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Maceió, 13 de outubro de 2015 

 

A Suas Excelências os Senhores membros do 

Grupo Gestor dos Trabalhos de revisão do Plano Diretor do Município de Maceió 

e Conselho Municipal do Plano Diretor de Maceió 

  

 

 

Assunto: Propostas para Revisão do Plano Diretor de Maceió 

 

 

 

Senhores Gestores e Conselheiros, 

 

 

As entidades e representantes da sociedade civil abaixo subscritas, algumas 

das quais atualmente integrantes do Conselho Municipal do Plano Diretor de Maceió, vêm 

apresentar as propostas abaixo, relativas à revisão da Lei Municipal 5.486 de 30/12/2005 – 

Plano Diretor do Município de Maceió: 

 

1. Acrescentar ao parágrafo único do atual art. 2º do Plano Diretor 

atualmente vigente disposição, nos seguintes termos: “priorizando-se que, 

nos anos de revisão obrigatória do plano diretor, seja esta realizada 

previamente à aprovação da Lei Orçamentária anual, LDO e PPA”; 

2. Acrescentar inciso VII ao parágrafo único do atual art. 4º do Plano, nos 

seguintes termos: “integração metropolitana”; 

3. Acrescentar ao Capítulo I (DO SISTEMA PRODUTIVO), do Título II, do 

Plano, Seção instituindo medidas específicas para o estímulo ao 

desenvolvimento do setor de tecnologia da informação; 

4. Acrescentar inciso VIII ao atual art. 20 do Plano Diretor atualmente 

vigente nos seguintes termos: “VIII – barreiras notáveis”; 

5. Desmembrar o inciso IV do atual art. 21, deixando apenas o bens imóveis 

neste inciso, e acrescentar em inciso V apenas “os costumes, as tradições 
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e manifestações populares, incluindo a música e a dança folclórica, a 

culinária e o artesanato, dentre outros”; 

6. Acrescentar inciso VI ao atual art. 22 do Plano atualmente vigente, nos 

seguintes termos: “vetores”; 

7. Acrescentar no atual artigo 26 do Plano atualmente vigente a observância 

a resoluções cabíveis, resultando em redação, nos seguintes termos: “A 

política ambiental será implementada com a observância das medidas 

previstas no Código Municipal de Meio Ambiente de Maceió, Lei 

Municipal nº 4.548 de 21 de Novembro de 1996, Resoluções do 

CEPRAM – IMA (Conselho do Estado) e do COMPRAM (Conselho do 

Município, e demais legislações aplicáveis; 

8. Acrescentar artigo final à Seção I do CAPÍTULO II (DO MEIO 

AMBIENTE) do Plano atualmente vigente, nos seguintes termos: “A 

política ambiental, além de projetos sujeitos às disposições deste Capítulo, 

deverá levar em consideração os resultados constantes de planos diretores 

das regiões de bacias hidrográficas, plano municipal de redução de risco, 

política municipal de habitação de interesse social e outros estudos 

técnico-científicos que tratem dos elementos referenciais mencionados no 

art. 20” 

9. Acrescentar ao inciso X do atual art. 28 do Plano atualmente vigente a 

priorização das áreas de arborização, resultando em redação, nos 

seguintes termos: “Elaboração e implementação de um Plano de 

Arborização Urbana, nas áreas públicas, incluindo as de lazer, priorizando 

a arborização nos corredores cicloviários e áreas de caminho de 

pedestres”; 

10. Acrescentar incisos XII e XIII ao atual art. 32 do Plano atualmente 

vigente, nos seguintes termos: “franjas de arenito de praia e recifes de 

corais na Ponta Verde”; “afloramento da formação Maceió, na zona 

litorânea de Garça Torta e Riacho Doce”; 

11. Acrescentar incisos ao atual art. 52 do Plano atualmente vigente, para 

criação de Unidades Especiais de Preservação (UEPs): 

1) Em Ipioca – localidade de nascimento do Marechal Floriano Peixoto 

a. Engenho Velho – casa de nascimento de Floriano Peixoto 

b. Fábrica da Saúde e casa sede – antiga empresa têxtil da região 

c. Casas de Terreiro – candomblés importantes da região  
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d. Cemitério – alto de Ipioca 

2) Em Riacho Doce – ambiente do romance RIACHO DOCE escrito por 

José Lins do Rego e palco das prospecções do petróleo alagoano descrito 

em livro por Graciliano Ramos e ainda local tradicional do fabrico dos 

bolos de goma e beijus e da pesca artesanal e marisqueiras.  

