
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° _____/08 

  

(Institui o PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO 

e da outras providencias.) 

    CONSIDERANDO que o ESTATUTO DAS CIDADES 

determina a criação do PLANO DIRETOR nos municípios Estância; 

 

   CONSIDERANDO que o PLANO DIRETOR é uma Lei 

Municipal que estabelece as diretrizes da cidade; 

 

   CONSIDERANDO que o município de Águas de São 

Pedro não tem área rural e já é totalmente projetado e planejado em 

sua área urbana; 

 

   CONSIDERANDO que a elaboração do PLANO 

DIRETOR é o processo de discussão pública que analisa e avalia a 

cidade que temos para depois podermos formular a cidade que 

queremos; 

  

   CONSIDERANDO o Decreto nº 3647/07, que cria o 

Grupo Gestor do Plano Diretor do Município de Águas de São Pedro; 

 

   CONSIDERANDO que para se elaborar um PLANO 

DIRETOR que de certo, é de fundamental importância a ampla 

participação de toda a comunidade, de forma que o trabalho final 

passe a ser uma verdadeira auto-determinação da comunidade com 

relação ao futuro municipal; 

 

   CONSIDERANDO os trabalhos desenvolvidos pelo 

Grupo Gestor no sentido de diagnosticar as nuances municipais no 

que tange a Leitura Técnica e Comunitária; 

 

   CONSIDERANDO a participação popular através de 

enquetes, encontros e audiências públicas; 

 

   CONSIDERANDO o fruto obtido na apuração destes 

dados, que gerou o Apenso I, que compila as sugestões da 

comunidade em ações praticas de resolução dos problemas e 

fundamentalmente integra a presente Lei; 

 



   CONSIDERANDO os anseios da comunidade que 

validou a VISÃO DO FUTURO, sendo que até 2018 Águas de São 

Pedro será referencia mundial em bem-estar, qualidade de vida e 

seus principais valores serão paz e felicidade. As políticas públicas 

serão elaboradas e praticadas com base nas oportunidades e anseios 

da sua comunidade e serão orientadas à promoção do 

desenvolvimento sustentável, com uma economia dinâmica focada no 

Turismo, que favoreça o bem-estar social e preserve o meio ambiente 

e seus recursos. Tendo como principais metas: educação de 

excelência em todos os níveis, preservação do meio-ambiente e dos 

recursos naturais, assistência integral a saúde, promoção da cultura e 

do lazer, ampliação e manutenção dos atrativos turísticos e a 

manutenção da cidade, impecável sob todos os seus aspectos;  

 

CONSIDERANDO ainda que, o PLANO DIRETOR deve 

enfocar a visão de futuro, vocação natural da cidade, a preservação 

ambiental, a sustentabilidade, a segurança, o turismo, o jovem, o 

idoso; e, no caso especifico de Águas de São Pedro, as águas 

medicinais, o Balneário Municipal Dr. Octavio Mora Andrade, o Parque 

Dr. Octávio Moura Andrade, a hotelaria, o comércio e a gastronomia, 

com objetivos e metas claras e possíveis de serem atingidas, á curto, 

médio e longo prazo; 

APRESENTA O 

 PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO 

 

  

TÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DA CONSTITUIÇÃO DO PLANO DIRETOR 

  

CAPITULO I 

PREAMBULO E VOCAÇÃO NATURAL 

 

Art. 1º. O Plano Diretor do Município de Águas de São Pedro é o 

principal instrumento de política territorial, devendo orientar as ações 

dos agentes públicos e privados, tendo por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais do Município e garantir o bem-

estar de seus habitantes. 

  

Art. 2º. A gestão da política territorial se fará de forma democrática, 

incorporando a participação dos diferentes segmentos e de entidades 



representativas da sociedade em sua formulação, execução e 

acompanhamento. 

 

Art. 3º.  A vocação natural do Município de Águas de São Pedro é o 

Turismo, que será o principal objetivo de todas as ações voltadas a 

promoção do desenvolvimento local. 

 

Parágrafo Único – A Hidroterapia será especialmente considerada, 

com a promoção e a valorização do Balneário Dr. Octavio Moura 

Andrade. 

  

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR 

  

Art. 4º. São objetivos e diretrizes gerais da política territorial: 

I. preservar as características do Município que o distinguem como 

Estância Hidromineral, em especial seus curso d’água e fontes de 

água medicinal, bem como proteger as águas subterrâneas e suas 

áreas de reposição. 

II. proteger a Represa das Palmeiras, a Represa Limoeiro e o Rio 

Araquá,  e seus afluentes dos impactos ambientais nocivos causados 

pela atividade humana, em especial naquilo que afeta a produção e 

distribuição de água potável para a população urbana; 

III. promover o equilíbrio entre a proteção e ocupação das áreas de 

mananciais, especialmente as Fontes de Água Medicinal ; 

IV. fortalecer a gestão ambiental local, visando o efetivo 

monitoramento e controle ambiental; 

V. elevar a qualidade ambiental, por meio da proteção e da 

recuperação dos meio-ambientes natural e construído; 

VI. prover o território municipal de áreas que garantam o 

oferecimento e o acesso amplo aos equipamentos de saúde, 

educação, esporte, lazer, cultura e aos serviços públicos em geral; 

VII. ampliar as alternativas de transporte municipal e intermunicipal, 

melhorando o transporte de passageiros e de cargas; 

VIII. garantir a acessibilidade universal, entendida como o acesso de 

todos a qualquer ponto do território, em especial o atendimento às 

pessoas portadoras de necessidades especiais; 

IX. promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das 

riquezas e a eqüidade social no Município; 

X. elevar a qualidade de vida da população através do saneamento e 

revitalização ambiental, da infra-estrutura urbana e de áreas verdes; 

Comentado [O1]:  
Observações pontuais como essa não cabem num 
preâmbulo..... Deveria estar inserido no capítulo II.. 

Comentado [O2]:  
Enfoque muito forte na questão ambiental,  o que é um mérito 
porém, com pouquissíma menção à sustentabilidade 
econômica do  local e de seus habitantes... 
 
Também pouquíssima menção ás questões sanitárias de 
saneamento básico.... 



XI. promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que 

atingem diferentes camadas da população do Município; 

XII. estabelecer meios que promovam o acesso à propriedade e à 

moradia para todos; 

XIII. Com a melhoria dos serviços de infra-estrutura urbana; 

XIV. garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

processo de urbanização, recuperando e transferindo para a 

coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do Poder 

Público; 

XV. estimular parcerias entre os setores público e privado em 

projetos de qualificação dos espaços públicos, atendendo às funções 

sociais do Município; 

XVI. contribuir para a construção e difusão da memória e identidade 

do município e região, por intermédio da proteção e recuperação do 

Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural, Paisagístico, 

Arqueológico e Documental de Águas de São Pedro, utilizando-o 

como meio de desenvolvimento sustentável; 

XVII. estimular parcerias com instituições de ensino e pesquisa 

visando a solução de problemas locais e regionais, bem como a 

formulação de soluções tecnológica e ambientalmente adequadas às 

políticas públicas municipais; e 

XVIII. estimular o planejamento regional, por intermédio da 

cooperação e articulação com o Município de São Pedro, contribuindo 

para uma gestão integrada, voltada principalmente para as áreas que 

circundam Águas de São Pedro. 

Parágrafo Único: Para as finalidades desta Lei, entende-se por 

desenvolvimento sustentável o desenvolvimento local socialmente 

justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, 

garantindo a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

  

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO DIRETOR 

 

Art. 5°. São objetivos principais deste Plano Diretor: 

I. Transformar o município em “Cidade Jardim” o “Jardim do Estado 

de São Paulo”; 

II. Estabelecer a “Preservação Ambiental” como marca da cidade, 

com a preservação da flora, da fauna e das fontes hidro-minerais-

medicinais; 

III. Manter um dos melhores índices de qualidade de vida do pais 

(IDH); 

Comentado [O3]:  
 

Como assim????? 
 
A cidade não possui nenhum patrimônio arquitetônico de 
destaque ou de significância..Talvez a casa de Octávio Moura 
Andrade???? 
 
O destaque de Águas está no seu desenho urbano, jamais na 
arquitetura! O patrimônio é seu Urbanismo não sua 
Arquitetura.... 
 
Sempre discutimos, no meio acadêmica da área, de como 
uma cidade de urbanismo tão rico possui uma arquitetura tão 
ruim .....  

