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DECRETO N° 027, DE  28 DE DEZEMBRO  DE 2009. 

 

                                                              O Prefeito do município de Parelhas, no uso 
das atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei 
Municipal nº 2.122/2009 de 13 de junho  de 2009.  

DECRETA: 

Art.1° - Zonas Especiais de Interesse Social são áreas urbanas delimitadas 

com o propósito de o Poder Público sobre elas promover a implantação de núcleos 

habitacionais para a população de baixa renda, regularização dos loteamentos ilegais 

e das posses urbanas situadas em áreas de domínio público ou privado. 

 § l° - Considera-se habitação de interesse social aquela destinada à população 

de baixa renda que vive em condições de habitabilidade precária e que não possua 

outro imóvel no município 

 § 2° - Considera-se população de baixa renda as famílias com renda familiar 

média inferior  não exceda a 3 (três)  mínimos ou seu sucedâneo legal. 

 § 3° - Considera-se demanda habitacional prioritária a parcela da população 

que deverá ser atendida preferencialmente pelo Poder Público Municipal, com 

habitação de interesse social, através de programas públicos destinados às famílias 

que vivem em condições de habitabilidade precária.  

Art. 2° - As Zonas Especiais de Interesse Social têm por objetivos: 

 I - estabelecer uma destinação social à propriedade urbana; 

 II - melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas ocupadas por população 

de baixa renda, através da urbanização e regularização jurídica e urbanística, 

incorporando-as ao sistema urbano da cidade; 

 III - induzir o uso e ocupação das áreas urbanas não utilizadas e subutilizadas, 

para fins de habitação de interesse social, de modo a ampliar a oferta e garantir o 

acesso à terra urbana para a população de baixa renda; 

 IV - assegurar o direito à moradia à população de baixa renda; 

 V - estabelecer condições dignas de habitabilidade mediante investimentos 

em serviços e equipamentos urbanos e comunitários; 

 VI - propiciar á preservação, a proteção e a recuperação ambiental de áreas 

urbanas; 
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VII - corrigir situações de risco decorrentes da ocupação de áreas impróprias à 

habitação; 

 VIII - constituir sistemas de gestão democrática na cidade, através da 

participação da comunidade local. 

Art. 3° - Fica instituída como Zona Especial de Interesse Social – I - ZEIS, O 

Bairro São Sebastião – Ponto inicial e final – Perímetro Urbano Norte/Sul e 

Rio Seridó, nesta cidade, de acordo com o que prescreve o artigo 9º, da Lei Municipal 

n°  2122/2009 de 13 /07/2009. 

Parágrafo Único: A Zona Especial de Interesse Social - I, detém as seguintes  

características, limites e confrontações da área: O Bairro São Sebastião tem seu 
início pelo Rio Seridó até o perímetro urbano no sentido Leste/oeste (limite 
Sul), seguindo pelo Perímetro urbano sentido Sul/Norte (limite Oeste), segue o 
perímetro urbano no sentido Oeste/Leste (limite Norte) seguindo o perímetro 
urbano até o Rio Seridó sentido Norte/Sul até o ponto inicial (limite Leste).  

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Parelhas, 28 de dezembro de 2009. 

 

Francisco Assis de Medeiros 

Prefeito Municipal 
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