta.  

Assim, o PSA funciona pela inserção destes serviços de valor indireto em uma lógica de 
mercado: a partir da retribuição (que pode ou não ser monetária) a proprietários que mantém ou 
recuperam serviços ambientais em áreas que possuem ecossistemas prestadores de serviços 
ambientais. Um exemplo comum de PSA é quando, em nome da sociedade civil, o governo 
remunera tais proprietários quando estes adotam técnicas de gestão natural que evitam ou 
resolvem problemas ambientais através de serviços oferecidos pelo ecossistema. Certificações 
e selos ecológicos que atestam a origem de produtos diversos são demonstrativos de prestação 
de serviços ambientais.  

b. Aplicação  

Alguns tipos de Pagamento por Serviços Ambientais já estão incluídos no Código Florestal e 
podem ser utilizados pelo município mesmo que isso não esteja previsto especificamente no 
Plano Diretor. O PDS pode incorporar as diretrizes e os procedimentos básicos para a utilização 
do PSA, de forma a difundir esta ferramenta de gestão ambiental e também para estabelecer 
critérios mais pertinentes às especificidades do município, ampliando seu potencial de 
utilização.   

O PDS pode indicar, dentre outros aspectos: os tipos de áreas e ações sujeitas à retribuição pela 
prestação de serviços ambientais; as formas, os programas e os procedimentos de remuneração, 
bem como os órgãos responsáveis por este processo; os critérios de valoração e origem dos 
recursos, incluindo possíveis articulações com fundos públicos e dotações orçamentárias; os 
critérios de escolha e de avaliação da adequação de áreas e proprietários para o recebimento 
do PSA; o monitoramento da prestação dos serviços de proteção ambiental; e as situações 
sujeitas a penalidades ou sanções.  
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O beneficiário ou usuário do serviço ambiental retribuirá, através de recursos financeiros ou outra 
forma de remuneração, aos provedores do serviço. Essa ferramenta ajuda na conservação e 
manejo adequado por meio de atividades de proteção e de uso sustentável, seguindo o princípio 
“provedor-recebedor”. Portanto, não se deve apenas cobrar multas de quem polui, mas também 
beneficiar quem presta serviços ambientais  

 

28. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC)  

a. Definição   

Lei municipal específica para área delimitada no Plano Diretor, podendo determinar o 
parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida 
obrigação.  

Este instrumento de política urbana tem como finalidade fazer cumprir a função social da 
propriedade urbana e contribui com o ordenamento territorial, induzindo o crescimento ou o 
adensamento de regiões ou setores urbanos mais adequados (em termos de infraestrutura 
urbana, presença de equipamentos públicos, etc).  

b. Aplicação  

A gestão do PEUC compete aos municípios, cujos planos diretores devem delimitar as áreas 
urbanas onde o instrumento será aplicado, visando induzir o adequado aproveitamento da 
propriedade imobiliária urbana. Caberá à Lei Municipal específica fixar as condições e prazos 
para implementação da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar.   

Uma vez notificados os proprietários dos imóveis definidos, não sendo cumprida a obrigação 
determinada, o imóvel fica sujeito à aplicação do instrumento seguinte – o IPTU progressivo no 
tempo. Se, ainda assim, o proprietário não der uma função social ao imóvel, faz-se possível a 
desapropriação-sanção, isto é, a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública e 
critérios diferenciados de avaliação em relação à 'justa e prévia indenização em dinheiro’.   

 

29. Parcerias Público-Privadas  

a. Definição   

Consiste em um contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 
administrativa. As PPP podem ser entendidas como o ajuste firmado entre a Administração 
Pública e a iniciativa privada, tendo por objeto a implantação e a oferta de empreendimento 
destinado à fruição direta ou indireta da coletividade. Incumbe-se a iniciativa privada da sua 
estruturação, financiamento, execução, conservação e operação, durante todo o prazo 
estipulado para a parceria, além de cumprir ao Poder Público assegurar as condições de 
exploração e remuneração pelo parceiro privado, nos termos do que for ajustado, e respeitada a 
parcela de risco assumida por uma e outra das partes.  

b. Aplicação  

Para que as PPPs possam ser aplicadas, esse instrumento deve estar previsto e regulamentado 
no Plano Diretor. Se aplicará através de ajuste firmado entre a gestão municipal e o 
empreendedor, garantindo a Concessão Patrocinada ou Administrativa.28 O contrato deverá 
conter dados como prazo de vigência, repartição de riscos, formas de remuneração e de 
atualização dos valores contratuais, garantias, regime sancionatório contratual, critérios de 
avaliação de desempenho do particular, vistoria de bens reversíveis,  além de outras cláusulas 
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obrigatórias como os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços, 
o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro 
privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos e o cronograma de 
repasse de aportes de recursos. Um exemplo de PPP previsto pelo Estatuto da Cidade são as 
Operações Urbanas Consorciadas (OUC). 

 

30.  Perímetro Urbano  

a. Definição   

Consiste na linha que contorna e delimita as áreas urbanas e de expansão, promovendo a divisão 
do município em zonas rurais e urbanas, de forma a auxiliar o direcionamento das políticas 
públicas. Estabelece que os limites da ocupação urbana estejam de acordo com as diretrizes do 
Plano Diretor e coerentes com as propostas de ordenamento territorial e expansão da malha 
urbana prevista no Plano.   

b. Aplicação  

Na área urbana, é cobrado o Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU) e aplicam-se condições 
de edificação, uso, ocupação e parcelamento do solo referidas na legislação para as áreas 
urbanas consolidadas ou de expansão. Nessa área, é permitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos, ao passo que, nas áreas rurais, as glebas devem observar as normas de utilização 
empregadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o qual 
estabelece os módulos mínimos das unidades de produção agrícola.   

 

31. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos   

a. Definição   

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sobral (2015) buscou compatibilizar 
preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, mantendo-se 
em constante diálogo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Sobral e o Plano Diretor Participativo do Município de Sobral - PDP 
(2008).  

b. Aplicação   

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve articular os instrumentos e as 
estratégias previstos pela política de desenvolvimento urbano municipal, indicando as áreas e os 
imóveis necessários para a efetivação do sistema de acordo com as diretrizes do 
Macrozoneamento, do Zoneamento, dos Sistemas de Estruturação Territorial e do Direito de 
Preempção, entre outros.   

 

32. Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob)  

a. Definição   

Trata-se de um instrumento de planejamento urbano instituído pela Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587/2012, que apresenta um conjunto de princípios e diretrizes que 
orientam as ações públicas de mobilidade.  