Comentado [O4]: Afirmativa totalmente impossível de ser 
realizada, pois “cidade-jardim” no modelo original é uma 
cidade cooperativa sem propriedade particular da terra, só 
existindo duas no mundo... 
 
Isso reflete a conseqüencia da falta de um urbanista no 
processo. Essa afirmativa chega a ser absurda e sem sentido. 
 
O que se tem em Águas de são Pedro são ressonâncias de 
um modelo de desenho urbano que se convencionou chamar 
de “garden-city” não possuindo nenhuma ligação histórica com 
a “cidade-jardim” ou “cidade-social” de Ebenezer Howard.... é 
lamentável esse trecho.... 
 
Infelizmente era de se esperar esse e outros deslizes na 
redação da lei.....  

Comentado [O5]: Aqui também existe um equivoco, pois 
preservação quer dizer tornar-se-ia toda a área da estância 
intangível, melhor dizendo, deixar intocável..... o que eles 
querem dizer, na realidade, é conservação ambiental, pois aí, 
sim, podemos ter pequenas áreas de Preservação Ambiental, 
onde só é possível a intervenção antrópica, em casos de 
pesquisa científica.... 



IV. Manter a denominação de “Cidade Saúde” como identidade da 

cidade por suas águas medicinais, seu clima, seu bosque e sua rede 

hoteleira; 

V. Promover o desenvolvimento sustentável, termal, o turismo de 

lazer e de negócios, como a maior prioridade da cidade; 

VI. Promover a “Gestão Democrática” da cidade de forma exemplar 

para o pais, com “Conselhos da Comunidade”, em todas as áreas de 

atuação da Prefeitura Municipal nas atividades fins, e com a efetiva 

atuação do “Conselho da Cidade” e do “Fórum da Cidade”, como 

guardiões deste Plano Diretor.  

 

 

CAPITULO III 

DA FUNÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO E DA PROPRIEDADE 

  

SEÇÃO I 

DA FUNÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 

  

Art. 6º. As funções sociais do Município de Águas de São Pedro 

consistem na garantia de: 

I. condições dignas de moradia; 

II. condições adequadas para as atividades sócio-econômicas; 

III. participação de seus moradores através de modelos democráticos 

de gestão; 

IV. meio ambiente saudável através de sua preservação, proteção e 

recuperação; 

V. preservação da memória histórica, cultural e paisagística;  

VI. ampla mobilidade e acessibilidade universal; e 

VII. preservação do Projeto Urbanístico original. 

  

SEÇÃO II 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

  

Art. 7º. A propriedade cumpre sua função social quando contribui 

para a garantia da função social do Município, atendendo às 

exigências de ordenação expressas neste Plano Diretor, de forma que 

assegure o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social, ao desenvolvimento das atividades 

econômicas e a sustentabilidade do meio ambiente. 

  

CAPÍTULO III 

Comentado [O6]: Mais uma vez trocam conservação por 
preservação... 



DA CONSTITUIÇÃO DO PLANO DIRETOR 

  

Art. 8º. Este Plano Diretor terá como partes constituintes: 

I. o ordenamento da Dinâmica de Ocupação dos zoneamentos já 

delineados no Projeto Original da cidade e as diretrizes para a 

definição dos usos de parcelamentos do solo e para os parâmetros 

das edificações, doravante iniciadas; 

II. as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente, incluindo as 

bases para implantação dos Planos de Preservação e Recuperação 

Ambiental e do Plano de Saneamento Ambiental; 

III. as diretrizes para a Política Territorial que promovam o 

desenvolvimento econômico, a oferta de oportunidades de trabalho e 

o atendimento às áreas sociais básicas; 

IV. as diretrizes para o desenvolvimento sustentável de Águas de São 

Pedro, e as bases para a implementação dos planos setoriais de 

desenvolvimento econômico; 

V. as diretrizes para Política Municipal do Patrimônio Histórico, 

Arquitetônico, Cultural, Paisagístico, Arqueológico e Documental de 

Águas de São Pedro; 

VI. as diretrizes para Política de Trânsito, Transporte e Mobilidade do 

Município. 

  

 

TÍTULO II 

DA DINÂMICA DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO E PARCELAMENTO DO 

SOLO 

 

CAPITULO I  

DO CÓDIGO DE OBRAS 

  

Art. 9° O Código de Obras instituído pela Lei 492/77 e suas 

alterações deve estabelecer as diretrizes e procedimentos a serem 

obedecidos no licenciamento, fiscalização, projeto, execução, 

preservação e utilização de obras e edificações, e na instalação de 

propaganda e publicidade. 

§1º O Código de Obras deverá atender às condições de conforto e 

acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

§2º O Código de Obras será amplamente divulgado à população 

através de cartilhas e estratégias educacionais, de modo a torná-lo 

compreensível para pessoas sem especialização técnica;  

Comentado [O7]: Como assim????? 
 
Retomariam o zoneamento original, datado de 1940, que é em 
diferente do atual zoneamento, datado de 1977...????? 
 
Não entendi.... 

Comentado [O8]: ????????? 



§3º As disposições da Lei a que se refere este Artigo terão como 

objetivo a garantia de segurança, habitabilidade, conforto, 

durabilidade e acessibilidade, compatíveis com o uso das edificações 

no Município; 

§4º Inclui-se ao caput deste artigo as alterações posteriores ao 

Código de Obras Municipal, especialmente as Leis: 501/78, 526/79, 

593/84, 684/87, 816/90, 833/91, 953/93, 1002/94, 1004/94, 

1011/95, 1013/95, LC 22/99; 

§ 5° Para atendimento no disposto neste Artigo, a Lei do Código de 

Obras Municipal será consolidada, revista e atualizada, com 

observância ao disposto nesta Lei. 

  

CAPÍTULO II 

DOS PERÍMETROS URBANOS E LIMITES TERRITORIAIS 

  

Art. 10 Fica adotado como Mapa Oficial do Município da Estância 

Hidromineral de Águas de São Pedro, o estabelecido no Anexo I desta 

Lei. 

Parágrafo Único – O Mapa tratado no caput deste artigo obedece 

rigorosamente os assentamentos constantes no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca, sob nº 1 e 2 (Loteamento Estância - quadras 

01à 55); nº 3 (Jardim Iporanga - quadras “A” a “M”); nº 4 (Jardim 

Porangaba - quadras 56 a 98); nº 5 (Jardim Jerubiaçaba - quadras 

“P” a “T”).  

  

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES DE USO, OCUPAÇÃO, PARCELAMENTO DO SOLO E 

EDIFICAÇÕES 

  

Art. 11 Os parcelamentos, as edificações e os usos do solo urbano 

devem estar de acordo com o presente Plano Diretor, estando 

sujeitos à prévia aprovação dos órgãos competentes.  

Parágrafo Único: Os casos onde será exigida a apresentação de RAP 

(Relatório Ambiental Preliminar), EIA (Estudo de Impacto Ambiental) 

e EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) serão definidos em 

instrumento legal adequado. 

  

SEÇÃO I 

DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

  

Comentado [O9]: E o RIMA – Relatório de Impacto de Meio 
Ambiente??????? 



Art. 12 Será criada Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo que 

estabelecerá as zonas, os critérios, parâmetros para utilização de 

glebas, lotes e edificações. 

 

§ único – A lei de que trata o caput deste artigo, obedecerá os 

seguintes critérios: 

a) Será proposta e aprovada sob a égide e rito de Lei 

Complementar; 

b) A alteração de zoneamento implica na mudança da totalidade 

da quadra, ficando vedada a duplicidade de zoneamento da 

mesma, excetuando-se desta proibição as quadras divididas por 

vielas sanitárias, nas quais poderá atingir somente um (1) de 

seus blocos; 

c) Desvinculará o potencial construtivo da destinação final da 

construção; 

d) Nas edificações residenciais multi familiares acima de 2 (dois) 

andares a Lei definirá, recuos frontais, laterais nos fundos 

proporcionais ao numero de andares. 

  

Art. 13 São objetivos do uso e ocupação do solo: 

I. Ordenar a ocupação do território com vistas a sua sustentabilidade; 

II. Contribuir para a preservação e recuperação do Patrimônio Natural 

e Cultural; 

III. Combater a especulação imobiliária;  

IV. Promover o equilíbrio entre os vários usos urbanos (moradia, 

comércio e serviços);  

V. Fica vedado a instalação de Industrias. 

Parágrafo Único: A definição e permissão dos usos residenciais, 

comerciais, turísticos e a prestação de serviços obedecerão a critérios 

como zona em que se localiza, porte da edificação e grau de 

incomodidade à vizinhança. 

