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1. INTRODUÇÃO
O presente documento é o produto da terceira etapa do processo de revisão do Plano
Diretor Participativo de Votuporanga (figura 1), e tem por objetivo apresentar as Propostas
e Diretriz Técnicas elaboradas a partir do Diagnóstico aprovado.
Figura 1. Etapas do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo

Fonte: Autores

As propostas estão organizadas da seguinte forma: Macrozonas, Plano de
Hierarquização e Expansão Viária, Categorias de Uso do Solo, Zoneamento, Parcelamento
do Solo, Instrumentos da Política Urbana, Políticas Setoriais e Desenvolvimento Institucional.

1.1. METODOLOGIA
Este documento foi elaborado a partir de propostas provenientes, tanto dos técnicos
da Prefeitura Municipal de Votuporanga, quanto da comunidade envolvida no processo de
revisão do Plano Diretor de Votuporanga.
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Pelos canais de participação popular, foram recebidas e avaliadas 1.452 contribuições.
Todas foram consideradas para a elaboração das diretrizes que compõem o conteúdo aqui
exposto. A resposta pormenorizada e individual de cada proposta recebida, que dirá com a
devida justificativa se ela será internalizada ou não ao PDP 2020, está em processo de
elaboração, e será brevemente enviada para o Comitê de Delegados e apreciada em
Audiência Pública.
Já o corpo técnico envolvido considerou o diagnóstico realizado anteriormente, que
serviu de embasamento sobre o qual foram formuladas as principais propostas que
deveriam ser incorporadas no PDP 2020 para a produção futura de uma cidade mais
sustentável, justa e inclusiva.
Todas as propostas foram, até o momento, discutidas pelas seguintes instâncias
criadas para o processo de revisão: Equipe de Coordenação da revisão do Plano Diretor
Participativo – Equipe PDP, Grupo de Assessoramento para a revisão do Plano Diretor
Participativo – GA-SEPLAN, Grupo Técnico para a revisão do Plano Diretor Participativo –
GT-PDP e Corpo de Conselheiros.
Em diversas reuniões coordenadas e conduzidas pela Equipe PDP, as propostas foram
discutidas e elaboradas conjuntamente. O GA – SEPLAN, GT – PDP e Corpo de Conselheiros,
compostos por especialistas em diferentes áreas do conhecimento, participaram de rodadas
de reuniões temáticas analisando as propostas recebidas, bem como formulando suas
próprias, respeitando os temas das reuniões e contribuindo para o enriquecimento da
discussão.
A última fase da etapa de Propostas e Diretrizes envolverá a demais instâncias criadas
para o processo de revisão: Comitê de Delegados e Conselho da Cidade – CONCIDADE,
responsáveis por sugerir as alterações pertinentes e aprovar o presente documento que, por
sua vez, será a base sobre a qual será redigida o Anteprojeto de Lei do PDP 2020, última
etapa do processo de revisão.
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O Macrozoneamento compreende todo o território do Município e delimita as grandes regiões do

2. MACROZONEAMENTO

município com a finalidade de orientar o desenvolvimento da cidade de forma sustentável.

Macrozona Urbana Consolidada
Macrozona de Proteção Ambiental
Área localizada dentro do perímetro
urbano

legal,

urbanizada

predominantemente

com

infraestrutura

e

alta

oferta

existência

Áreas com cobertura vegetal destinadas à

de

proteção e recuperação da paisagem e do

de

meio ambiente

equipamentos comunitários

Macrozona de Expansão Urbana
Área localizada dentro do perímetro
urbano

legal,

com

baixa oferta de

infraestrutura

e

inexistência

equipamentos

comunitários,

e

de
uso

predominantemente rural

Macrozona Rural
Áreas com potencial agropecuário com uso
predominantemente rural.