 

201 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

O PlanMob de Sobral propõe orientações que favoreçam o deslocamento de bens e pessoas na 
cidade, conseguindo as interações dos aspectos da sustentabilidade (ambiental, social e 
econômica). A elaboração é embasada pela análise da mobilidade atual e a projeção do 
desenvolvimento urbano futuro. Sua vigência é de dez anos, podendo ser revisado durante este 
período.   

Traz diretrizes relacionadas ao Planejamento Urbano, ao Transporte Coletivo, à Cidade Ativa, 
ao Transporte Privado Motorizado e à Gestão da Mobilidade.  

O PlanMob pretende converter os pedestres e os ciclistas nos principais protagonistas na cidade 
de Sobral, criando espaços públicos de qualidade e, oferecendo segurança nas vias e passeios, 
além de estruturar um sistema de transporte coletivo eficiente e integrado.  

b. Aplicação  

A aplicação do PlanMob prevê: gestão da mobilidade; fortalecimento da estrutura institucional; 
criação do Centro de Controle de Tráfego; modernização dos semáforos; construção de ciclovias 
e instalação de paraciclos; melhoramento da segurança nas interseções e nos Pólos Geradores 
de Viagens; fomento da centralidade nos bairros; promoção de eixos cívicos e eixos verdes; 
implementação de “Zona 30” no Centro; fomento de atuações pontuais de melhoria do tráfego; 
além da implementação do PRODESOL / MOBSOL.  

 

33. Plano de Reutilização da Área Remanescente do Atual Aeroporto de Sobral  

a. Definição   

Este documento integra o conjunto de produtos técnicos com propostas e alternativas de uso e 
ocupação do solo para a área do atual aeroporto e seu entorno, bem como orientações 
propositivas para a nova área aeroportuária, abordando uma visão de futuro para Sobral e 
balizando decisões estratégicas.  

b. Aplicação  

Cabe ao Plano Diretor de Sobral validar as diretrizes apontadas pelo Plano de Reutilização da 
Área Remanescente do Atual Aeroporto de Sobral, considerando suas propostas urbanísticas e 
incentivando-as caso sejam de interesse da gestão municipal.   

 

34. Plano de Rotas Urbanas de Sobral  

a. Definição   

O MOBSOL é um programa voltado ao estímulo do transporte ativo (pedestres e bicicletas) como 
meio sustentável para viagens urbanas. Tem como objetivo desenvolver políticas para a melhoria 
da qualidade de vida da população, por meio do uso de meios alternativos de transporte, 
ampliação da malha cicloviária e implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas. 

Este programa consiste em um subprojeto do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de 
Sobral (PRODESOL) e engloba a integração de infraestruturas, tecnologias, estratégias de 
comunicação, capacitação de agentes públicos e estrutura organizacional.   

b. Aplicação  

Através da implementação total ou parcial dos seguintes elementos:   

I.Desenho organizacional de um setor específico na estrutura da Prefeitura de Sobral voltado para 
ações acerca dos modais não-poluentes;   
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II.Oficinas e cursos de capacitação voltados ao planejamento de modos não-poluentes;   

III.Planejamento de ações de expansão da malha cicloviária e de mobiliários urbanos adequados ao 
estacionamento de bicicletas;   

IV.Planejamento de ações de comunicação de incentivo à prática cicloviária;  

V.Planejamento de ações de arborização da infraestrutura cicloviária;   

VI.Formulação de um projeto de bicicletas compartilhadas;   

VII.Formulação de um projeto de bicicletas elétricas compartilhadas;   

VIII.Definição de indicadores e de uma metodologia de análise de impacto dos níveis de prática 
cicloviária.  

 

35. Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)  

a. Definição   

É o instrumento de planejamento adequado para direcionar as ações que o município deverá 
implementar no que tange os problemas habitacionais identificados em seu território. É 
obrigatório para que municípios possam acessar recursos pela lei do Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social nº 11.124/205 e deve ser construído de maneira participativa, 
integrando a sociedade civil e os demais agentes públicos tanto na identificação quanto na 
proposição de estratégias para solucionar as necessidades habitacionais do município.  

b. Aplicação   

O PLHIS deve dialogar com as Políticas Nacional e Estadual de Habitação, mas deve também 
partir das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, já que é papel deste fazer a articulação da 
política urbana com a habitacional. Assim, o PLHIS deve articular as estratégias e os 
instrumentos previstos pela política de desenvolvimento urbano municipal, como as diretrizes do 
Macrozoneamento e das Zonas Especiais de Interesse Social, os instrumentos de controle da 
Função Social da Propriedade e o Direito de Preempção, além dos instrumentos de regularização 
fundiária e o Instituto do Abandono, etc. Além dos instrumentos, o PLHIS deve propor também 
programas habitacionais, a fim de resolver questões específicas da política habitacional, como 
urbanização e regularização de assentamentos precários, produção de unidades novas para 
aquisição e reassentamento, locação social, ação em cortiços, produção de moradias para 
população rural e assessoria técnica habitacional gratuita, entre outras.  

 

36. Plano Municipal de Arborização Urbana 

a. Definição   

O Plano de Arborização Urbana de Sobral (PAS) é um instrumento que orienta o planejamento, 
a execução e a gestão da arborização urbana por meio de diretrizes de plantio e conservação 
das árvores em logradouros públicos, praças, parques e jardins a curto, médio e longo prazo. 
Abrange um inventário da vegetação existente, bem como critérios para escolha de espécies a 
serem plantadas, locais para plantio, etc. Visa contribuir para a construção de um ambiente 
urbano mais sustentável em prol da qualidade de vida da população local através da promoção 
da arborização urbana, da educação ambiental e da preservação do patrimônio paisagístico.  

b. Aplicação  
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Cabe à gestão pública do município a implantação, o desenvolvimento e a manutenção do 
planejamento arbóreo da cidade, assim como sua relação com demais normas e planos locais, 
a fim de garantir a harmonia entre diversos agentes que influenciam na morfologia e na dinâmica 
da cidade. A gestão municipal deve trabalhar em prol da conscientização ambiental da 
população, promovida pela AMA, através da execução da Política Municipal de Educação 
Ambiental. As despesas com a execução desta Lei ocorrerão por conta do Fundo Socioambiental 

do município de Sobral, podendo ser suplementadas se necessário.  