  

SEÇÃO II 

DO PARCELAMENTO DO SOLO 

  

Art. 14 Será criada Lei Municipal que estabelecerá os critérios e 

parâmetros para parcelamento de glebas e lotes, em consonância 

com este Plano Diretor, com os seguintes objetivos: 

I. ordenar a urbanização em seus diversos usos para ocupação dos 

vazios urbanos, evitando a ociosidade da infra-estrutura instalada e 

preservando o meio ambiente; 

Comentado [O10]: Isso é bom, pois o Cod. Obras, de 77, foi 
alterado pelas Leis posteriores que incluem aberrações como 
um lote comercial dentro de toda uma quadra residencial........ 

Comentado [O11]: Deverá ser editada uma lei dando os 

coeficientes de aproveitamento máximo, taxa de ocupação, recuos, 

áreas verdes obrigatórias, limitação de pavimento, dentre outras..... 

Comentado [O12]: De que tipo de indústrias, pois existem 

indústrias que não são poluidoras ambientais e sequer sonoras.... 
devem discrimanr que tipo de indústria.... 

Comentado [O13]: Será criada uma lei que trate do imposto 
progressivo do lote sem ocupação, como recomenda o 
Estatuto da cidade????? 



II. democratizar o acesso à terra urbanizada; 

III. combater a especulação imobiliária; 

IV. qualificar o espaço urbano indicando graus de adensamento 

populacional e áreas para equipamentos públicos e de convivência 

dos seus habitantes;  

V. definir um traçado das vias principais que comporão as diretrizes 

para os novos parcelamentos, a fim de promover a melhoria da 

mobilidade; e 

VI. incentivar a unificação de lotes de terreno, proibindo o 

desmembramento posterior, salvo nos moldes das confrontações 

originais do loteamento. 

   

SEÇÃO III 

DO NÚCLEO URBANO 

  

Art. 15 São diretrizes gerais para as intervenções no Núcleo Urbano: 

I. viabilização de infra-estrutura de saneamento básico; 

II. garantia de acesso aos serviços públicos; 

III. melhoria das condições de habitabilidade; 

IV. a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, turistas e 

veranistas. 

  

Art. 16 Somente poderá ser permitido o parcelamento de glebas 

internas aos limites do Núcleo Urbano nos casos em que haja 

benefício para a comunidade residente e garantidos os objetivos 

gerais deste Plano Diretor. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS ZONAS ESPECIAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

  

Art. 17 As Zonas Especiais compreendem áreas de interesse do 

Município que exigem tratamento especial na definição de critérios e 

parâmetros reguladores do uso e ocupação do território, 

diferenciando-se do Zoneamento e classificando-se em: 

I - Zona Especial de Interesse Municipal (ZEIM); 

II - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Natural (ZEPPN); e 

III - Zona Especial de Preservação do Patrimônio Cultural (ZEPPC). 

§1º Estas áreas terão especial atenção do município e projetos 

específicos de proteção e preservação. 

  

SEÇÃO I 



DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL (ZEIM) 

  

Art. 18 As Zonas Especiais de Interesse Municipal são aquelas de 

propriedade da municipalidade, porem localizadas no município de 

São Pedro, onde se encontram a Fonte Gioconda e a Represa do 

Limoeiro. 

Parágrafo Único – A utilização destas áreas obedecerá os ditames do 

art. 10 desta Lei. 

  

SEÇÃO II 

DAS ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL 

(ZEPPN) 

  

Art. 19 As Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Natural, são 

as áreas públicas relacionadas a seguir:  

I. Área verde ao longo da margem direita do Rio Araquá;  

II. Parque Dr. Octávio de Moura Andrade que engloba a Fonte 

Juventude;  

III. Fonte Almeida Salles; 

IV. Represa das Palmeiras; 

V. “Park way”, localizado entre as Avenidas Auro Soares de 

Moura Andrade e Dr. Ângelo Nogueira Villa; 

VI. Área verde que margeia a Rua Favorino Rodrigues do Prado 

Filho, popularmente conhecida como “Serra Pelada”, entre 

as quadras 46 e 47; 

VII. Áreas livres indicadas no Mapa que trata o art. 9º desta Lei, 

que serão destinadas a arborização.  

  

  

Seção III 

DAS ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL (ZEPPC) 

  

Art. 20 As Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Cultural são 

áreas às quais pertencem edificações significativas ao município de 

Águas de São Pedro, tais como: 

I. Capela Nossa Senhora Aparecida;  

II. Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição; 

III. Torre Baloni, situada no Parque Dr. Octávio M. Andrade; e 

IV. Casa de Santiago (antigo Mini-horto). 

 

Comentado [O14]: Tem significância história para estar 
aqui...????????? 



 

TÍTULO III 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

  

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

  

Art. 21 Para os fins previstos nesta Lei, são utilizadas as seguintes 

definições: 

I. meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas; 

II. degradação da qualidade ambiental: é a alteração adversa das 

características e qualidades do meio ambiente; 

III. poluição: é a degradação da qualidade ambiental resultante de 

qualquer tipo de atividades, que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota e os ecossistemas; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e 

e) lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 

IV. poluidor: é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental; 

V. recursos ambientais: é a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora; 

VI. Zoneamento ecológico-econômico: é um instrumento de 

planejamento que estabelece diretrizes e regras para o uso dos 

recursos naturais, estabelecendo padrões ambientais e econômicos 

que permitam identificar e determinar as restrições e potencialidades 

de uso dos recursos naturais, otimizando essa relação; 

VII. Corredores Ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação e maciços vegetais, 

que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam 

para sua sobrevivência de áreas com extensão maior do que aquela 

das unidades individuais; e 

Comentado [O15]: Cuidado com esse item, pois 
futuramente pode implicar em desapropriação de alguma 
área... 



VIII. Zoneamento Ambiental: é um instrumento de planejamento que 

estabelece diretrizes e regras ambientais visando a proteção dos 

recursos naturais, permitindo estabelecer suas restrições e 

potencialidades. 

  

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS 

  

Art. 22 A Política Municipal de Meio Ambiente tem como objetivos a 

preservação, recuperação e controle do meio ambiente natural e 

antrópico, especificamente: 

I. a rede hidrográfica, constituída pelas nascentes de águas naturais 

e medicinais, cursos d’água, cabeceiras de drenagem e planícies de 

inundação, considerando sua importância na composição do meio e 

suas funções hidrológicas e de drenagem, especialmente o Canal da 

Avenida Carlos Mauro; 

II. as águas subterrâneas, considerando sua importância como 

manancial que garante ao município sua condição de Estância 

Hidromineral; 

III. o relevo e o solo, considerando suas características, aptidão, 

adequação e restrição ao uso e ocupação do solo; 

IV. o ar, considerando a sua qualidade; 

V. a vegetação de relevante interesse ambiental, considerando sua 

importância para a paisagem, para a preservação do solo e para a 

manutenção do ciclo hidrológico da qualidade climática e da fauna; 

VI. o ambiente urbano considerando as atividades humanas, e 

compatibilizando-as com a qualidade ambiental, no que se refere a 

posturas de controle da produção, emissão, geração, e destinação de 

gases, vapores, odores, resíduos, efluentes, ruídos e no combate à 

poluição visual; e 

VII. a preservação do Patrimônio Natural e Paisagístico do Município, 

considerando os remanescentes do Parque Municipal e as paisagens 

notáveis. 

  

CAPITULO III 

DAS DIRETRIZES 

  

Art 23 A Política Municipal de Meio Ambiente será desenvolvida com 

base nas seguintes diretrizes: 

Comentado [O16]: Dever-se-ia também rever a 
recomposição das alleys que estão aí aí pelo menos 6 
décadas.... 



I. desenvolver estudos e ações visando a promoção, proteção, 

conservação, preservação, restauração, reparação, e vigilância do 

meio ambiente; 

II. definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de 

acordo com suas limitações e condicionantes ecológicos e ambientais; 

III. identificar, criar, apoiar e fiscalizar as unidades de conservação e 

outras áreas de interesse para a proteção de mananciais, 

ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros 

bens, estabelecendo normas de sua competência a serem observadas 

nestas áreas; e 

IV. valorizar a participação da comunidade, principalmente através do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente que, entre outras atribuições, 

deverá regular a exploração dos recursos naturais e a recuperação do 

meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida 

na forma da lei. 