Mapa 1
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Macrozona Urbana Consolidada - MUC
Definição:
Área predominantemente organizada em quadras, lotes e
vias pavimentadas com infraestrutura e serviços como
drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário,
abastecimento de água, distribuição de energia elétrica e
coleta de resíduos sólidos. Caracteriza-se, também, pela
presença de áreas vazias, cujo parcelamento do solo, via
desmembramento, é possível devido a presença de
infraestrutura urbana.
Propostas Gerais para a Macrozona:
•

Regulamentar

novo

zoneamento

que

estimule

a

policentralidade e o uso misto do solo, de forma a
harmonizar o convívio de atividades diversas por meio do
estabelecimento de gradientes espaciais.
•

Promover o desenvolvimento sustentável da cidade.

•

Reorganizar a estruturação viária visando a melhoria da
mobilidade urbana.

•

Estimular a utilização das áreas vazias e o adensamento
construtivo e populacional, visando garantir uma cidade
economicamente sustentável.
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Macrozona de Expansão Urbana - MEU
Definição:
Compreendida pelas áreas já incorporadas legalmente no
perímetro urbano, porém não organizadas em lotes, sem
vias pavimentadas e infraestrutura urbana. O objetivo
desta Macrozona é orientar, de forma controlada e
ordenada, a futura expansão da macrozona urbana
consolidada.
Propostas Gerais para a Macrozona:

• Ordenar a expansão da urbanização por meio da aplicação
do instrumento Outorga Onerosa de Alteração de Uso.
• Estabelecer um zoneamento prévio, que atenda a critérios
de fragilidade ambiental, mobilidade urbana, capacidade
de infraestrutura e geomorfológicos, aos quais os novos
empreendimentos imobiliários deverão se enquadrar.
• Projetar a expansão do sistema viário para garantir a

mobilidade urbana futura.
• Exigir dos novos empreendimentos imobiliários soluções
para os problemas que limitam a ocupação, identificados
no Diagnóstico do PDP 2020, tais como acessibilidade,
saneamento, fragilidades ambientais entre outras.
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Macrozona de Proteção Ambiental - MPA
Definição:
Constituídas por áreas públicas ou privadas destinadas à
proteção

e

recuperação

dos

recursos

hídricos

e

ambientais, como cursos d´água, cabeceiras de drenagem,
áreas úmidas e várzeas, matas ciliares, parques urbanos,
lineares e naturais, áreas verdes significativas, que
contribuem para a manutenção da biodiversidade e
prestam

serviços ecossistêmicos essenciais

para a

sustentação da vida. O objetivo é garantir a preservação
permanente e a integridade destas áreas, garantindo a
disponibilidade de água, saúde e bem-estar.
Propostas Gerais para a Macrozona:
• Incorporar a Agenda Ambiental no âmbito do
ordenamento territorial.
• Promover o desenvolvimento sustentável da cidade.
• Definir

índices

urbanísticos

e

usos

específicos

compatíveis com a manutenção e recuperação dos
serviços ecossistêmicos.
• Integrar a proteção aos recursos naturais e o lazer da
população.
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Macrozona Rural - MR
Definição:
Caracterizada por áreas predominantemente de uso
agrícola, extrativista e pecuária com presença de vegetação
natural. Caracteriza-se, também, pela presença de áreas de
usos não agrícolas para lazer ou turismo, especialmente as
chácaras de recreio.
Propostas Gerais para a Macrozona:
• Fomentar a economia agrícola de base familiar, visando o
fortalecimento das atividades nas pequenas propriedades
e a manutenção das famílias no campo a partir de práticas
sustentáveis.
• Exigir EIV de empreendimentos como indústrias em geral
e usinas fotovoltaicas.
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2.1. DA EXPANSÃO DO PERÍMENTO URBANO
A expansão do perímetro urbano fica condicionada a:

soluções ambientalmente sustentáveis, e cujos custos de

• Áreas contínuas ao perímetro urbano legal, prevendo casos

manutenção sejam economicamente viáveis para o poder

excepcionais em que será permitida a descontinuidade tais
como chácaras de recreio e atividades de comércios, serviços
e industriais, que pela sua natureza necessitam localizarem-

do

interessado

• observar os pontos críticos apontados pelo Diagnóstico do
PDP 2020;
• apresentar

se distantes do perímetro urbano.
• Requerimento

público;

particular

mediante

seção

específica

voltada

à

viabilidade

socioeconômica do empreendimento, que deverá ser

apresentação de Estudo de Viabilidade do empreendimento

fundamentada

em

almejado, que deverá ser avaliado pelo Grupo Técnico

imobiliária e demográfica do município, e ser capaz de

(APROVA) e aprovado pelo CONCIDADE.

