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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 

DECRETO Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2015 
 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 58, incisos V e VII da Lei Orgânica do Município de Rio 

Branco; 

 
 

Considerando que o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, 

bem como o Art. 55 da Lei Municipal nº 1.611/2006, preveem a revisão periódica do 

Plano Diretor no geral ou em partes específicas; 

 
 

Considerando a necessidade de assegurar um novo amplo processo 

participativo, em todas as fases de sua revisão, garantindo de forma efetiva a gestão 

democrática da cidade, diante da necessária atualização e complementação dos 

estudos e propostas existentes no Plano Diretor Participativo de Rio Branco; 

 
 

Considerando a necessidade de melhoria na mobilidade da população 

do Município de Rio Branco, bem como a acessibilidade das pessoas ao trabalho, ao 

lazer,  à  cultura,  à  moradia  digna,  aos  serviços,  à  saúde  e  à  educação,  como 

principal ponto de integração de todos os sistemas que objetivem uma melhor 

qualidade de vida dos habitantes; 

 
 

Considerando que a dinâmica urbanística da cidade exige ajustes e 

alterações de rota em algumas das proposições formuladas no Plano Diretor 

Participativo  de  2006,  uma  vez  que  há  novos  desafios  a  serem  avaliados, 

enfrentados e discutidos no cenário atual, onde o ser humano possa interagir com o 

meio físico, de modo sustentável a fim de que todos compartilhem os benefícios do 

ambiente, mantenham sua integridade e diminuam significativamente os impactos 

negativos no território;
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Considerando a necessidade de ampliar as oportunidades de trabalho, 

bem como estimular a geração de empregos através do crescimento do setor 

produtivo, em especial dos pequenos negócios; 

 
 

Considerando que em toda e qualquer atividade de planejamento, 

tomando-se como referência o tempo decorrido entre o que se planejou e avaliando- 

se o que foi efetivamente realizado, se faz necessária uma revisão de objetivos, 

metas, procedimentos e estratégias, 

 
 
 
 

DECRETA: 
 

 
 

Art.  1º  Fica  instituída  a  revisão  do  Plano  Diretor  Participativo  do 
 

Município de Rio Branco, com início efetivo no ato da publicação deste Decreto. 
 

 
 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana – 

SMDGU fica responsável pela condução e elaboração de todas as atividades e 

estudos necessários à elaboração da revisão do Plano Diretor Participativo de Rio 

Branco, devendo seu titular tomar todas as providências necessárias para o 

cumprimento deste Decreto. 

 
 

Art.  3º  Deverá  ser  dada  ampla  divulgação  de  todos  os  trabalhos 

relativos ao desenvolvimento da referida revisão, bem como promover ampla 

participação da Sociedade Civil Organizada e Instituições, nos estudos e debates 

das propostas elaboradas. 

 
 

Art. 4º Deverá ser dada especial atenção à participação dos estudantes, 

fim de que os debates e propostas sejam levados a esse conjunto de indivíduos de 

forma a internalizar, promover e disseminar a cultura da educação ambiental, da 

sustentabilidade e do planejamento urbano no meio estudantil.
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Art. 5º Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal, se 

convocados, deverão participar das atividades solicitadas e disponibilizar as 

informações necessárias para o andamento dos trabalhos. 

 
 

Art. 6º O Secretário de Desenvolvimento e Gestão Urbana - SMDGU, 

nomeará os servidores que comporão o Comitê de Coordenação Técnica – CCT, 

que terá como finalidade conduzir todas as atividades e equipes para a revisão do 

Plano Diretor, bem como a hierarquização e a matriz de responsabilidade dos 

envolvidos. 

 
 

Parágrafo Único. Deverá ser nomeado dentre os servidores indicados, 

um responsável pela coordenação das atividades de revisão do Plano Diretor, sendo 

que o mesmo deverá apresentar o plano de trabalho e o Plano de Ação a ser 

desenvolvido. 

 
 

Art. 7º Caberá ao Comitê de Coordenação Técnica – CCT a 

responsabilidade pela condução dos trabalhos da revisão do Plano Diretor, o qual 

poderá convocar outros servidores do Município, bem como outros profissionais do 

setor público ou privado, para atuar como colaboradores nas discussões e nos 

estudos temáticos. 

 
 

Art. 8º O Conselho Municipal de Urbanismo – CMU será responsável 

pelas deliberações referentes às propostas elaboradas pelo processo de Revisão do 

Plano Diretor. 

 
 

Parágrafo Único. O Comitê de Coordenação Técnica deverá manter 

informado de forma permanente o Conselho Municipal de urbanismo sobre o 

andamento dos trabalhos.
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Art. 9º Fica estabelecido o prazo seis meses para a conclusão dos 

trabalhos técnicos e entrega da minuta da minuta do Projeto de Lei da revisão do 

Plano Diretor de Rio Branco. 

 
 

Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Rio Branco-Acre, 02 de janeiro de 2015, 127º da República, 113º do 
 

Tratado de Petrópolis, 54º do Estado do Acre e 132º do Município de Rio Branco. 
 

 
 
 
 

Marcus Alexandre 
Prefeito de Rio Branco 