  

SEÇÃO I 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

  

Art. 24 São instrumentos da Política de Meio Ambiente do Município 

de Águas de São Pedro: 

I. o Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

II. as Conferências Municipais de Meio Ambiente; 

III. a Educação Ambiental; 

IV. a informação através dos meios de comunicação; 

V. as Audiências Públicas; 

VI. o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras; 

VII. a avaliação de impacto ambientais e análise de riscos;  

VIII. a fiscalização ambiental e as penalidades administrativas; 

IX. incentivo fiscal para o plantio de arvores na forma do art. 61 

desta Lei. 

  

SEÇÃO II 

DO PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

  

Art. 25 A política de saneamento ambiental tem como objetivo 

manter o meio ambiente equilibrado por meio da gestão ambiental, 

do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgoto 

sanitário, da drenagem das águas pluviais, da cobertura vegetal dos 



espaços do município, do manejo dos resíduos sólidos e do reuso das 

águas, promovendo a sustentabilidade ambiental. 

  

Art. 26 A política de saneamento ambiental deverá respeitar as 

seguintes diretrizes: 

I. estabelecer parcerias com os municípios vizinhos nas iniciativas de 

saneamento ambiental, a montante e a jusante das bacias 

hidrográficas que possam trazer benefícios á região, especialmente a 

Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba/Capivari; 

II. garantir o fornecimento e a qualidade da água para consumo 

humano, bem como o afastamento e o tratamento de efluentes, 

incorporando padrões ambientalmente sustentáveis para seu 

lançamento em corpos d´água, mesmo que tercerizando tais 

serviços; 

III. zelar pela qualidade e potabilidade da água de fontes, nascentes 

e de outras formas de abastecimento de água; 

IV. realizar uma política municipal de controle de zoonoses; 

V. assegurar a adequada destinação de resíduos sólidos domiciliares, 

garantindo a ampliação da coleta seletiva de lixo e da reciclagem, 

bem como a redução da geração de resíduos sólidos; 

VI. estabelecer e aplicar o Programa Municipal de Resíduos Sólidos, 

envolvendo a coleta regular, a coleta seletiva, o transporte, o 

acondicionamento e a destinação final dos resíduos gerados na área 

do Município, de origem doméstica, hospitalar, serviços de saúde, 

industrial, construção civil, atividades de limpeza e varrição de rua e 

inservíveis, especialmente baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, 

pilhas, etc.; 

VII. fiscalizar e desativar áreas clandestinas de disposição final de 

resíduos sólidos, direcionando para locais ambientalmente 

adequados, mesmo que fora dos limites de Águas de São Pedro; 

VIII. fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar 

degradação do meio ambiente; 

IX. fiscalizar o uso das águas subterrâneas e a lavra de bens 

minerais; 

X. assegurar sistema de drenagem pluvial, por meio de sistemas 

físicos naturais e construídos, o escoamento das águas pluviais em 

toda a área ocupada do Município, de modo a propiciar a recarga dos 

aqüíferos, a segurança e o conforto aos seus habitantes mantendo os 

projetos originais em especial o Canal Central; 

Comentado [O17]: Como assim???? Só será possível através de 

uma política de desenvolvimento sustentável regional, jamais por 

uma atitude isolada de um município...isso é muito mais uma questão 

de discussão  política entre os municípios interessados. 



XI. implementar programas de reabilitação de possíveis áreas de 

risco; e 

XII. Fiscalizar prédios e piscinas sem a devida manutenção com a 

conseqüente aplicação de multas e penalidades conforme Inciso VIII 

do art. 24 desta Lei. 

  

Art. 27 Lei Municipal definirá os preços públicos a serem cobrados dos 

empreendedores imobiliários pela abertura de novos loteamentos.  

 

  

TÍTULO IV 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

  

Art. 28 A Política de Desenvolvimento Econômico será implantada 

através de Planos Setoriais de Desenvolvimento contemplando 

inicialmente os segmentos do Comércio, Serviços e especialmente o 

Turismo. 

  

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

  

Art. 29 A Política de Desenvolvimento Econômico e Emprego do 

Município de Águas de São Pedro, no que se refere a ocupação do 

território, considerará os seguintes objetivos: 

I. contribuir para a valorização do trabalho, a distribuição da renda e 

o desenvolvimento social do Município; 

II. garantir que as atividades econômicas estejam em consonância 

com as políticas de meio ambiente e de saúde do trabalhador; 

III. contribuir para manutenção e o desenvolvimento da condição do 

Município como Estância Hidromineral; 

IV. possibilitar a diversidade de atividades produtivas, comerciais, 

turísticas e de serviços no Município; 

VI. apoiar a formação de associações e cooperativas auto-

gestionárias, e as formas solidárias de organização do trabalho; 

VII. incentivar a instalação de empresas de produção de bens e 

serviços de alto valor agregado; e 

VIII. aprofundar e qualificar a integração regional. 

  

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

  

Comentado [O18]:  
 
Aqui existe uma grande contradição, pois depende do que as 
pessoas entendem por “empresas de produção de bens”. É 
por isso que quando versam sobre a proibição da instalação 
de indústrias tudo fica muito vago, pois existem empresas que 
produzem bens de valor agregado muito alto, que se 
caracterizam como indústria, e não são poluidoras.... 
 
Tais empresas são muito distintas das de bens de capital, por 
exemplo que são, normalmente, muito impactantes e 
poluidoras 



Art. 30 A Política de Desenvolvimento Econômico e Emprego do 

Município de Águas de São Pedro, no que se refere a ocupação de seu 

território, considerará as seguintes diretrizes: 

I. estimular as iniciativas locais de empreendedorismo; 

II. utilizar de instrumentos legais que viabilizem áreas necessárias ao 

pleno desenvolvimento dos setores econômicos; 

III. dar apoio aos setores competentes, visando a ampliação da 

oferta de cursos profissionalizantes; 

IV. dar apoio aos setores competentes, visando, melhorar a formação 

e capacitação dos empresários e trabalhadores, aumentando sua 

qualificação; e 

V. formar consórcios intermunicipais.  

  

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

  

Art. 31 São instrumentos da Política Municipal de Desenvolvimento 

Econômico: 

I. as Conferências Municipais; 

II. as audiências públicas; 

III. a assistência técnica de órgãos especializados; 

IV. os Planos Setoriais; e 

V. os instrumentos urbanísticos. 

  

  

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

  

Art. 32 O Plano Setorial de Desenvolvimento do Comércio e Serviços 

terá como diretrizes e ações: 

I. fortalecer o Município como centro de comércio e de prestação de 

serviços micro-regional; 

II. melhorar as condições das áreas onde predominam os 

estabelecimentos comerciais; 

III. adequar o porte dos negócios às restrições da infra-estrutura 

existente; 

IV. Delinear a vocação natural da cidade e fortalecer a gastronomia; 

e 

V. estabelecer parcerias com entidades representativas do comércio 

local, visando a efetiva implementação do Plano. 

Comentado [O19]: Serão elaboradas leis para versar sobre 
quais instrumentos serão utilizados, pois existem uma 
infinidade deles????? 



  

CAPÍTULO V 

PLANO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

  

Art. 33 O Plano Setorial de Desenvolvimento do Turismo que tem 

como objetivos fortalecer o Município como destino turístico e sua 

condição de Estância Hidromineral, terá como diretrizes e ações: 

I. manter e preservar o Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural, 

Paisagístico e Documental de Águas de São Pedro; 

II. aproveitar o potencial natural do Município como fator de atração 

turística; 

III. promover a formação profissional; 

IV. estimular e assessorar a implantação dos produtos turísticos; 

V. promover a adequação urbanística do território municipal para 

receber seus visitantes; 

VI. prover espaços e implantar infra-estrutura para eventos; 

VII. ampliar a oferta de equipamentos turísticos, de lazer e 

esportivos; 

VIII. qualificar, mediante estudos de viabilidade, as praças e o  

Parque Dr. Octavio Moura Andrade com equipamentos de esporte, 

cultura e lazer, bem como adequar seu paisagismo, iluminação, 

condições de visibilidade e acesso, para prover segurança no local; 

IX. recuperar e manter os espaços turísticos e de lazer existentes, em 

especial o Parque Dr. Octávio Moura Andrade, as Fontes de Água 

Medicinal, o Mini-Horto e o Balneário Dr. Octavio Moura Andrade; 

X. manter os equipamentos culturais do Município; 

XI. manter a cidade em boas condições para a recepção de visitantes, 

mantendo suas praças e jardins e de sua infra-estrutura cultural, 

esportiva e de lazer em estado favorável para o desenvolvimento da 

atividade turística; 

XII. implantar a sinalização adequada às necessidades das atividades 

turísticas na totalidade de sua área; 

XIII. estabelecer um programa de capacitação, informação e 

divulgação sobre o Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Cultural e 

Paisagístico de Águas de São Pedro e de suas potencialidades 

turísticas, em consonância com o desenvolvimento do turismo de 

forma sustentável no Município, envolvendo todos os setores que 

estão envolvidos direta ou indiretamente com o turismo; 

XIV. estimular a ampliação do horário de funcionamento do comércio, 

inclusive com negócios abertos 24 horas, para atender às 

necessidades da atividade turística; e 

Comentado [O20]: Outra vez........ 