identificar

uma

informações

demanda

real

sobre

a

ser

as

dinâmicas

suprida

pelo

empreendimento;
O Estudo de Viabilidade deverá:
• detalhar como o empreendimento pretende conectar as
novas infraestruturas (água, esgoto, drenagem, sistema
viário incluindo o acesso de pedestres e iluminação pública)

• apresentar seção específica voltada à viabilidade ambiental,
que deverá considerar a existência de recursos hídricos,
fauna e flora, assim como os possíveis impactos causados
pelo empreendimento

com aquelas já implantadas no município, apresentando
• .
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3. PLANO DE HIERARQUIA E EXPANSÃO VIÁRIA
Mapa 2
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ANÉIS VIÁRIOS
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Proposta para Hierarquia e Expansão Viária
•

Vias Arteriais: são as avenidas, os eixos binários estruturadores

Vielas de acesso: são as vias que dão acesso a glebas, aos lotes,

e as vias destinadas às ligações intraurbanas e áreas de

às áreas institucionais ou livres de uso público, definido de

transição rural urbana;

acordo com o loteamento, e ligam-se no mínimo a uma via

•

Vias arteriais Classe 1, são localizadas ao longo das faixas
de servidão dos linhões de energia de alta tensão.

•
•

•

local e são destinadas ao tráfego veicular e de pedestres;
•

Vias arteriais Classe 2, são as demais avenidas

bicicletas,

Vias Coletoras: são as vias destinadas à conexão e distribuição
do tráfego local às vias arteriais, utilizadas para transporte
coletivo, com transporte de cargas limitado e transporte

Ciclovias – São as vias destinadas exclusivamente ao tráfego de
separadas

das

vias

destinadas

ao

tráfego

motorizado;
•

Ciclofaixas – São faixas destinadas exclusivamente ao uso de
bicicletas, contíguas às faixas de tráfego motorizado.

veicular individual;
•

Vias coletoras Classe 1, são vias de sentido duplo,
localizadas nos fundos de vale ao longo dos parques

•

O prolongamento das vias existentes deverá considerar

Vias coletoras Classe 2, são vias de sentido único, sem

os novos parâmetros determinados para cada classe de via, de

previsão de ciclofaixa.

forma que deverão prever o seu alargamento quando menores do

Vias coletoras Classe 3, são vias de sentido único, com

que determinado no Plano de Hierarquia e Expansão Viária.

previsão de ciclofaixa.
•

Os projetos de parcelamento do solo deverão respeitar

o Plano de Hierarquia e Expansão Viária.
•

lineares.
•

•

•

A cada 300 metros os projetos de parcelamento do solo

Vias Locais: são as vias destinadas ao acesso aos lotes em

deverão prever ruas coletoras, seja na forma de binário com ruas de

bairros residenciais, comerciais ou industriais, e que não

15 metros ou de fundo de vale de 18 metros.

possuem função especial no deslocamento de tráfego entre
pontos distantes e são preferencialmente utilizadas para

•

A cada 600 metros deverá ser prevista uma via arterial.

transporte veicular individual;
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Tipo de Vias

Características Mínimas da Via

Arterial

Coletora

Local

Vielas de
Acesso

Classe 1

Classe 2

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Largura Total

(c)

33 m

18 m

15 m

15 m

13 m

6 m (g)

Faixa de rolamento

3,5 m

3,5 m

3,5 m

4m

4m

3,6 m

-

Número de faixas de rolamento

4

4

2

1

1

1

-

Faixa de Estacionamento

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

3 m (f)

2,2 m

-

Número de faixas de estacionamento

2 (a)

2 (a)

2

2

1

2

-

Ciclofaixa ou ciclovia

1,5 m (b)