 

37. Plano Municipal de Drenagem (Plano Diretor de Drenagem Urbana ou Plano Diretor de 
Águas Pluviais Urbanas)  

a. Definição   

É um plano de drenagem baseado nas bacias e sub-bacias do município, tendo como princípio 
básico o controle distribuído na bacia hidrográfica, sem transferência para jusante. Deve planejar 
a distribuição da água no tempo e no espaço, compatibilizando o desenvolvimento urbano com 
a infraestrutura, evitando assim prejuízos econômicos e ambientais. Também deve controlar a 
ocupação de áreas de risco de inundação e viabilizar uma convivência com as enchentes nas 
áreas de baixo risco, impondo restrições, sempre que necessárias.  

O Plano deve partir de um diagnóstico do comportamento da drenagem urbana em cada unidade 
de análise (bacia hidrográfica), que deve ser sujeita a cenários de ocupação atual e ocupação 
futura. o Plano também deve orientar a proposta de medidas estruturais e não-estruturais de 
controle do escoamento como forma de eliminar os problemas previamente detectados.  

b. Aplicação  

O Plano Municipal de Drenagem Urbana deve prever o controle do escoamento na 
macrodrenagem das sub-bacias, priorizando medidas de retenção e/ou medidas não estruturais, 
identificando os limites necessários ao desenvolvimento urbano para as áreas sem ocupação e 
impondo as condições regulamentadas.  

Cabe à gestão municipal formar profissionais para a fiscalização dos Planos e a sua execução, 
além de promover a formação do setor privado para o desenvolvimento dos projetos e a 
implementação das obras. A gestão deverá atualizar os decisores, que de alguma forma projetam 
a cidade nos diferentes campos da infraestrutura urbana, sobre as diferentes funções 
relacionadas com o saneamento ambiental, além de preparar os membros da sociedade para 
efetivar a implementação do Plano.  

 

38. Plano Municipal de Iluminação Pública  

a. Definição   

É um instrumento que visa conduzir a avaliação e a implantação da iluminação de modo 
sistêmico em espaços de domínio ou de uso público, como ruas, praças, parques e túneis, entre 
outros, contribuindo para a melhoria da qualidade urbana e da segurança pública. Deve partir de 
uma leitura técnica para entendimento da realidade local a partir de dados sobre infraestrutura, 
modo de vida, segurança pública e áreas prioritárias. O Plano deve conter ainda a definição de 
objetivos pautados pela visão de futuro para o município, o estabelecimento de metas que 
articulem o diagnóstico e os objetivos, e as ações estratégicas necessárias para atingir as metas 
indicadas, que se relacionam com demandas variadas, como segurança, turismo, lazer, controle 
de gastos/eficiência energética e controle da poluição luminosa.  
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b. Aplicação   

Dialogando com a Revisão do Plano Diretor, buscando melhoria da infraestrutura de iluminação 
pública, tanto a eficiência energética quanto a incorporação de novas áreas (consolidadas ou de 
ocupação recente, formais ou informais) devem ser consideradas em ambos os planos. Por este 
motivo, é importante que o Plano Municipal de Iluminação Pública articule instrumentos e 
estratégias previstos pela política de desenvolvimento urbano municipal, como a identificação de 
áreas com maior ou menor infraestrutura, que são definidas nas diretrizes do Macrozoneamento, 
do Zoneamento, dos Projetos Específicos de Expansão Urbana, dos Sistemas de Estruturação 
Territorial e dos órgãos colegiados e fundos. Quanto às normas específicas, temos: 

NBR 5101: iluminação pública - Esta Norma estabelece os requisitos para iluminação de vias 
públicas, propiciando segurança aos tráfegos de pedestres e de veículos.  

 

39. Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR)  

a. Definição   

É um dos instrumentos que orienta a atuação dos municípios de forma articulada à Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) - Lei nº 12.608/12, principalmente para os 
municípios suscetíveis à ocorrência de desastres naturais e aqueles inseridos no cadastro 
nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Busca valorizar as 
medidas de prevenção dos riscos e não apenas a recuperação dos desastres, orientados 
principalmente por meio de cartografia geológica e geotécnica, que estabeleça os níveis de risco 
existentes no território, as áreas não edificáveis ou as passíveis de controle especial quanto ao 
uso e à ocupação (por exemplo, por meio de carta geotécnica de aptidão à urbanização).   

b. Aplicação   

O PMRR articula também objetivos, metas e ações específicas voltadas à redução de riscos de 
desastres no município, de acordo com as prioridades identificadas em seu diagnóstico. O PMRR 
deve dialogar com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas deve também partir das 
características de ocupação existentes no município e das diretrizes estabelecidas no Plano 
Diretor. Assim, o Plano Municipal de Redução de Riscos deve articular as estratégias e os 
instrumentos previstos pela política de desenvolvimento urbano municipal, a fim de valorizar 
medidas de prevenção dos riscos e de qualificação da segurança em áreas já ocupadas e 
identificadas como em situação de risco. Deve partir de diretrizes do Macrozoneamento, do 
Zoneamento, dos Sistemas de Estruturação Territorial e das ZEIS de áreas ocupadas, entre 
outras.  

Já no caso de um Plano Diretor a ser elaborado por municípios integrantes do cadastro nacional, 
o Plano Diretor deve contemplar, além do conteúdo mínimo previsto no Art. 42 do Estatuto da 
Cidade, o conteúdo específico definido no Art. 42-A da mesma Lei, que trata do “mapeamento 
contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos” (Lei n. 10.257, Art. 42-A, II), 
considerando as cartas geotécnicas, segundo determina a Lei n. 12.608/12.  

 

40. Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)  
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a. Definição   

É o instrumento de efetivação em escala municipal da política federal de saneamento básico. 
Parte de um conjunto de estudos voltados a conhecer a situação atual do município a fim de 
planejar ações e alternativas para a universalização dos serviços públicos de saneamento 
básico.   

b. Aplicação   

O Plano Municipal de Saneamento Básico deve incorporar dimensões de sustentabilidade 
econômica e socioambiental nas políticas de saneamento, por meio do planejamento voltado ao 
enfrentamento da mudança do clima, por exemplo com medidas de uso racional de recursos 
naturais e de estratégias para resiliência de serviços, equipamentos e infraestrutura de 
saneamento ambiental. O saneamento é, portanto, elemento orientador na leitura da cidade, na 
definição dos vetores de crescimento e na proposta de zoneamento. Assim, o Plano de 
Saneamento deve articular as estratégias e os instrumentos previstos pela política de 
desenvolvimento urbano municipal, como as diretrizes do Macrozoneamento, do Zoneamento, 
dos Sistemas de Estruturação Territorial e do Direito de Preempção, entre outros.  