Comentado [O21]: .......... 



XV. desenvolver estratégias regionais de desenvolvimento conjunto 

do turismo no futuro Pólo Turístico do Circuito das Serras e Águas, 

através do Consórcio intermunicipal com os demais Municípios 

integrantes do Circuito, em caso de sua implantação efetiva. 

 

 

TÍTULO V 

DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

  

Art. 34 A Política de preservação do Patrimônio Cultural – PPC – visa 

sua preservação, recuperação e valorização. 

Parágrafo Único: Entender-se-á por Patrimônio Cultural o definido em 

Lei especifica. 

  

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 35 A Política de preservação do PPC municipal deverá seguir os 

seguintes objetivos: 

I. contribuir para a construção da cidadania cultural; 

II. garantir a inclusão cultural da população de baixa renda no 

Município; e 

III. estimular o uso, a conservação e a restauração do PPC. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

 

Art. 36 A Política de preservação do PPC municipal deverá atender às 

seguintes diretrizes: 

I. garantir usos compatíveis para os imóveis que façam parte do 

Patrimônio Cultural do Município; 

II. garantir a proteção e preservação do Rio Araquá  como Patrimônio 

Paisagístico do Município; 

III. garantir a participação da comunidade na política de preservação 

do Patrimônio Cultural do Município; 

  

CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Comentado [O22]: E nada do patrimônio urbano???????? 



Art. 37 São instrumentos da Política de Preservação do Patrimônio 

Cultural do Município de Águas de São Pedro: 

I. Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Águas de São Pedro; 

II. Audiências Públicas; 

III. Plano de Preservação do Patrimônio Cultural; 

IV. Instrumentos Urbanísticos. 

  

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Art. 38 O Plano de Preservação do PPC estabelecerá como diretrizes e 

ações: 

I. preservar paisagem e edifícios de interesses históricos isolados ou 

conjuntos; 

II. implantar políticas específicas para proteção e recuperação do 

Patrimônio; 

III. promover o cadastramento e a complementação do inventário de 

imóveis de interesse cultural, sempre que necessário; 

IV. criar incentivos para a reabilitação dos imóveis de interesse 

histórico para usos institucionais e para Habitação de Interesse 

Social; 

V. estabelecer regulação das condições de uso, compensações e 

estímulos, inclusive fiscais, visando à preservação do imóvel, de 

modo a evitar o seu abandono ou a sua degradação; 

VI. implementar ações de fiscalização com relação ao Patrimônio 

edificado tombado ou com interesse de preservação; 

VII. criar programas especiais de educação patrimonial; 

VIII. consolidar o potencial turístico de forma compatível com a 

preservação de seu Patrimônio Histórico; e 

X. incentivar a divulgação e inclusão dos imóveis de interesse no 

roteiro cultural e turístico no Município e região, de forma compatível 

com sua preservação. 

  

 

TÍTULO VI 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

Art. 39 A Política Municipal de Habitação visa assegurar o direito 

social à Habitação, abrangendo não apenas a moradia, mas também 

a oferta de infra-estrutura, serviços e equipamentos públicos e 

comunitários. 



  

Art. 40 A Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pela 

elaboração e implantação da Política Habitacional do Município em 

conjunto com as demais secretarias. 

  

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 41 A Política Habitacional do Município será desenvolvida com 

base nos seguintes objetivos: 

I. garantir o acesso à habitação de interesse social, com condições 

adequadas de infra-estrutura urbana e sem fragilidades ambientais; 

II. evitar novos parcelamentos e ocupações irregulares ou 

clandestinas em todo o Município; 

III. promover a aplicação de instrumentos urbanísticos. 

  

CAPÍTULO II 

DAS DIRETRIZES 

 

Art. 42 A Política Habitacional do Município será desenvolvida com 

base nas seguintes diretrizes e ações: 

I. integrar a política habitacional com as políticas de uso do solo, 

meio ambiente, saneamento ambiental, transportes, geração de 

emprego e de renda e demais políticas sociais; 

II. articular recursos e convênios municipais, estaduais e federais 

para atender aos programas habitacionais, que possam vir a ser 

desenvolvido; 

III. estimular ações conjuntas dos setores público e privado para 

habitação de interesse social; 

IV. implementar ações que assegurem a utilização adequada das 

áreas vazias e subutilizadas (glebas); 

V. estabelecer parcerias com entidades, associações, instituições 

acadêmicas, produtores e fornecedores de materiais e insumos da 

construção civil para implementação de programas de produção de 

habitação de interesse social de baixo custo e assistência técnica na 

construção; e 

VI. apoiar o cooperativismo habitacional auto-gestionário e as formas 

associativas de ajuda mútua para produção da habitações de 

interesse social. 

  

CAPÍTULO III 

Comentado [O23]: Isso, através dos anos vai “travar” o 
desenvolvimento da cidade.... 
 
Novos parcelamentos não possuem ligação com ocupação 
clandestina, essa sim, deplorável .... 



DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

Art. 43 São instrumentos da Política Habitacional do Município de 

Águas de São Pedro: 

I. Conselho Municipal de Habitação; 

II. Audiências Públicas; e 

III. Instrumentos Urbanísticos. 

Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Obras acompanhará e 

atualizará permanentemente o quadro de ocupação habitacional do 

Município. 

  

 

TÍTULO VII 

DO TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 

 

Art. 44 São definidas, para efeito desta Lei, as seguintes categorias 

funcionais de vias, conforme as descrições seguintes: 

a. Via Arterial é aquela de caráter estrutural para o Município, 

cumprindo funções de acesso a outros municípios, ou seja, as 

utilizadas pela SP304; 

b. Via Coletora é aquela de saída ou penetração aos bairros tendo a 

função de canalizar o tráfego das vias locais para as vias arteriais; 

c. Via Local é aquela que apresenta como principal função o acesso 

de veículos nos bairros; 

d. Ciclovia é aquela destinada à circulação de bicicletas; 

e. Viela de pedestres são aquelas destinadas apenas à circulação de 

pessoas e veículos autorizados quando sua largura e/ou peso 

comportar; 

f. Calçada ou passeio é aquela destinada apenas à circulação de 

pessoas; e 

g. Planta Oficial do Sistema Viário do Município corresponde à 

representação do conjunto de vias efetivamente existentes no 

Município, consideradas públicas pelo Poder Executivo, conforme 

plantas registradas sob números 1, 2, 3, 4 e Jardim Jerubiaçaba. 

  

Art. 45 O sistema viário municipal é formado pelo conjunto de 

logradouros públicos, tais como: ruas, praças, avenidas, estradas, 

caminhos, vielas, passagens, calçadas, passeios, ciclovias e outros. 

  

Art. 46 O Município de Águas de São Pedro terá uma Política 

Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade sob responsabilidade 



do Gabinete do Prefeito Municipal, através do Departamento da 

Guarda Civil Municipal, em obediência às diretrizes gerais deste Plano 

Diretor e com os seguintes objetivos: 

I. priorizar os pedestres, os ciclistas e o transporte coletivo na 

organização do sistema viário; 

II. atender às necessidades de mobilidade de todos os cidadãos, 

inclusive garantindo a acessibilidade universal; 

III. atender às necessidades de circulação de produtos e pessoas 

dentro do Município e seu acesso a outras localidades; 

IV. contribuir para o desenvolvimento econômico no Município; 

V. contribuir para a preservação do bem estar da população, evitando 

riscos à vida e à saúde; 

VI. contribuir para preservação do Patrimônio Cultural do Município; e 

VII. garantir condições de mobilidade às pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

  

Art. 47 Em qualquer área do Município é proibida a abertura e 

alterações de vias de circulação sem prévia autorização da Prefeitura 

Municipal, mesmo que contempladas no Mapa Oficial do Município da 

Estância de Águas de São Pedro, mencionado no art. 10 deste Plano 

Diretor. 