 

a. Casa do Stanley, filho do Dr. Sadi Carvalho (em frente a praça do 

Riacho Doce) 

b. Casa do Pe. Teófilo (casa da estrelinha) 

c. Casa que morou José Lins do Rego – atual fábrica de gelo 

GRANGELO 

3) Em Garça Torta – sítio histórico de paragem de burros e viajantes para 

a antiga capital (solicitação de tombamento Garça Torta-Riacho Doce- 

rio a rio). 

a. Casa de Dona Arlinda – rua São Pedro 

b. Conjunto Casa Nice e Juninho – rua São Pedro 

4) Em Guaxuma – local tradicional de sítios e residências. 

a. Capela Petraca com cruzeiro  

b. Capela de Santana 

12. Acrescentar inciso VI ao atual artigo 52 do Plano Diretor atualmente 

vigente, com a seguinte redação: “Guaxuma-Ipioca, abrangendo os 

bairros Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Mirante da Sereia, Pescaria, 

Saúde e Ipioca. 

13. Acrescentar artigo ao final da Subseção III na Seção III do Capítulo II 

(DO MEIO AMBIENTE), dispondo sobre a ZEP de Guaxuma-Ipioca, 

nos seguintes termos: 

Art. X. Constituem diretrizes específicas para a ZEP de Guaxuma -

Ipioca: 

I – valorização das potencialidades turísticas com preservação das 

atividades tradicionais; 

II – prioridade na melhoria das condições sanitárias e de acessibilidade; 



 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES, ASSOCIAÇÕES DE 

MORADORES E SOCIEDADE CIVIL 

 

4 

 

III – manutenção da horizontalidade das edificações e densidades 

compatíveis com as condições de infra-estrutura urbana; 

IV – avaliação e integração de todos os projetos já elaborados para a área 

em distintos órgãos e setores governamentais. 

Parágrafo único. A implementação da ZEP Guaxuma-Ipioca se dará 

mediante: I – elaboração e implementação do plano de gestão da ZEP 

Guaxuma-Ipioca; II – inventário dos bens materiais e imateriais; 

III – implementação de programas e projetos integrando atividades de 

artesanato, gastronomia e de pesca ao turismo; 

IV – instituição de critérios e parâmetros específicos para o uso e a 

ocupação do solo; 

V – abertura de espaços públicos que permitam acessibilidade e 

visibilidade da paisagem. 

14. Corrigir o Mapa de Sistema Municipal de Saneamento Básico (Mapa 3), 

constante do Anexo I do Plano atualmente vigente, no que se refere ao 

limite dos seguintes elementos temáticos: Sistema de rede coletora com 

destinação para o emissário submarino; sistema de rede coletora com 

tratamento através de lagoa de estabilização e sistema individual de 

tratamento do esgoto (fossa séptica-vala de infiltração); 

15. Regulamentar, se for o caso, as regiões em que serão admitidos os 

sistemas individuais de estação de tratamento de efluentes (ETEs), 

especialmente no que se refere aos critérios para lançamento dos seus 

resíduos nos corpos hídricos, somente após alcançado o tratamento 

terciário destes resíduos, e sobre sua fiscalização; 

16. Elaborar Mapa com localização dos sistemas de água, drenagem e 

resíduos sólidos; 

17. Adotarem-se medidas para impedir a impermeabilização do solo, 

especialmente na parte alta do Município (Tabuleiro e entorno), 

preservando a infiltração para recarga dos aquíferos na Bacia endorréica 

do Tabuleiro; 

18. Adotarem-se medidas relativas à preservação dos vazios urbanos, praças e 

áreas livres públicas, para que sejam estabelecidas como bacias de 

retenção, garantindo a infiltração de água para os lençóis; 
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19. Regulamentar a fiscalização da qualidade das águas para abastecimento 

doméstico; 

20. Fixar parâmetros para a realização de controle periódico das qualidades 

ambientais do aterro sanitário municipal, quer seja no solo, no ar ou na 

água, dando ampla publicidade aos respectivos resultados à população; 

21. Estabelecer plano de drenagem das águas pluviais para os bairros de 

Guaxuma a Ipioca, regulamentando os parâmetros para sua fiscalização e 

controle, de forma a impedir a realização de ligações clandestinas; 