 

41. Plano Municipal de Turismo  

a. Definição   

Plano Municipal de Turismo é um documento que visa nortear o processo de desenvolvimento 
turístico para os municípios que já possuem ou que desejam criar condições de interesse turístico 
em segmentos diversos (de negócios e eventos, de saúde, cultural, ecoturismo e/ou de aventura, 
entre outros), que devem ser identificados durante o levantamento das potencialidades.   

Essa leitura inicial deve incluir a organização do inventário turístico municipal, de forma a 
identificar a situação atual e os aspectos mais relevantes do bem, da atividade ou da área 
turística. O plano deve conter ainda a definição de objetivos pautados pela visão de futuro para 
o município, o estabelecimento de metas que articulem diagnóstico e os objetivos, e as ações 
estratégicas necessárias para atingir as metas indicadas.  

Os municípios devem se articular com o intuito de fortalecimento cooperativo, possibilitando 
articulações com outros destinos turísticos, de modo a criar circuitos amplos de desenvolvimento 
ou mesmo realizando planos regionais temáticos. Tal articulação regional pode ser fomentada 
pela elaboração de um Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional.  

b. Aplicação  

Por acarretar incremento da população flutuante, a atividade turística influencia demandas 
coletivas, como equipamentos públicos, segurança e mobilidade, assim como o planejamento 
das áreas para implantação ou restrição de atividades privadas, como hospedagem, lazer, 
alimentação, compras, espaços de convenções e outras, de acordo com o segmento turístico. 
Por este motivo, é importante que o Plano de Turismo considere tais demandas e se articule com 
os instrumentos e estratégias previstos no Plano Diretor de Sobral.  

 

42. Plataforma Municipal de Dados Espaciais de Sobral  

a. Definição   

Trata-se de uma estrutura de armazenamento estruturado e organizado de dados, disponíveis 
dentro de um projeto político que é a Plataforma. Ela será composta por um banco de dados 
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integrado e uma infraestrutura de disponibilização desses dados espacializados para que a 
plataforma funcione e possa ser consultada por toda a população. O banco de dados envolve os 
diversos setores da administrativa, usando uma base oficial, unificada e padronizada de dados. 
A utilização desse banco de dados ajudará no embasamento de tomada de decisão e na 
eficiência da gestão pública.   

A infraestrutura dos dados espacializados é inspirada no Decreto Federal nº 6.666/08, marco 
legal da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, e é considerada um conjunto 
integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e 
monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o 
armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais 
de origem federal, estadual, distrital e municipal.   

A Plataforma possibilita que haja interoperabilidade no compartilhamento e divulgação de 
informações geográficas entre produtores, gestores e usuários dessas informações. Dentre os 
objetivos estão: garantir aos cidadãos o direito de acesso à informação espacial pública 
subsidiando uma tomada de decisões democrática; propiciar o acesso e compartilhamento de 
dados, inicialmente na administração pública, e depois por todos setores da sociedade, permitir, 
por meio de uma plataforma online, que os usuários possam encontrar, visualizar, utilizar e 
combinar visualmente as informações geoespaciais, de modo a atender às suas necessidades.  

b. Aplicação   

A Plataforma precisará passar pelo processo de implementação do banco de dados integrado e 
da infraestrutura de dados espaciais (IDE). Para implementar um banco de dados integrado é 
necessário elaborar um plano de ações que contemple a organização das informações, 
procedimentos de produção, atualização e acesso aos dados, capacitação dos servidores e 
avalie a utilização de técnicas e tecnologias que irão permitir a implantação e o funcionamento 
do sistema.   

Para implementar uma IDE é fundamental elaborar um plano de ações que delimite sobre como 
promover a adequada organização dos processos de geração, armazenamento, acesso, 
compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais, considerando os chamados 
cinco principais componentes: dados, pessoas, tecnologias, padrões e políticas. Ou seja, é 
necessário avaliar tanto as questões técnicas e operacionais, como fornecimento e qualidade 
dos dados; utilização de softwares; definição de procedimentos de normatização; capacitações 
técnicas; e questões políticas, como o grau de cooperação entre as várias partes interessadas 
(instituições governamentais, academia, iniciativa privada e sociedade civil) para que exista 
apoio para a construção, manutenção e difusão da infraestrutura.  

 

43. Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA)   

a. Definição   

O Plano Municipal de Educação Ambiental de Sobral – PMEAS foi desenvolvido pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA de Sobral e pela Prefeitura Municipal de 
Sobral, por meio da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA e Agência Municipal do 
Meio Ambiente de Sobral – AMA, objetivando potencializar a educação ambiental no município, 
instituída pela Lei N° 1.716 de 08 de março de 2018, articulada com as políticas públicas 
existentes, integrando todos os setores da sociedade.      

b. Aplicação   

A elaboração do Plano originou-se da necessidade de desenvolver no município, de forma 
efetiva, a educação ambiental associada a outras ações eficientes de gestão ambiental, de modo 
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a estabelecer uma rede de políticas de proteção e conservação do meio ambiente. As ações 
previstas no Plano influenciarão o crescimento sustentável, por meio de ações intersetoriais que 
trabalharão os eixos de desigualdade social, saneamento básico, proteção dos recursos naturais, 
políticas de arborização, dentre outros que beneficiarão diretamente o município de Sobral, bem 
como, a Região Metropolitana de Sobral, necessitando assim possuir estratégias e diretrizes 
postas dentro do Plano Diretor. Os resultados almejados pelo Plano Municipal de Educação 
Ambiental de Sobral apontam para uma mudança satisfatória na qualidade de vida da população, 
indicando que a educação ambiental converge para o crescimento do município.  

 

44. Política Municipal de Resíduos Sólidos  

a. Definição   

É o instrumento de efetivação em escala municipal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas 
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do Poder Público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis.   

b. Aplicação   

A PMRS deve ser relacionada com a Revisão do Plano Diretor, traçando diretrizes para os 
diagnósticos realizados pelo município no PGIRS, estratégias específicas de articulação 
territorial que neles já estiverem contidas, como, por exemplo, na delimitação das áreas 
necessárias para o sistema de coleta seletiva. 