2 m (d)

2 m (e)

-

2 m (f)

-

-

Canteiro Central mínimo

(c)

8m

-

-

-

-

-

Passeio Público – Calçada (de cada lado da Via)

3m

3m

3,00m

3m

3m

2,5 m

-

Calçada: Faixa de serviço

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,70 m

-

Calçada: Faixa livre

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,2 m

-

Calçada: Faixa de acesso

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,60 m

-

Notas:
(a) de cada lado da Via, não podendo ser no lado do canteiro central
(b) em um lado da Via, ao lado do canteiro central
(c) conforme o tamanho da faixa de servidão da rede de alta tensão
(d) no interior do canteiro central
(e) ciclovia no interior do Parque Linear
(f) em um lado da via
(g) com extensão máxima de 10 vezes a sua largura
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4. CATEGORIAS DE USO DO SOLO
Os usos e atividades são classificados em categorias, sendo permitidos ou proibidos de acordo com a zona em que se localiza o imóvel. O
uso do solo no Município de Votuporanga classifica-se nas seguintes categorias: residencial, comercial e serviços, institucional, industrial e especial;
combinadas a um tipo de edificação.
Os usos serão organizados de acordo com o nível de impacto e ao tamanho da edificação, de forma a minimizar os impactos na vizinhança.
Abaixo segue a divisão dos usos, divididas por nível de impacto que será acompanhada de lista anexa à Lei do PDP 2020.
As atividades que não estiverem previstas deverão passar por Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.

O uso do solo rural é o conjunto de atividades, divididas em: rural de produção agrícola (RA), rural

Rural

de produção agroindustrial e industrial (RAI), rural de lazer e turismo (RLT).

Residencial Unifamiliar - RUF
Uso habitacional de interferência ambiental nível 1, realizado por uma família ou módulo familiar
numa única habitação por lote ou gleba com acesso independente para a via pública oficial.
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RMF 1
Duas unidades habitacionais implantadas no mesmo lote,
justapostas, superpostas ou isoladas, com frente e acesso
independente para a via pública oficial.

RMF 2

Residencial Multifamiliar – RMF

Habitação multifamiliar vertical constituída por um edifício com
até 4 (quatro) pavimentos (desconsiderando os subsolos) com
altura de pé-direito máximo de 3,20m, e até 12 unidades
habitacionais.

Uso habitacional realizado por mais de
uma família ou módulo familiar em mais

RMF 3

de uma habitação por lote ou gleba, que

Habitação multifamiliar vertical constituída por um edifício com
mais de 4 (quatro) pavimentos (desconsiderando os subsolos) ou
mais de 12 unidades habitacionais.

poderá ser de quatro tipos:

RMF 4
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Conjunto de unidades habitacionais horizontais isoladas ou
geminadas, com acesso independente para cada unidade
habitacional por via particular de circulação de veículos ou de
pedestres, interna ao conjunto, ficando vedado o acesso direto da
unidade autônoma pela via oficial.
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RMF 5
Habitação multifamiliar vertical constituída por um conjunto de

RMF

edifícios.

Uso habitacional em coexistência com o uso comercial e/ou de

RM 1

serviços de Nível de Impacto 1- CS1, no interior de um mesmo
lote ou gleba, desde que mantenham as características
arquitetônicas e urbanísticas residenciais do bairro.

Residencial Misto – RM

RM 2

Uso habitacional com comercial e/ou de serviços no interior de
um mesmo lote ou gleba, em unidades isoladas ou sobrepostas
com até 4 (quatro) pavimentos (desconsiderando os subsolos),
com altura de pé-direito máximo de 3,20m, sendo a unidade
frontal térrea obrigatoriamente comercial compatível com a zona
em que se encontra.

RM 3

Uso habitacional com comercial e/ou de serviços no interior de
um mesmo lote ou gleba, em unidades isoladas ou sobrepostas
com mais de 4 (quatro) pavimentos (desconsiderando os
subsolos), com altura de pé-direito máximo de 3,20m, sendo a
unidade frontal térrea obrigatoriamente comercial compatível
com a zona em que se encontra.