22. Instituir, para fins de uso e ocupação do solo, o escalonamento da 

verticalização, mediante o aumento gradual do número admitido de 

pavimentos à medida do afastamento da costa litorânea; 

23. Considerar a recarga dos aquíferos como um fator limitante para 

estabelecimento da taxa de impermeabilização da região do Tabuleiro, em 

especial na área da bacia endorréica; 

24. Ocupação dos fundos de vale dos rios, riachos e córregos ao longo dos 

ambientes costeiros do Município com atividades compatíveis com as 

peculiaridades ambientais, tais como parques lineares, hortas comunitárias 

entre outras que evitem a ocupação irregular e degradação ambiental da 

região; 

25. Dispor sobre alternativas para criação de sistema rodoviário 

intermunicipal ligando o bairro do Farol à zona rural norte do Município 

(paralela à atual Rodovia AL 101 - Norte), também interligada por vias 

secundárias; 

26. Instituir uma via parque na atual Rodovia AL 101 – Norte; 

27. Acrescentar parágrafo único ao atual art. 68 do Plano Diretor atualmente 

vigente nos seguintes termos: “Não serão realizadas obras de nova 

pavimentação e drenagem na planície litorânea, sem a prévia instalação de 

rede coletora de esgotos e respectiva estação de tratamento”; 

28. Acrescentar novo parágrafo ao atual art. 201 do Plano Diretor atualmente 

vigente nos seguintes termos: “Qualquer criação ou alteração legislativa 

que represente regulamentação complementar para aplicação das 

disposições deste Plano deverão ser previamente submetidas a audiências 

públicas e participação popular equivalente àquela aplicável ao Plano 

Diretor”; 
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29. Acrescentar às disposições finais e transitórias do Plano Diretor 

atualmente vigente artigo nos seguintes termos: “A revisão do Plano 

Diretor deverá ser precedida de apresentação de relatórios setoriais das 

Secretarias do Município acerca da observância de todos os objetivos, 

diretrizes e programas constantes neste Plano, com antecedência e 

divulgação adequadas para viabilizar a participação popular”; 

30. Acrescentar às disposições finais e transitórias do Plano Diretor 

atualmente vigente artigo nos seguintes termos: “Na oportunidade da 

conclusão da revisão do Plano Diretor do Município de Maceió, deverá 

ser instalado grupo de trabalho para revisão das legislações 

complementares para sua aplicação, inclusive mediante imediato 

agendamento das audiências e instrumentos de participação popular”, 

estando aqui incluídos o Código Municipal de Edificações e Urbanismo 

de Maceió (Lei nº 5.593/97) e o Código Municipal de Meio Ambiente 

(Lei nª 4.548/96); 

31. Acrescentar à Subseção IV da Seção IV do Capítulo IV (DA POLÍTICA 

HABITACIONAL) do Plano Diretor atualmente vigente a criação de 

ZEIs para recuperação dos seguintes aglomerados subnormais: “Poeirão 

da Guaxuma; Coreia; Grota do Andraujo; Alto do Cruzeiro”. 

 

Certos da relevância do acolhimento das presentes propostas para fins de 

legitimação do processo democrático de revisão do Plano Diretor do Município de Maceió, 

as quais foram informadas pela genuína preocupação com o bem estar de toda a comunidade 

maceioense e com o exercício de cidadania, pedem deferimento. 

Atenciosamente, 

 

 

 

___________________________________________________ 

Méllia Nichole Dellabianca Araújo 

CPF 025.680.104-52 

MOVIMENTO ABRACE A GARÇA 

 

 

_____________________________________________________ 

Marta Maria de Melo Silva 
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO 

IPIÓPOLIS 

CNPJ 21.371.827/0001-81  

Rua Hilda de Melo Aciole, Ipioca 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Cícero Santos Bezerra 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DA GROTA DO ANDRAUJO EM 

GARÇA TORTA 

CNPJ 10.699.096/0001-81 

 

 

___________________________________________________ 

Ésio de Melo de Andrade 

MOVIMENTO DE LUTA NOS BAIRROS, VILAS E FAVELAS 

CNPJ 07.058.129/0001-08 

 

 

___________________________________________________ 

Neide Cavalcante de Oliveira Beltrão 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. JACARECICA (AMORJAC)   

CNPJ 080437808/0001-42 

Rua Fiscal Vera de Melo Queiroz, nº 14, Jacarecica, Maceió-Alagoas 

 