 

 

45. Programa de Capacitação em Legislação Urbana  

a. Definição   

Programa Institucional que deverá ser elaborado e instituído pela Prefeitura de Sobral, em 
parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEUMA, com o objetivo de criar 
conteúdo didáticos sobre questões da legislação urbana para mobilizar e informar a população 
como um todo.   

b. Aplicação  

O programa se dá pela realização de cartilhas digitais, vídeos iconográficos, assim como eventos 
ou palestras que discutam sobre a legislação urbana do município. Com o intuito de trazer 
transparência e esclarecer dúvidas da população, os produtos devem ser publicados em 
plataforma online com acesso público, o uso de redes sociais através do perfil oficial da prefeitura 
ou da secretaria também são recomendados, para promover a melhor interação do conteúdo 
com diversos usuários. A produção do conteúdo, que será realizada pela SEUMA, poderá 
acontecer com a frequência de no mínimo uma vez ao ano.   

 

46. Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL)  

a. Definição   

O PRODESOL é o instrumento que envolve ações estruturantes e estruturais para o crescimento 
do Município, que objetiva a expansão e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário e água 
potável, sistema de coleta de resíduos sólidos, bem como da melhoria da mobilidade urbana e 
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infraestrutura social, além de ações de gestão ambiental e fortalecimento institucional. Possui 
quatro componentes: Saneamento Ambiental, Gestão Ambiental, Mobilidade Urbana, 
Infraestrutura Social e Fortalecimento Institucional. 

b. Aplicação   

PRODESOL deve dialogar fortemente com a Revisão do Plano Diretor de Sobral, tendo em vista 
possuir investimentos em áreas afins, que servirão de direcionamento para as ações, por 
exemplo, saneamento básico, gestão ambiental, mobilidade urbana, infraestrutura social. O 
programa possui recursos financiadores de ações que deverão ser previstas na revisão do PDS, 
assegurando assim as suas implementações, tendo em vista o prazo de execução do programa 
de cinco anos.   

47. Programa de Educação e Segurança no Trânsito  

a. Definição   

A educação para o trânsito é outra atribuição que o município passa a ter, com a municipalização 
do trânsito. O CTB estabelece a obrigatoriedade da existência de uma Coordenadoria 
Educacional de Trânsito e de uma Escola Pública de Trânsito em cada órgão ou entidade do 
Sistema Nacional de Trânsito. Ao órgão ou entidade municipal cabem elaborar um Programa 
para trabalhar os comportamentos de pedestres e condutores no trânsito com relação à 
segurança e à fluidez, sempre respeitando as regras do CTB.   

Para iniciar as atividades relacionadas à elaboração do Programa, a autoridade de trânsito 
poderá solicitar o apoio das áreas de educação ou cultura do município, que irão auxiliar 
definindo as campanhas e atividades educacionais que poderão ser feitas nas escolas, nas 
fábricas, instituições e nas ruas.   

b. Aplicação   

O Programa deve ser aplicado e implementado pelo setor da prefeitura responsável pelo trânsito. 
É preciso incentivar o pensamento sobre questões de trânsito como temas de debate inclusive 
de setores da sociedade, pois isso ajuda o envolvimento da comunidade nas soluções dos 
problemas existentes, dividindo a responsabilidade e criando parcerias. Além das campanhas de 
âmbito nacional, as campanhas específicas sobre temas locais devem fazer parte da 
programação de atividade e do orçamento do município.  

 

48. Programa de Educação Socioambiental “Sobral Nossa Casa”  

a. Definição    

É o instrumento de implementação de um programa consistente e sustentável de educação 
ambiental no município, e tem como objetivo a missão de fazer chegar à sociedade o 
conhecimento a respeito de questões socioambientais. No ano de 2020, as ações a serem 
desenvolvidas pelo PROESAS, em consonância com o corpo técnico da Prefeitura de Sobral, 
estarão voltadas a atender demandas de forma planejada, incluindo planos de arborização, 
educação, saneamento e destinação adequada de resíduos produzidos. O PROESAS está 
estruturado em três grandes projetos: Escola Verde, EcoServidor e Sobral Sustentável. Esta 
estrutura visa unir e promover todas as ações para que possam ocorrer de forma articulada e 
continuada, trazendo benefícios crescentes para os cidadãos.  

b. Aplicação  

O PROESAS tem como objetivo principal, sensibilizar e promover atitudes de pertencimento do 
cidadão com a cidade de Sobral, logo deve estar intrinsecamente ligado à Revisão do Plano 
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Diretor, pois visa estimular o entendimento de que a cidade deve ser tratada como a extensão 
de sua própria residência. Assim, poderá ser estabelecida uma relação mais próxima e de 
valorização com os espaços públicos, concretizada em melhorias na qualidade de vida do 
sobralense.  

 

 

49. Programa de Monitoramento de Saneamento Básico Municipal  

a. Definição   

Trata-se de um programa com objetivos de coletar e sistematizar dados relativos às condições 
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; disponibilizar estatísticas, indicadores 
técnicos, operacionais e de satisfação da sociedade, e outras informações relevantes para a 
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; e facilitar o 
monitoramento e avaliação da prestação dos serviços de saneamento básico que permitam a 
adoção de medidas corretivas e preventivas para melhorar sua operacionalização. O programa 
deve dispor de um Sistema de Indicadores de Avaliação de Desempenho dos Serviços de  

Saneamento que contemple os critérios de cobertura do atendimento e regularidade dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos; a 
qualidade da água potável e dos mananciais de abastecimento; a disposição final de resíduos e 
efluentes; a ocorrência de inundação ou alagamento; entre outros.  

b. Aplicação   

Para implementação de um programa de monitoramento é fundamental a estruturação de um 
Sistema de Informações sobre as condições de salubridade ambiental e dos serviços de 
saneamento básico, o qual pode fornecer informações para a elaboração de diagnósticos, para 
o planejamento e para a avaliação das ações a curto, médio e longo prazo. Para isso, é 
necessário dispor de uma estrutura organizacional que integre informações entre os órgãos 
públicos, concessionárias e prestadores de serviços de saneamento, e também garantir a 
democratização de acesso à informação, através de publicações informativas desenvolvidas em 
uma linguagem acessível para toda a sociedade.  