Uso habitacional com o uso comercial
e/ou de serviços:
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Comércio e Serviços de
Interferência Ambiental
Nível 1 -CS 1

São os usos de comércio e serviços, com interferência ambiental
de Nível 1, cujas atividades podem ser exercidas em coexistência
com a residência. Ex.: Comércio de joias e bijuterias, roupas de
cama, mesa e banho; artigos de perfumaria, boutique, etc; e
serviços profissionais como: consultórios médicos e
odontológicos; consultoria e serviços profissionais: advogados,
contadores, arquitetos, costureiras e alfaiates, etc.

Comércio e Serviços de
Interferência Ambiental
Comércio e Serviço

Nível 2 - CS 2

São os usos de comércio e serviços, com interferência ambiental
de Nível 2 compatível com o uso residencial. Ex. mercearias,
farmácias, açougues, padarias, cabeleireiros, pet shops estúdios
fotográficos, lavanderias, laboratórios.

Comércio e Serviços de
Interferência Ambiental
Nível 3 - CS 3
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São os usos de comércio e serviços, com interferência ambiental
de Nível 3. Ex. supermercados, restaurantes, bares e lanchonetes
com entretenimento, posto de combustíveis, borracharias,
oficinas, bancos e correios.
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Comércio e Serviços de
Interferência Ambiental
Nível 4 - CS 4
Comércio e Serviço

Serviços Institucionais de
Interferência Ambiental
Nível 2 - SI 2
Serviços Institucionais de
Institucional

Interferência Ambiental
Nível 3 - SI 3
Serviços Institucionais de
Interferência Ambiental

São os usos de comércio e serviços, com interferência ambiental
de Nível 4. Ex.: hipermercados, depósitos de materiais de
construção, shopping centers, depósitos de areia, cal, pedras;
madeireiras, serralherias.

São os usos institucionais, com interferência ambiental de Nível 2.
Ex.:

centros

municipais

brinquedotecas,

de

bibliotecas;

educação
unidades

infantil
básicas

(creches),
de

saúde,

consultórios municipais, serviços de assistência social, farmácias.
São os usos institucionais, com interferência ambiental de Nível 3.
Ex.: centros de educação fundamental e médio, mini hospitais,
hemocentros, teatros, cinemas, museus, ginásios esportivos,
correios, postos policiais, faculdades, administração municipal,
delegacias, fórum, SAMU, UPA’s, AME’s.
São os usos institucionais, com interferência ambiental de Nível 4.
Ex.: estádios, hospitais, universidades, terminal rodoviário.

Nível 4 - SI 4
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Industrial de Interferência
Ambiental Nível 1 - I 1

Industrial*

Industrial de Interferência
Ambiental Nível 2 - I 2

Industrial de Interferência
Ambiental Nível 3 - I 3

São os usos industriais, com interferência ambiental de Nível 1.
cujas atividades podem ser exercidas em coexistência com a
residência. Ex.: fabricação de massas artesanais tais como: pães,
lanches, bolachas, doces, tortas, bolos, salgados; fabricação de
bijuterias (com peças prontas).
São os usos industriais, com Interferência Ambiental Nível 2. Ex.:
Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; de conservas
de frutas, legumes e outros vegetais; de sucos concentrados de
frutas, hortaliças e legumes; Confecção de roupas íntimas; sob
medida, de peças do vestuário; de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal; de alimentos e pratos prontos;
de especiarias, molhos, temperos e condimentos
São os usos industriais, com Interferência Ambiental Nível 3. Ex.:
Fabricação de produtos de panificação; de cervejas e chopes; de
desinfetantes domissanitários; Impressão de jornais e de material
para uso publicitário; Gráficas; Estamparia e texturização em fios,
tecidos

* Ficam vedadas atividades de produção ou utilização de combustíveis nucleares
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Industrial de Interferência
Ambiental Nível 4 - I 4

