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DECRETO Nº 021/2018, DE 04 DE ABRIL DE 2018. 

 

Estabelece a competência para aprovação 

urbanística de empreendimentos de grande 

impacto, cria a Comissão Integrada de 

Análise de Projetos Especiais – CIAPE e 

atribui suas competências. 

 

O PREFEITO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas 

atribuições legais, e: 

CONSIDERANDO o princípio constitucional da função social da propriedade 

urbana, que visa assegurar o ordenamento do desenvolvimento da cidade para 

a garantia do bem-estar de seus habitantes, conforme estabelecido pelo art. 182 

da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a complexidade contida em projetos de grande impacto, que 

abrangem aspectos relacionados à mobilidade, à infraestrutura, à ecologia e à 

urbanidade, e a necessidade de análise e aprovação vinculada ao alcance do 

desenvolvimento sustentável do Município através da compatibilização das 

externalidades deflagradas pela edificação às necessidades difusas e coletivas 

da sociedade; 

CONSIDERANDO que é competência da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Sustentabilidade coordenar o processo de análise e aprovação de 

projetos construtivos e de parcelamento do solo urbano, bem como a expedição 

de alvarás autorizativos, e a fiscalização do cumprimento da legislação 

urbanística municipal, especialmente no que se refere ao Plano Diretor, Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano, Código de Obras, Código de Postura, Regulação 

de Publicidade e demais disposições legais complementares, nos termos do art. 

17 da Lei Municipal nº 2886/2017; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criada a Comissão Integrada Análise de Projetos Especiais - CIAPE, 

vinculada à Secretaria Municipal responsável pela Análise e Licenciamento 

Urbanístico, como órgão consultivo e deliberativo, com a finalidade de analisar e 

emitir parecer técnico deliberativo da comissão, podendo ser acolhido ou 

rejeitado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. 
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§ 1º. Compete ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Sustentabilidade ratificar e aprovar a expedição de alvarás para execução de 

loteamentos, desmembramentos, remembramentos, retificações de áreas, 

construções em geral, bem como os demais processos de natureza urbanística 

cuja competência esteja abrangida pelo art. 17 da Lei Municipal nº 2.886/2017, 

em todo o território Municipal. 

§ 2º. Ficam convalidadas as licenças e alvarás que foram objeto de regular 

processo administrativo na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Sustentabilidade, desde que possua o expresso aval do Secretário Municipal e 

que a data de sua expedição esteja compreendida entre 1º de janeiro de 2017 e 

a data da publicação deste Decreto. 

Art. 2º São atribuições da Comissão Integrada de Análise de Projetos Especiais 

- CIAPE: 

I - Solicitar estudos e pesquisas de avaliação sobre a aplicação dos instrumentos 

de gestão urbana; 

II - Propor modificações nas normas urbanísticas, bem como nos procedimentos 

administrativos visando à aplicação das leis urbanísticas; 

III - Analisar e dar parecer sobre a implantação de empreendimentos de grande 

impacto potencialmente geradores de interferência no tráfego, de incômodo à 

vizinhança, e de sobrecarga nas redes de distribuição viária; 

IV – Analisar e dar parecer sobre a implantação de empreendimentos de grande 

impacto, potencialmente geradores de alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente que afetem a saúde, a segurança e o 

bem-estar das pessoas, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos 

ambientais; 

V – Analisar e dar parecer sobre a implantação de empreendimentos de grande 

impacto potencialmente geradores de sobrecarga na infraestrutura das redes 

básicas de condução e distribuição de água potável, de esgotamento sanitário, 

de coleta de resíduos, de energia elétrica, de gás, de telefone, de drenagem, e 

afins; 

VI – Analisar e dar parecer sobre a implantação de empreendimentos de grande 

impacto potencialmente geradores de interferência no conforto e segurança 

ambiental internos e externos à edificação, nos âmbitos individual e coletivo;  

VII - Analisar e dar parecer sobre casos omissos; 
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VIII - Propor normas e instruções sobre procedimentos decorrentes da legislação 

urbanística; 

IX - Emitir parecer sobre casos especiais, previamente justificados, para decisão 

das autoridades competentes; 

X - Deliberar sobre situações peculiares decorrentes de decisão judicial 

transitada em julgado, ouvida a Procuradoria do Município; 

XI – Auxiliar na interpretação da legislação urbanística para adequar as normas 

aos procedimentos e tecnologias atuais, garantindo o desenvolvimento 

sustentável e a compatibilização das leis urbanísticas de construção às 

inovações tecnológicas. 

XII - Outras atribuições que lhe forem conferidas pela Secretaria competente e 

pelo Conselho Municipal da Cidade, na forma da Lei ou Regulamento. 

Parágrafo Único. Caberá ao Secretário do Órgão responsável pelo licenciamento 

urbano chancelar e ratificar as deliberações e aprovações realizadas pelo 

CIAPE. 

Art. 3º A CIAPE será composta por 5 (cinco) membros titulares e igual número 

de suplentes, na forma abaixo descriminada: 

I – 1 (um) representante da Secretaria Executiva de Urbanismo - SEURB, 

vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 

– SEDURBS; 

II – 1 (um) representante da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Mobilidade 

- SEINHFRA; 

III - 1 (um) representante da Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA; 

IV - 1 (um) representante da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina – 

AMMPLA; 

V – 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município. 

§ 1º Os membros selecionados deverão ser efetivados por meio de portaria. 

§ 2º Além dos membros permanentes e seus respectivos suplentes, comporão 

ainda a CIAPE os membros eventuais, assim compreendidos como 

representantes de outros órgãos e entidades, com competência afeta às 

questões tratadas, ou técnicos convocados pela comissão para prestar 

esclarecimentos sobre assuntos pertinentes aos processos em discussão. 
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§ 3º Os membros eventuais participarão efetivamente das reuniões a que forem 

convidados, não possuindo direito a voto. 

Art. 4º A presidência da CIAPE será exercida por um dos representantes da 

Secretaria Executiva de Urbanismo - SEURB, vinculada à Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, que dará 

publicidade a pauta da reunião com o mínimo de 3 (três) dias de antecedência. 

Art. 5º A CIAPE se reunirá mensalmente, podendo ocorrer reunião extraordinária 

a requerimento da metade de seus membros ou sempre que solicitado pelo 

Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano ou o 

Procurador-Geral do Município. 

Art. 6º As deliberações do CIAPE serão feitas mediante ata. 

Art. 7º As decisões somente serão válidas quando houver anuência da maioria 

simples dos presentes. 

Art. 8º O Presidente exercerá o voto de qualidade em casos de empate. 

Art. 9º Os recursos interpostos às deliberações da CIAPE serão analisados e 

julgados pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. 

Art. 10º Caberá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 

garantir o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos 

da CIAPE. 

Art. 13º Para cumprimento de suas funções, a CIAPE contará com recursos 

orçamentários e financeiros consignados no orçamento da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.         

Art. 14º Ficam revogados o Decreto nº 052, de 07 de maio de 2015 e Decreto o 

nº 011, de 13 de janeiro de 2017.   

Art. 15º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2018. 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 
Prefeito Municipal 
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DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO 

Procurador Geral do Município 
 

 
 

EDUARDO WILSON SILVA DE CARVALHO 
Secretário Municipal 

 
 