 

50. Programa de Regularização Fundiária (Instrumentos: Usucapião e Concessão Especial 
de Uso para Fins de Moradia)  

a. Definição   

A Regularização fundiária é uma política pública e deve ser entendida como ação do poder 
público no sentido de promover a regularização, a organização e a prestação de serviços 
públicos de áreas ocupadas por população de baixa renda. Visa melhorar as condições 
urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, ampliando o 
acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, promovendo a integração social e a 
geração de emprego e renda, garantindo ainda o direito social à moradia digna e às condições 
de vida adequadas, além da efetivação da função social da propriedade.  

b. Aplicação   

Através de leituras técnicas e sociais realizadas pelo município sobre suas situações de 
irregularidade fundiária, para que o Plano Diretor possa incorporar estratégias voltadas a lidar 
com as problemáticas identificadas, conduzindo o município em direção à visão de futuro 
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pactuada coletivamente pela sociedade. A partir disso, são demarcadas as Zonas Especiais de 
Interesse Social – ZEIS de forma articulada às diretrizes e objetivos da política pública de 
regularização fundiária de interesse social para que os instrumentos de regularização citados 
possam ser adequadamente utilizados conforme a situação encontrada e os objetivos que se 
pretende atender. Da mesma maneira, as áreas com irregularidades fundiárias que não são 
consideradas de interesse social, devem ter um zoneamento compatível com as diretrizes de 
ocupação ou de restrição que se deseje, de forma a melhor articular os instrumentos de 
regularização cabíveis.  

51. Programa João de Barro   

a. Definição   

Programa que se caracteriza pela construção de casas em alvenaria e substituição de casas de 
taipa de famílias carentes do município de Sobral. Um levantamento da Coordenadoria da 
Habitação, da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, aponta a 
necessidade de construção e substituição de aproximadamente 86 casas.  

b. Aplicação   

Através de financiamento municipal, a prefeitura promove a construção de residências de 
alvenaria, para a população de baixa renda do município que atenda aos requisitos para se 
enquadrarem no Programa João de Barro, identificados pela Coordenadoria da Habitação, da 
Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social em parceria com o Conselho 
de Habitação.   

 

52. Programa Municipal de Educação Patrimonial  

a. Definição   

De acordo com o IPHAN, caracterizam-se como Educação Patrimonial todos os processos 
educativos que busquem a construção coletiva do conhecimento, o diálogo entre os agentes 
sociais e a participação efetiva das comunidades detentoras das referências culturais, onde 
convivem noções de patrimônio cultural diversas. O Programa Municipal de Educação 
Patrimonial deve ser moldado a partir da Política Nacional de Educação Patrimonial e possuir 
diretrizes e metas que vão de curto, médio e longo prazo com o objetivo de ampliar o debate e a 
participação da comunidade envolvida na educação patrimonial.   

Ele também deve ser integrado a um Programa de Comunicação e Divulgação do Patrimônio 
Municipal que deve configurar como uma ferramenta na área de publicidade e propaganda, e 
estratégias de divulgação das ações educativas e do próprio patrimônio através da elaboração 
de materiais como guias turísticos para serem distribuídos nos hotéis, pousadas, propaganda 
para redes sociais, entre outros.  

b. Aplicação   

Para a implementação, é necessário se ter uma articulação entre os setores da administração 
municipal que trabalham a questão do Patrimônio - no caso de Sobral, SEUMA e SECJEL - e a 
Secretaria de Educação, de forma a desenhar o Programa de Educação Patrimonial de maneira 
conjunta e, posteriormente, implementá-lo na cidade. O sucesso da aplicação desse instrumento 
também está diretamente relacionado com o envolvimento da população, que deverá ser 
sensibilizada e mobilizada pelo Programa de Comunicação e Divulgação do Patrimônio.  
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53. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)  

a. Definição   

O instrumento jurídico do Compromisso de Ajustamento de Conduta, também conhecido como 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC), é uma ferramenta utilizada por órgãos públicos legitimados 
à ação civil pública. Trata-se de um importante instrumento, capaz de prevenir e mediar conflitos 
de posturas empresariais com interesses sociais e individuais indisponíveis.   

O TAC é um acordo celebrado entre o órgão público e o violador de um direito coletivo, com o 
objetivo de prevenir danos e ações ilegais, a fim de impedir que uma situação de ilegalidade 
continue acontecendo ou de reparar/indenizar o dano ocorrido, evitando ações judiciais, que 
devem ser levadas adiante apenas em caso de não cumprimento do ajuste de conduta previsto. 
Ou seja, o TAC é um dispositivo legal extrajudicial que demanda do causador do dano coletivo a 
obrigação de fazer, de não fazer ou de indenizar como forma de adequar suas condutas à 
legalidade. As penalidades no caso de não cumprimento do acordo são fixadas no próprio TAC. 
O TAC é utilizado para diversas áreas, inclusive para ajustes de conduta relativos ao meio 
ambiente, à ordem urbanística e ao patrimônio histórico e cultural.   

b. Aplicação   

Dentro da perspectiva de utilização do Termo de Ajustamento de Conduta para finalidades 
relativas ao meio ambiente, à ordem urbanística e ao patrimônio cultural, é possível incluir o TAC 
no Plano Diretor como ferramenta de negociação de conflitos e de gestão urbano-ambiental, de 
modo a articulá-lo com a utilização de outros instrumentos e, principalmente, com as diretrizes e 
os objetivos da política urbano-ambiental que expressam a visão de futuro para o município. 
Além de servir como forma de difundir a ferramenta, o Plano Diretor pode estabelecer órgãos 
responsáveis e critérios para celebração do TAC mais pertinentes às especificidades municipais, 
ampliando seu potencial de utilização. O Plano Diretor pode ser visto como o principal meio de 
planejar de forma integrada a celebração de TACs e a utilização de seus recursos a partir de 
políticas urbanas, ambientais e culturais. O Plano Diretor também pode incorporar diretrizes e 
instrumentos voltados ao monitoramento dos TACs celebrados, buscando mapear e quantificar 
os danos aos quais se endereçam, bem como as previsões de ajustamento de conduta, recursos 
e indenizações.    

 

54. Transferência do Direito de Construir (TDC)  

a. Definição   

Instrumento que foi instituído pelo Estatuto da Cidade, no art. 35, que confere ao proprietário de 
imóvel a possibilidade de exercer em outro local ou de vender o direito de construir previsto 
nas normas urbanísticas e que ele ainda não tenha utilizado. A TDC compensa o proprietário do 
imóvel situado em área onde houve limitações ao direito de construir, área de proteção ambiental 
ou área de interesse histórico.   

Este instrumento tem como objetivos principais a preservação de imóveis / áreas de valor 
histórico, ambiental ou cultural e a viabilização de programas de regularização fundiária e 
programas de habitação de interesse social que podem, inclusive, ser articulada junto às ZEIS.   