Industrial de Interferência
Industrial*

Ambiental Nível 5 - I 5

Industrial de Interferência
Ambiental Nível 6 - I 6
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São os usos industriais, com Interferência Ambiental Nível 4. Ex.:
Fabricação de móveis com predominância de madeira; de painéis
e letreiros luminosos; de papel; de gelo comum; de refrigerantes;
de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Produção de
laminados e relaminados, trefilados e perfilados de aço.
São os usos industriais, com Interferência Ambiental Nível 5. Ex.:
Fabricação de embalagens de material plástico; de embalagens de
vidro; de cimento; de azulejos e pisos; de móveis com
predominância de metal; de colchões; de alimentos para animais;
de tintas, vernizes, esmaltes e lacas; de cabines, carrocerias e
reboques para caminhões; de produtos de panificação industrial;
de peças para automóveis e motocicletas.
São os usos industriais, com Interferência Ambiental Nível 6. Ex.:
Preparação do leite; Beneficiamento de arroz; Fabricação de
laticínios; de açúcar em bruto; de açúcar de cana refinado; de
medicamentos para uso veterinário; de produtos do refino de
petróleo; de aguardente de cana-de-açúcar; de outras
aguardentes e bebidas destiladas; de biocombustíveis, exceto
álcool; Beneficiamento de café.
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Especial

São os usos que promovem o desenvolvimento social, permitem
a elevação da renda e alteram as condições de dependência dos
programas de ajuda humanitária, elevam os padrões de saúde,
Especial de Interesse Social – garantem melhor desempenho nos programas segurança
alimentar, promovem os assentamentos e o acesso à terra, aos
EIS
lotes urbanizados, a regularidade fundiária e a casa própria para
as populações em situação de irregularidade fundiária e
habitacional e baixa renda.

Especial de Interesse
Turístico – EIT
Especial de Proteção e
Recuperação Ambiental –
Especial

EPRA

Especial de Preservação e
Proteção do Patrimônio –
EPP
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São os usos urbanos ou rurais que promovem o turismo. Pela sua
importância na estruturação das atividades turísticas devem ser
especialmente protegidos e conservados.
São os usos que promovem a proteção, a preservação e a
recuperação dos recursos naturais, das formações originais da
mata nativa, dos mananciais, da paisagem, do habitat das espécies
animais e das melhores condições ambientais necessárias à vida
humana.
São os usos que qualificam os espaços que diferenciam e
caracterizam a cidade, pois testemunham períodos históricos,
promovem o turismo e subsidiam o conhecimento. Pela sua
importância simbólica e paisagística, torna-se necessário também
a proteção de sua área circundante, evitando-se os usos
inadequados e a competição paisagística
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Especial de
Refuncionalização Urbana –
ERU
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São os usos que alteram e diversificam a produção do espaço em
que se inserem ou intensificam o uso da capacidade instalada da
infraestrutura. Pela sua característica produtiva, deve harmonizarse com os usos existentes no seu entorno.
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5. PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA)

TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)

TAXA DE PERMEABILIDADE (TP)

É a relação entre a área edificada computável e a

É a relação entre a área da projeção horizontal da

É a relação entre a parte permeável que permite

área do lote, podendo ser:

edificação ou edificações e a área do lote.

a infiltração de água no solo e área do lote.

• Coeficiente

de

Aproveitamento

mínimo

Edificação

(CAmin), determina o mínimo que se deve
construir no terreno, abaixo do qual o imóvel
poderá ser considerado subutilizado.
• Coeficiente de Aproveitamento básico (CAb),

Área do Lote

TP = 15%

TP = 0%

determina o potencial construtivo que se pode
atingir gratuitamente no terreno.
• Coeficiente

de

Aproveitamento

máximo

(CAmax), determina o potencial construtivo
máximo que se pode atingir no terreno.