  

Art. 48 As novas vias públicas serão classificadas nas diretrizes dos 

parcelamentos e, após a sua aprovação, execução e aceitação pela 

Prefeitura Municipal, serão incluídas na Planta Oficial do Município. 

  

Art. 49 As vias públicas deverão ter dimensões de passeios, leito 

carroçável e demais características técnicas ajustadas às suas 

funções, em consonância com o Mapa Oficial do Município. 

  

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 

 

Art. 50 O Plano Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade de 

Águas de São Pedro deverá garantir: 

I. acessibilidade universal à cidade e aos serviços essenciais pelas 

pessoas com mobilidade reduzida, especialmente portadores de 

deficiências e idosos; 

II. prioridade para o transporte público de pessoas, constituído por 

veículos adaptados, sejam eles ônibus, táxi, veículos de transporte 

escolar, fretamentos. 



  

Art. 51 São diretrizes para o Plano Municipal de Trânsito, Transporte 

e Mobilidade do Município: 

I. implementar o Programa de Educação no Trânsito articulado com 

outras esferas do poder público e com o setor privado; 

II. complementar e implantar o projeto de sinalização toponímica; 

III. implantar a sinalização de solo; 

IV. viabilizar o transporte coletivo da linha circular que atende o 

município; 

V. revisar os itinerários e horários do transporte coletivo; 

VI. controlar o tráfego de cargas pesadas e/ou perigosas; 

VII. implantar veículo adaptado para portadores de deficiência ao 

sistema de transporte público do Município; 

VIII. estimular o abastecimento da frota de veículos municipais e das 

concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo e escolar 

por combustível a gás natural ou biodiesel; 

IX. estimular a substituição ou adaptação dos veículos de táxis, 

fretamento e frota de transporte de carga por abastecimento de 

combustível a gás natural ou biodiesel; 

X. favorecer a oferta de transporte adaptado; 

XI. adequar as áreas de embarque e desembarque do sistema de 

transporte público as pessoas com deficiência; 

XII. adequar as vias públicas, em especial as calçadas e travessias, 

às normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 

XIII. garantir percentual mínimo de vagas de estacionamentos 

públicos para veículos utilizados para o transporte de pessoas com 

deficiência; 

XIV. adequar a sinalização urbana para facilitar a locomoção das 

pessoas, principalmente das pessoas com deficiência; 

XV. regulamentar a sinalização de transito municipal; e 

XVI. viabilizar estudo para implantação de zonas de estacionamento 

com prestação pecuniária voltada exclusivamente a implementação e 

melhoria do transito municipal. 

§1º A implantação de zonas de estacionamento com contra prestação 

pecuniária será regulamentada por Lei especifica. 

§2º As normas e padrões para a implantação das sinalizações de 

transito, bem como as sinalizações turísticas terão padrões adotados 

pelo Poder Executivo, obedecidas as normas nacionais e 

internacionais vigentes, adotando seus escritos em pelo menos 3 

(três) idiomas. 



  

Art. 52 A gestão da Política de Trânsito, Transporte e Mobilidade será 

desenvolvida obedecendo a legislação vigente, em especial o Código 

de Transito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503/97). 

  

 

CAPITULO II 

TRECHO URBANO UTILIZADO PELA RODOVIA SP304 

 

Art. 53 As Vias Arteriais utilizadas como vias de acesso a Rodovia 

SP304, são de competência exclusiva do município, o qual dela pode 

usufruir e regulamentar limites de velocidade, bem como adotar 

instrumentos legais de fiscalização de transito e tributária.  

§ 1º - Para que não reste duvidas quanto as Vias Arteriais 

mencionadas no caput deste artigo, são elas:  

a) Avenida Senador Auro Soares de Moura Andrade; 

b) Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade; 

c) Rua Favorino Rodrigues do Prado Filho; 

§ 2º - O Registro das referidas Vias Arteriais do município encontram-

se no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de São 

Pedro, sob Registro n° 01, datado de 28 de março de 1.940.  

 

 

TÍTULO VIII 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 

Art. 54 Fica criado o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do 

Município, de caráter permanente e dinâmico, com objetivo de: 

I. incorporar a comunidade na definição e gestão das políticas 

municipais relacionadas à dinâmica de ocupação do território; 

II. analisar as políticas e investimentos públicos; e 

III. implantar um processo contínuo de monitoramento das diretrizes 

e propostas municipais. 

  

Art. 55 O Sistema Municipal de Planejamento e Gestão será 

composto: 

I. pelo Conselho Municipal de Planejamento e Gestão formado por 

integrantes do poder público e comunidade, articulado com os 

Conselhos e Fóruns municipais existentes; 



II. pelas Secretarias de Obras, encarregada do acompanhamento e 

aplicação do Plano Diretor Participativo e demais Secretárias 

Municipais. 

 

Art. 56 A Secretaria de Obras, responsável pela aplicação das normas 

urbanísticas e seu gerenciamento, terá as seguintes competências, 

além das previstas no quadro organizacional do município: 

I. realizar o monitoramento e a divulgação das informações, 

principalmente no que se refere aos dados físico-territoriais, 

cartográficos e sócio-econômicos de interesse do Município; 

II. acompanhar a aplicação e viabilização do Plano Diretor 

Participativo do Município de Águas de São Pedro; 

III. analisar e/ou implementar os instrumentos propostos no Plano 

Diretor Participativo e outros que porventura possam ser criados com 

o intuito de disciplinar a gestão do território; e 

IV. gerenciar os processos de revisão e atualização do Plano Diretor 

Participativo e seus instrumentos sempre com a participação da 

população. 

  

Art. 57 O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão responsável 

por acompanhar e avaliar as políticas voltadas ao ordenamento do 

território do município, terá as seguintes competências: 

I. acompanhar, analisar e aprovar os planos setoriais elaborados a 

partir das demandas expressas nesta Lei Complementar; 

II. coordenar o processo de revisão participativa do Plano Diretor no 

prazo previsto nesta Lei Complementar; 

III. analisar em audiências públicas e elaborar parecer de possíveis 

projetos de alteração desta Lei Complementar, Código de Obras e 

Edificações, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do 

Solo e demais leis urbanísticas; 

IV. acompanhar e avaliar a implantação do Plano Diretor Municipal. 

 

CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

 

SEÇÃO I 

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

Art. 58 São passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, nos termos do disposto no art. 182, §4º da 

Constituição Federal, e nos arts. 5º e 6º da Lei Federal nº. 10.257, de 



10 de julho de 2001, os imóveis não edificados, subutilizados ou não 

utilizados, localizados no município. 

§1º Os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados serão 

caracterizados e delimitados através de instrumento jurídico 

apropriado. 

§2º Não serão consideradas, no cômputo da área de terreno, para 

efeito de aplicação dos casos de terrenos subutilizados ou não 

edificados, as porções do imóvel recobertas por vegetação de 

interesse ambiental, conforme análise dos órgãos competentes da 

Administração Municipal. 

  

Art. 59 O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal 

para o cumprimento da obrigação prevista no artigo anterior da 

presente Lei, devendo promover o cumprimento da função social de 

sua propriedade.  

  

Art. 60 Os lotes de terrenos alagados, inundáveis ou inutilizáveis, 

integrantes das quadras fiscais do município, passarão por avaliação 

anual de Comissão Especialmente Constituída para tanto, através de 

Ato Público, adotando-se descontos e benefícios fiscais 

individualmente.  

 

  

SEÇÃO II 

DO IPTU ECOLOGICO 

 

Art. 61 O município estabelecerá por Lei ordinária o Desconto 

Progressivo no IPTU Ecológico para incentivo ao plantio de arvores, 

objetivando a ampliação da arborização da cidade, com a respectiva 

compensação orçamentária.  

 

  

SEÇÃO III 

DA TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO 

 

Art. 62 O Poder Executivo Municipal poderá autorizar o proprietário 

de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou 

alienar, mediante escritura pública, o direito de construir, quando o 

referido imóvel for considerado necessário para fins de: 

I. implantação de equipamentos ou serviços indispensáveis à 

comunidade; e 



II. preservação, quando o imóvel for considerado de interesse 

histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;  

Parágrafo Único: A mesma faculdade poderá ser concedida ao 

proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel ou parte dele, para 

os fins previstos no inciso I deste Artigo. 