A TDC é expressa na forma de metros quadrados de direitos de construir e pode ser feita para 
outro imóvel do mesmo proprietário ou para um imóvel de propriedade de terceiro. A 
transferência só é permitida se indicada no Plano Diretor ou elaborada pelo setor privado e 
aprovada pelo ente técnico responsável.   
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b. Aplicação   

Segundo o Estatuto da Cidade, art 35, pode ocorrer em casos de interesse público, quando o 
imóvel for considerado necessário para, pelo menos, implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; preservação (interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural) e 
programas de regularização fundiária ou urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 
renda e HIS.  

Para a correta e efetiva implementação do instrumento na estrutura administrativa da gestão, o 
Plano diretor precisa definir uma série de critérios, previsões e fórmulas. Além disso, para o 
funcionamento diário do instrumento, precisa ser estabelecida uma estrutura administrativa 
própria, responsável por definir e gerir essas transferências.   

55. Zona Especial de Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural - ZEIPHC  

É importante ressaltar que Sobral possui, em seu Zoneamento Urbano de 2018, a instituição da 
Zona Especial de Interesse do Patrimônio Histórico e Cultural. Entretanto, esta área delimitada 
no zoneamento só contempla atualmente a área tombada correspondente ao Centro Histórico 
da sede municipal. A proposta é que esse instrumento sofra uma alteração, podendo ser 
ampliado para também contemplar áreas passíveis de tombamento, áreas de valor cultural e 
imaterial que se localizam não só na sede, mas em outros distritos.   

Desta forma, podemos descrever as ZEIPHC como zonas definidas a partir de áreas que já foram 
tombadas, áreas que possuem o interesse de passar por um processo de tombamento - como 
patrimônio arqueológico natural - e áreas que protegem a cultura e a memória da população. 
São áreas de preservação e valorização de bens históricos e culturais, materiais e imateriais, 
com diferentes graus de preservação, inclusive com incentivos fiscais para sua manutenção.   

As ZEIPHC são áreas de preservação e valorização de bens culturais, como a identidade de 
bairros e áreas de interesse histórico-cultural, valorizando as características históricas, sociais e 
culturais. Como novos tipos de ZEIPHC, temos:  

ZEIPHC-BIR – Bens Imóveis Representativos – elementos construídos ou edifícios com valor 
histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico, arqueológico e cultural para a comunidade. Podem 
entrar nessa classificação, por exemplo, a Igreja do distrito de Patriarca.  

ZEIPHC-AUE – Áreas de Urbanização Especial – conjuntos urbanos históricos com 
características homogêneas de traçado viário, vegetação e ocupação urbana que devem ser 
preservados por suas qualidades ambientais e/ou paisagísticas. Nesta classificação fica 
delimitada a área já tombada do Centro Histórico.  

ZEIPHC-APPa – Áreas de Proteção Paisagística – lugares com características ambientais, 
naturais, como parques arqueológicos, jardins, praças, monumentos, viadutos, áreas indígenas, 
entre outras.  

ZEIPHC-APC – Áreas de Proteção Cultural – porções do território de interesse público 
relacionado ao seu uso ou atividades desenvolvidas, de valor afetivo, simbólico, histórico, 
memorial, paisagístico e artístico. Sua proteção é necessária à manutenção da identidade e 
memória da cidade, de seus habitantes e seus modos de vida. Para estes casos, o instrumento 
do tombamento da edificação nunca foi suficiente, por isso criou-se a ZEIPHC-APC.  

 

56. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)  
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a. Definição   

Instrumento urbanístico importante para garantir a regularização fundiária, principalmente, em 
áreas valorizadas da cidade, bem servidas de infraestrutura urbana, para a população de baixa 
renda.   

É uma zona específica que irá se sobrepor ao Zoneamento da cidade, fazendo parte do 
Zoneamento Especial, ou será considerada no próprio Zoneamento Urbano. Tal zona permite a 
aplicação de normas especiais de uso e ocupação do solo, diferentes daquelas adotadas para o 
resto da cidade. É feita a adoção de normas e parâmetros que estão de acordo com a realidade 
construída naquele local da cidade, auxiliando o processo de regularização fundiária de áreas já 
ocupadas e onde há desconformidade com a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo e de 
edificações.   

A instituição de ZEIS, por meio de lei, possibilitará que sejam legalmente reconhecidas as áreas 
ocupadas ou que sejam destinadas áreas para a construção de habitação de interesse social, 
através da identificação de vazios urbanos ou edificações subutilizadas. A regulamentação da 
ZEIS é muito importante para evitar a especulação imobiliária em áreas bem servidas de 
infraestrutura e prevenir a expulsão e marginalização da população de baixa renda para as 
periferias. O intuito é que os índices garantam a permanência das pessoas naquele local, junto 
da promoção de melhorias de habitabilidade. O reconhecimento de ZEIS no território se faz 
importante junto ao reconhecimento de diferentes tipos de ocupação na cidade, possibilitando a 
legalização dos mesmos, estendendo o direito de cidadania a seus moradores.   

b. Aplicação   

A implementação de ZEIS depende da instituição legal do instrumento pelo Plano Diretor, 
mapeando as áreas de acordo com o tipo de ZEIS adotada pela gestão municipal. Os tipos mais 
considerados de ZEIS são:   

- Tipo ocupação: correspondendo às áreas de assentamentos precários ou ocupações 
irregulares;   

- Tipo conjuntos: conjuntos habitacionais já construídos; e  

- Tipo vazios: vazios urbanos e edificados ou subutilizados.   

Depois de instituída pelo Plano Diretor, a ZEIS precisa ser aprovada e regulamentada em lei 
específica. É recomendado que cada ZEIS mapeada passe por um processo de regulamentação 
diferente, que se constituirá na elaboração de planos de implementação como: plano de 
regularização fundiária, de normas e posturas, de urbanização, de participação comunitária, de 
economia local, etc. Essa diferenciação entre cada área e especificidade se faz importante no 
reconhecimento de que essas porções da cidade se configuram de forma diferenciada da cidade 
legal, reconhecendo as mesmas, depois da regulamentação, como ocupações legítimas.  