CA Básico

CA Máximo

CA Mínimo

Potencial Construtivo

Potencial Construtivo

Potencial Construtivo

Área Construída (CAb)

Área de projeção
da Edificação

15% do terreno permite

Não há a possibilidade

a infiltração de água no
solo

de infiltração de água
no solo, pois o subsolo
está edificado

Área Construída (CAmin)
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Plano Diretor 2007

Proposta PDP 2020

Lei Complementar nº 106

C. A. Básico = 3
CA Básico = 2
ZCSC
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CA Básico = 1
Para o resto da Cidade
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Justificativa da Proposta
O coeficiente básico igual a 1 permite a utilização do potencial

quando a legislação pública permite que se construa várias vezes a

construtivo igual a área do terreno, respeitadas as taxas de ocupação

área original do imóvel, essa permissão pública gera um multiplicador

(TO) e permeabilidade (TP). Portanto, se um indivíduo comprou um

no preço do terreno a favor do proprietário do mesmo.

terreno urbano de 500m2, ele tem o direito de construir a mesma

A

legislação

que

permite

o

proprietário

multiplicar

metragem gratuitamente, pois isso corresponde ao seu direito

verticalmente a área original do seu terreno, dá ao proprietário um

privado.

multiplicador do seu imóvel que gera valor monetário e concebe, com

Construir acima do coeficiente básico, que no caso apresentado

isso, um enriquecimento sem causa.

acima seria construir além dos 500m2, é a caracterização do instituto

Enriquecimento sem causa é aquele cujas causas foram geradas

do solo criado. Esse é constituído por pisos superpostos sobre o solo

por outra ou outras pessoas diferentes daquelas que se aproveitaram

natural, ou a ele sobpostos, que resultam numa construção com mais

do benefício.

metros quadrados do que o dono do terreno efetivamente comprou.

Portanto, se a lei urbanística gera este aumento do valor

A partir disso, os coeficientes acima do básico permitem multiplicar a

monetário do imóvel pela adoção de coeficientes máximos de

extensão original do solo físico da propriedade imobiliária urbana e

aproveitamento, não é justo que o proprietário se aproprie desta

geram previsões para o crescimento das cidades feitas no

valorização monetária a qual não deu causa.

planejamento urbano.

A proibição do enriquecimento sem causa é um princípio geral

A determinação dos coeficientes máximos de aproveitamento

do direito, materializado no art. 886 do Código Civil Brasileiro, que diz

do terreno tem impacto direto nos preços dos imóveis, ou seja,

“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será
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obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos

público) mediante o pagamento de uma contrapartida que o Estatuto

valores monetários”.

da Cidade chamou de Outorga Onerosa dos Direitos Máximos de

É por isso que entende-se que ao determinar o coeficiente de

Construir, que pode ser cobrada em dinheiro ou em bens e serviços,

aproveitamento básico igual a um (CA = 1) reproduz-se um dever do

de acordo com o interesse público (Este instrumento será explicado

poder público de equidade entre os proprietários de terrenos, não só

adiante).

para evitar o enriquecimento sem causa, gerado pelos recursos

Em relação à proposta de coeficiente de aproveitamento básica

públicos, como também para estabelecer uma justiça urbanística e

igual a dois (CA = 2) para a Zona de Comércio e Serviço Central –

social.

ZCSC, a justificada baseia-se na utilização desse instrumento para criar
Algumas cidades brasileiras já adotam o CA Básico 1, citando

incentivos e formas de implementação das policentralidades na

como exemplos São Paulo-SP, Maringá-PR, Catanduva-SP, Jundiaí-SP.

cidade, promovendo uma cidade mais diversa, facilitando a vida dos

E se o indivíduo deseja usar mais metros quadrados do que tem

moradores e gerando renda local.

o seu terreno?
Por exemplo: quer usar o dobro dos metros quadrados que tem
o seu terreno, fazendo uma construção não de 500m2, mas de 1000m2,
ocupando o espaço aéreo da cidade e criando solos adicionais.

Fonte: Vídeo Aula de Sonia Rabello. Programa Nacional de Capacitação das
Cidades. Lincoln Institute of Land Policy. Instrumentos de Política Urbana.
Propriedade urbana: dos direitos de construir e sua outorga onerosa.
Disponível em: http://www.capacidades.gov.br/videoteca Acesso 12.12.2018.