  

Art. 63 A Transferência de Potencial Construtivo será autorizada 

mediante análise efetuada pelo Poder Executivo Municipal e 

manifestação dos Conselhos competentes, em cada caso. 

  

SEÇÃO IV 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 

Art. 64 O direito de preempção confere ao Poder Executivo Municipal 

preferência na aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

Parágrafo Único: O direito de preempção poderá ser exercido sempre 

que o Poder Executivo Municipal necessitar de áreas prioritariamente 

para: 

I. criação de espaços de lazer e áreas verdes; 

II. implantação de equipamentos ou serviços indispensáveis a 

comunidade; 

III. execução de programas e projetos habitacionais de interesse 

social; 

IV. criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de 

interesse ambiental, histórico, cultural ou paisagístico; 

V. ordenamento e direcionamento da expansão vertical urbana; e 

VI. implantação de infra-estrutura de transporte. 

  

Art. 65 O Poder Executivo Municipal delimitará as áreas sujeitas à 

incidência do direito de preempção em instrumento jurídico 

apropriado. 

  

Art. 66 O proprietário de imóvel incluído nos termos do caput do 

Artigo anterior deverá, antes de proceder à alienação, notificar o 

Poder Executivo Municipal sobre sua intenção, juntamente com as 

informações sobre preço, condições de pagamento, prazo de validade 

e proposta de compra assinada por terceiro na aquisição do imóvel. 

§1º A partir do recebimento da notificação prevista no caput deste 

Artigo o Poder Executivo Municipal terá 30 (trinta) dias para se 

Comentado [O24]: Esse artigo é importante e deveria ser 
mais esclarecedor.. Começa, a partir daqui, o uso dos 
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 



manifestar por escrito sobre a aceitação da proposta, devendo 

publicar em jornal local ou regional de grande circulação, edital de 

aviso da notificação recebida e da intenção de aquisição do imóvel 

nas condições da proposta apresentada. 

§2º Transcorridos 30 (trinta) dias da notificação prevista no caput 

sem manifestação do Poder Executivo Municipal, fica o proprietário 

autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da 

proposta apresentada. 

§3º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a 

apresentar ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 

§4º A alienação a terceiros processada em condições diversas da 

proposta apresentada poderá ser considerada nula de pleno direito, 

nos termos do disposto no §5º, do art. 27, da Lei Federal nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001. 

§5º Na ocorrência da hipótese prevista no §4º, deste Artigo, o Poder 

Público poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, ou pelo valor indicado na 

proposta apresentada, se este for inferior àquele, conforme 

permissivo do § 6° art. 27 da já mencionada Lei Federal. 

 

SEÇÃO V 

DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

Art. 67 A utilização do potencial construtivo ou de adensamento para 

imóveis poderá ser exercido acima do Coeficiente de Aproveitamento 

(CA) do imóvel através da Outorga Onerosa do Direito de Construir e 

mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. 

§1º Para os fins desta Lei considera-se: 

I. coeficiente de aproveitamento (CA): aquele definido na Lei 

Municipal de Uso do Solo, a qual sendo necessário adequar-se-á a 

presente Lei Complementar, no prazo previsto no art. 89; 

II. contrapartida financeira: o valor econômico a ser pago ao Poder 

Público; e 

III. beneficiário: o proprietário do imóvel. 

§2º A concessão da outorga onerosa do direito de construir poderá 

ser negada pelo Conselho de Planejamento e Gestão ou pelo Poder 

Executivo, caso se verifique possibilidade de impacto não suportável 

pela infra-estrutura ou pelo meio ambiente. 

  

Comentado [O25]: Tais áreas devem ser discriminadas em 
lei a ser editada o mais rápido possível, pois é um novo 
instrumento..... e pode causar problemas futuros... 
 
Idem Outorga Onerosa.... 

Comentado [O26]: Esse Artigo é perigosíssimo, pois prevê que 

pode se construir par além dos coeficientes e taxas de ocjupação 

do lote, estabelecidos pela nova Lei de Uso e Ocupação do solo ou 

do atual Código de Obras, desde que haja alguma outra 

benfeitoria outorgada pelos poderes constituidos..... 

 

É o item mais polêmico de todo esse Plano Diretor, pois, se 

utilizado sem a divida responsabilidade pode desfigurar 

completamente a cidade, além de ser um válvula para processos 

degenerativos de comportamento no cargo público... 

 

Tomem muito cuidado com isso...  

 

É um instrumento urbanístico atualmente muito questionado 



Art. 68 Lei Municipal específica estabelecerá os limites das áreas e as 

condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de 

construir, determinando, dentre outras, as seguintes condições: 

I. a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III. a contrapartida do beneficiário; e 

IV. os índices admissíveis em cada local delimitado. 

  

Art. 69 O Poder Executivo Municipal poderá autorizar a Outorga 

Onerosa do Direito de Construir, para imóveis edificados 

irregularmente como medida de regularização do imóvel, desde que 

garantidas as condições de salubridade e estabilidade da edificação e 

a salubridade das edificações do entorno desde que respeitadas as 

normas ambientais e observada a proteção do Patrimônio Cultural. 

Parágrafo Único: O Poder Público Municipal poderá solicitar a 

apresentação de laudo assinado por profissional devidamente 

habilitado para atestar as condições previstas no caput deste Artigo. 

  

Art. 70 Os recursos financeiros auferidos com a contrapartida da 

outorga onerosa serão aplicados com as finalidades previstas nos 

incisos I a VIII, do art. 26 da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho 

de 2001 e, preferencialmente, canalizados na recuperação urbana e 

ambiental do município. 

  

SEÇÃO VI 

DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 

Art. 71 O Poder Executivo Municipal poderá promover Operações 

Urbanas Consorciadas, visando alcançar transformações urbanísticas 

e estruturais, bem como melhorias sociais e valorização ambiental da 

cidade. 

  

Art. 72 Para os fins desta Lei considera-se Operação Urbana 

Consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo 

Poder Executivo Municipal, com a participação e recursos de 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 

privados. 

  

Art. 73 A aplicação da Operação Urbana Consorciada será definida 

por lei municipal específica para cada caso, que deverá conter o Plano 

de Operação Urbana Consorciada, incluindo, no mínimo: 



I. finalidade, bem como o interesse público na operação proposta e 

anuência de, no mínimo, 80% dos proprietários, moradores e 

usuários permanentes da área de intervenção e manifestação do 

órgão responsável pelo Planejamento e Gestão; 

II. delimitação da área de intervenção e influência do projeto, com 

descrição da situação de propriedade e posse dos imóveis, uso e 

ocupação do solo existentes e condições da infra-estrutura e 

equipamentos comunitários; 

III. estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos termos dos Artigos 

desta Lei; 

IV. programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação; 

V. programa básico de ocupação da área; 

VI. plano de operacionalização, contendo orçamento, cronograma 

físico-financeiro do projeto e fontes de financiamento; 

VII. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários 

permanentes e investidores privados em função da utilização dos 

benefícios decorrentes da implantação da Operação Urbana 

Consorciada; e 

VIII. forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado 

com representação da sociedade civil. 

  

Art. 74 Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas, 

mediante contrapartida fornecida pelo interessado, conforme critérios 

estabelecidos por lei municipal específica: 

I. modificação de índices e características de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e subsolo, bem como alterações de normas 

edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; e 

II. regularização de construções, reformas ou ampliações executadas 

em desacordo com a legislação vigente. 

  

Art. 75 Os recursos obtidos na forma do Inciso VII do Art. 73 serão 

aplicados exclusivamente na própria Operação Urbana Consorciada. 

  

Art. 76 Lei Municipal específica delimitará as áreas sujeitas a 

realização de Operações Urbanas Consorciadas. 

  

SEÇÃO VII 

DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

 



Art. 77 Os empreendimentos de impacto, adicionalmente ao 

cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação 

urbanística e ambiental, terão sua aprovação condicionada à 

elaboração e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a 

ser apreciado pelos órgãos competentes da Administração Municipal. 

§1º Considera-se empreendimento de impacto aquele que por sua 

localização, porte e grau de incomodidade, definidos na Leis de Uso e 

Ocupação e de Parcelamento do Solo, será objeto de Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 

§2º O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser aprovado em 

reunião com participação da comunidade envolvida. 