 

57. Zoneamento Ambiental Municipal 

a. Definição   

Como já mencionado, o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE é um instrumento da Política 
Nacional do Meio Ambiente – PNMA e tem rebatimento no ordenamento territorial rural. O ZEE 
define medidas e padrões de proteção ambiental no sentido de garantir a qualidade 
ambiental dos recursos hídricos e do solo, assim como a conservação da biodiversidade, 
no intuito de promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida 
da população.  
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Tem sido executado pelo poder público em diversas escalas de trabalho e frações do território 
nacional, como municípios, estados da federação e órgãos federais. O ZEE surge de uma 
necessidade socioambiental prática, que posteriormente será expressa na forma de instrumentos 
legais. Deverá levar em consideração a importância socioambiental e as fragilidades dos 
ecossistemas vindo a ordenar o uso e ocupação do solo de um determinado território. O ZEE 
visa viabilizar o desenvolvimento sustentável por meio da articulação entre proteção ambiental e 
desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, parte do diagnóstico dos meios físico, 
socioeconômico e jurídico-institucional e do estabelecimento de cenários exploratórios para a 
proposição de diretrizes legais e programáticas para cada unidade territorial identificada, 
estabelecendo, inclusive, ações voltadas à mitigação ou correção de impactos ambientais 
danosos porventura ocorridos.  

b. Aplicação   

A União é responsável pela elaboração do ZEE, nos âmbitos nacional e regional, ao passo que 
os estados ficam responsáveis por elaborar o ZEE de âmbito estadual e os municípios, 
responsáveis pela elaboração do Plano Diretor. Nesta sequência, cada um dos instrumentos 
deve ser elaborado observando os ZEEs existentes da escala anterior. A efetiva contribuição do 
ZEE para a transição à sustentabilidade depende de sua internalização nos diversos planos, 
programas, políticas e projetos, além de que seja integrado aos demais instrumentos de 
planejamento e de ordenamento territorial, com destaque para o Plano Diretor.   

 

58. Zoneamento Área Rural  

Da mesma forma que a área urbana é zoneada, a áreas rurais e ambientais, delimitadas pelo 
perímetro rural, também passam por um zoneamento. Este deve estar relacionado às Políticas 
Nacionais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Rural e deve considerar os instrumentos das 
referidas políticas.  

No âmbito da política urbana, o Zoneamento Ambiental foi legitimado por meio do Estatuto da 
Cidade, Lei n. 10.257, em 2001, como instrumento de planejamento municipal. Elencado como 
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/81), o 
Zoneamento Ambiental evoluiu para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), quando da 
edição do Decreto Federal n. 4.297/2002. O ZEE é um instrumento de organização do território 
que obrigatoriamente deve ser seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e 
privadas, pois estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a 
qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservar a biodiversidade, garantindo 
o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.  

O objetivo do Zoneamento direcionado para o perímetro rural é o fracionamento desse território 
em zonas, atribuindo diretrizes e parâmetros diferenciados no uso do solo. O perímetro rural 
usualmente possui multifuncionalidades, que precisam ser compreendidas para além da 
produção e extração de bens privados, como alimentos, fibras, agroturismo e outros produtos 
comerciais. Estas áreas também desempenham funções que se referem à reprodução de bens 
públicos, como a manutenção da biodiversidade, a conservação do solo, a paisagem rural, a 
herança cultural e a segurança alimentar, entre outros. É no rural onde mais se manifestam as 
diversidades regionais e onde há a ocupação humana tradicional e a preservação da 
biodiversidade nativa, dos cursos d’água e dos mananciais hídricos, favorecendo a manutenção 
da qualidade e a disponibilidade de água. Este Zoneamento deve trazer uma visão ambiental 
para subsidiar o planejamento, agregando o caráter sustentável ao instrumento.   
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59. Zoneamento Urbano  

a. Definição   

O Zoneamento no perímetro urbano define zonas em porções do território com parâmetros 
específicos de uso (tipos de atividades) e ocupação (formas de construção, isto é, parâmetros 
que definem a morfologia), buscando conduzir o município em direção ao desenvolvimento 
urbano de acordo com a visão de futuro pactuada pela sociedade no Plano Diretor. O 
Zoneamento busca traduzir o tipo de uso e de ocupação existentes e desejados para cada zona 
em índices urbanísticos, como taxas de ocupação, coeficientes de aproveitamento, áreas 
computáveis e não computáveis, taxa de permeabilidade etc.  

Os principais objetivos do Zoneamento no perímetro urbano são:   

- Estabelecer, por meio de índices urbanísticos, – relações entre a morfologia (ocupação) e as 
atividades (uso) internamente aos limites dos lotes, sendo, assim, parcialmente responsável por 
definir a morfologia urbana, ou seja, o conjunto de interações entre a paisagem natural e a 
paisagem construída, entendida aqui como as volumetrias das edificações que determinam a 
forma da cidade.   

- Promover o adensamento de áreas específicas, direcionando o desenvolvimento urbano para 
áreas com maior capacidade da infraestrutura instalada, por meio de índices que favoreçam o 
adensamento de determinadas zonas, sempre respeitando as características socioambientais 
do território    

- Promover ou restringir usos específicos, definindo as categorias de usos permitidos, proibidos 
e incentivados em cada porção do território, considerando a importância de evitar áreas 
monofuncionais. Por exemplo:  

 Incentivar o uso misto;  

 Fomentar determinadas atividades econômicas;  

 Garantir áreas para usos incompatíveis com outras atividades urbanas, como alguns tipos de 
uso industrial, poluidores e/ou extrativistas, entre outros;  

 Promover usos mistos com redução de conflitos entre atividades, garantindo baixos níveis de 
incomodidade entre usos vizinhos;  

 Promover o uso e a ocupação sustentáveis, incorporando parâmetros, obrigações e índices 
pautados por uma visão de futuro calcada na relação harmônica entre o desenvolvimento 
social, urbano e ambiental. Por exemplo:  

 Definir zonas que mesclam preservação ambiental e atividades urbanas e/ou produtivas de 
baixo impacto;  

 Prever soluções para drenagem integradas às edificações, como reservatórios de retenção 
de águas pluviais e maiores taxas de permeabilidade.   

b. Aplicação   

O Plano Diretor, através do Zoneamento e com base em princípios de fundamentação e em 
instrumentos e parâmetros bem delimitados, terá de apontar as futuras feições da cidade, 
valorizando uma perspectiva de conservação urbana e ambiental que assegure equilíbrio entre 
o que precisa ser mantido e o que pode ser objeto de mudança nas múltiplas unidades de 
paisagem que constituem o conjunto urbano, em particular.  

Para implementar o Zoneamento, é preciso aprofundar o conhecimento da realidade local que 
foi sendo desenvolvido ao longo da elaboração do Macrozoneamento, a partir dos levantamentos 
mínimos ou básicos.  



 

216 
 

Rua. Canuto de Aguiar 1401 B –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456-5000 
CNPJ: 08.968.848/0001-10                 e-mail:revisaopds@gmail.com 

  
  
  

 

 
ANEXO 03 – Mapas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 4  
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