§3º O Estudo de Impacto de Vizinhança poderá ser aplicado em usos 

já existentes conforme indicação do Conselho de Planejamento e 

Gestão. 

  

Art. 78 O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá contemplar 

os aspectos positivos e negativos do empreendimento sobre a 

qualidade de vida da população residente ou usuária da área em 

questão e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e 

proposição de solução para as seguintes questões: 

I. adensamento populacional; 

II. uso e ocupação do solo; 

III. valorização imobiliária; 

IV. áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 

V. equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia 

elétrica, bem como geração de resíduos sólidos, líquidos e efluentes 

de drenagem de águas pluviais; 

VI. equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; 

VII. sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, 

tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, 

embarque e desembarque; 

VIII. poluição sonora e do ar; 

IX. impacto sócio-econômico na população residente ou atuante no 

entorno; e 

X. ventilação e insolação. 

  

Art. 79 O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar 

impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá 

solicitar como condição para aprovação do projeto alterações e 

complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na 

infra-estrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como: 



I. ampliação das redes de infra-estrutura urbana; 

II. área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos 

comunitários em percentual compatível com o necessário para o 

atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento; 

III. ampliação e adequação do sistema viário, faixas de 

desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestres, semaforização; 

IV. proteção acústica, o uso de filtros e outros procedimentos que 

minimizem incômodos da atividade; 

V. manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos 

arquitetônicos ou naturais considerados de interesse paisagístico, 

histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da 

área; 

VI. cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre 

outros; 

VII. percentual de habitação de interesse social no empreendimento; 

e 

VIII. possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras 

áreas da cidade. 

§1º A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura 

de Termo de Compromisso pelo interessado, em que este se 

compromete a arcar integralmente com as despesas decorrentes das 

obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes 

da implantação do empreendimento e demais exigências apontadas 

pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do 

empreendimento. 

§2º Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, antes 

da aprovação do empreendimento, que ficarão disponíveis para 

consulta e manifestação no órgão competente do Poder Executivo 

Municipal, por qualquer interessado, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias. 

  

Art. 80 A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 

de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos 

da legislação ambiental. 

 

SEÇÃO VIII 

DA DOAÇÃO E CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO 

 

Art. 81 A doação de patrimônio imobiliário do Município somente será 

possível: 

I. para o Governo do Estado de São Paulo ou seus órgãos; 



II. para o Governo Federal ou seus órgãos; e 

III. para o Poder Judiciário. 

  

Art. 82 A Concessão de Direito Real de Uso de bens imóveis 

pertencentes ao patrimônio imobiliário da Prefeitura poderá ocorrer 

para as seguintes finalidades: 

I. para viabilizar a instalação de cooperativas e associações, criadas a 

partir de projeto proposto ou aprovado pelo Poder Executivo; 

II. para viabilizar a instalação de cooperativas e associações, que 

visem a preservação ambiental em todos os seus segmentos; 

III. para atender aos objetivos da Política Municipal de Assistência 

Social. 

Parágrafo Único: Extinta a Concessão de Direito Real de Uso, nos 

termos previstos no instrumento de concessão, o Poder Público 

recuperará o domínio pleno do bem imobiliário. 

  

SEÇÃO IX 

DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

  

Art. 83 - O direito de superfície poderá ser exercido em todo o 

território municipal, nos termos dos artigos 21, 22, 23 e 24 da Lei 

Federal Nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade e 

conforme disposições contidas na Lei Nº 10.406 de 10 de janeiro de 

2002 – Código Civil. 

 

Art. 84 O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de 

superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, 

mediante escritura pública registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

§1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o 

subsolo, ou espaço aéreo relativo ao terreno na forma estabelecida 

no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística; 

§2º A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou 

onerosa; 

§3º O superficiário responderá integralmente pelos encargos e 

tributos municipais que incidirem sobre a propriedade superficiária, 

arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, 

com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do 

direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato 

respectivo. 

Comentado [O27]: Isso também é uma grande novidade como 

instrumento urbano, pois a propriedade continua com o dono, mas a 

propriedade do bem pode ser de outro........ 



§4º O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, 

obedecidos aos termos do contrato respectivo e da legislação 

aplicável. 

  

Art. 85 O Poder Executivo Municipal poderá conceder onerosamente o 

direito de superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nos imóveis 

públicos integrantes do seu patrimônio, para fins de concessão de 

serviços públicos. 

  

  

TÍTULO IX 

CONVÊNIOS E ACORDOS COM OUTROS MUNICIPIOS 

 

Art. 86 Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar convênios com 

outros municípios para atender necessidades básicas da população, 

impossíveis de serem abrangidas e sanadas no território municipal, 

regulamentando-se uso e possíveis ônus em instrumento próprio. 

Parágrafo Único – Os convênios de que trata o caput deste artigo 

refere-se a utilização de espaços e do uso do solo por dejetos e 

equipamentos incompatíveis com a preservação do meio sócio-

ambiental (cemitério, depósito de lixo, etc.). 

 

TÍTULO X 

GESTÃO DEMOCRATICA DO MUNICIPIO 

 

Art. 87 É competência de todos os Conselhos Municipais 

permanentemente fiscalizar e acompanhar a implantação e 

desenvolvimento do presente Plano Diretor, bem como das demais 

ações municipais, visando o bem estar e qualidade de vida da 

coletividade. 

 

TITULO XI 

DOS PRAZOS  

 

Art. 88 O Plano Diretor, instituído por esta Lei, deverá ser revisto a 

cada 8 (oito) anos através de processo participativo coordenado pelo 

Poder Público Municipal e acompanhadas por novo Grupo Gestor 

instituído por Decreto Municipal e demais Conselhos Municipais. 

Parágrafo Único – A determinação do “caput“ deste artigo não 

prejudica regulamentação setorial desta Lei a qualquer tempo, por 

norma infra, devidamente prevista neste texto legal. 



  

Art. 89 Ficam definidos os seguintes prazos, a partir da publicação 

desta Lei, para implementação dos seguintes instrumentos: 

I. adaptação ou criação de Lei de Uso e Ocupação do Solo – 180 

(cento e oitenta) dias; 

II.  adaptação do Código de Obras – 180 (cento e oitenta) dias; 

III. adaptação ou criação do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Águas de São Pedro – 180 (cento e oitenta) dias; 

IV. adaptação ou criação do Conselho de Planejamento e Gestão – 

180 (cento e oitenta) dias; 

V. adaptação ou criação do Conselho Municipal de Habitação – 180 

(cento e oitenta) dias; 

VI. adaptação ou criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

180 (cento e oitenta) dias. 

  

Art. 90 O Poder Executivo Municipal atualizará a Estrutura 

Administrativa, no que fizer necessário, no sentido de atender às 

necessidades impostas para implantação deste Plano Diretor. 

 

 

TÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 91 Os direitos adquiridos serão respeitados de forma que todas 

as disposições constantes deste Plano Diretor sejam aplicáveis aos 

novos empreendimentos e as decisões relativas a projetos futuros. 

 

Art. 92 A execução de Obras e Serviços necessários e 

complementares a estrutura urbana existente serão executadas pela 

municipalidade que cobrará o custo dos serviços acrescidos de 20% 

(vinte por cento), a titulo de administração, rateando o custo total 

pelas testadas beneficiadas. 

 

Art. 93 Participam e são co-responsáveis pela execução das 

diretrizes, objetivos, metas, prazos e responsáveis deste Plano 

Diretor, todos os Conselhos Municipais.  

 

Art. 94 Fica criado por esta Lei Complementar o Conselho da Cidade 

como guardião das regras e disposições deste Plano Diretor. 

§ 1° - O Conselho da cidade será formado pelos seguintes membros: 

• Presidentes dos Conselhos Municipais; 



• Ex-Prefeitos Municipais; 

• Membros do Comitê Gestor deste Plano Diretor. 

§ 2° - O Conselho da Cidade deverá se reunir a cada 90 (noventa) 

dias, ordinariamente ou quando necessário por motivo de força 

maior, sendo tais reuniões presididas pelo membro mais idoso 

presente a mesma. 

  

Art. 95 O Conselho da Cidade realizará Assembléia Anual sob a 

denominação de “Fórum da Cidade”, aberto a participação de todos 

os munícipes para avaliação anual para cumprimento das disposições 

estabelecidas por este Plano Diretor, registrando as recomendações 

necessárias e enviando-as ao Prefeito Municipal, ao Presidente da 

Câmara e ao órgão responsável. 

 

Art. 96 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 