Como fazer para adquirir este solo adicional?
A resposta é simples: ele adquire este direito de construir
adicional a extensão do seu terreno através do poder público (direito
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6. PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO
Proposta para o PDP 2020
Gleba

Área de terra que não foi objeto de loteamento ou
desmembramento. Quando parcelada regularmente,

Lote Mínimo

Testada Mínima

a gleba deixa de existir juridicamente e o imóvel

Residencial: 160m2 Misto/Comercial: 240m2

Residencial: 8m

Misto/Comercial: 10m

parcelado passa a existir como lotes e/ou áreas
públicas. 1,2,3

Lote

Área resultante de loteamento, desmembramento ou
desdobro, servida de infraestrutura básica, cujas
dimensões

atendam

aos

definidos pelo plano diretor.

Testada

índices

urbanísticos

Face do lote com frente para a via oficial de circulação
na qual o imóvel está cadastrado ou tem acesso
principal.

Áreas Públicas

8m

1,2,3

1

Quadra Máxima

Área Pública

150m

Área Institucional: 5%
Espaços Livres de uso público: 20%

Áreas destinadas à instalação dos Equipamentos
comunitários e urbanos (Áreas Institucionais), Áreas
verdes e Sistema de Lazer.

Quadra

Área resultante de loteamento, delimitada por vias
oficiais de circulação ou demais logradouros1

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

150m

33

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Justificativa da Proposta

O lote mínimo de 160 m2, está baseado no módulo de 9x20m, que vem
sendo adotado historicamente como padrão nos programas habitacionais

Lote Mínimo: é a parcela mínima necessária

para a construção e ampliação programadas
no tempo de uma moradia, considerando a

estaduais e federais.
Na presente proposta manteve-se o comprimento de 20 metros e adotouse a testada mínima de 8 metros, considerando que esta é a medida mínima que
garante uma vaga de estacionamento interna (garagem de 3 metros) e uma vaga

qualidade

mínima

dos

espaços

de

manutenção, produção e desenvolvimento
da vida humana em todas as suas funções,

de estacionamento na via pública (5 metros).
Lotes inferiores a 160 m2, respeitados os parâmetros mínimos de
ocupação, não garantem espaços de lazer, ampliação da construção, bem como,

considerando ainda o conforto, segurança e
amplitude necessárias.

o conforto, segurança e amplitude necessárias.
Testadas inferiores do que 8 metros não garantem vagas de estacionamento nas vias públicas, considerando o rebaixamento mínimo para o
acesso veicular ao lote. A retirada de vagas de estacionamento nas vias públicas, pelas residências, prejudica a mobilidade urbana e fere o direito
coletivo de utilização da via pública na sua integralidade, configurando-se desrespeito ao princípio do direito da supremacia do interesse público
sobre o privado ou particular.
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ZONAS RESIDENCIAIS

ZONAS COMERCIAIS

São parcelas do território onde se

A Zona Comercial e de Serviço é a

prevalece o uso habitacional, e admite-

parcela do território onde se prevalece

se usos comerciais e de serviços

o uso e a ocupação do solo de

compatíveis com a moradia e que

comércio e serviços. Dividem-se em:

atendem

• Zona de Comércio e de Serviços

7. ZONEAMENTO
É um instrumento da política urbana, por meio do qual o
território do Município é dividido em zonas sobre as quais incidem
diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo.
As zonas do Município têm suas características definidas em

às

necessidades

de

moradores de uma determinada zona.

função da Macrozona no qual se insere e aos usos com os quais são

Dividem-se em:

compatíveis,

• Zona Estritamente Residencial (ZER)

visando

a

harmonização,

sendo

divididas

em:

Residencial (ZER, ZPR e ZRM), Comércio e Serviços (ZCSC, ZCSG,

• Zona de Predominância Residencial

(ZPR)

Central (ZCSC)
• Zona de Comércio e Serviços Gerais
(ZCSG)
• Zona

de

Comércio

e

Serviços

Pesados (ZCSP)

ZCSP), Lazer e Recreação (ZCR), Industrial (ZPE), Institucional (ZSIE),
Proteção Ambiental (ZLP) e Especiais (ZEIS, ZEPAM, ZEIT, ZEIP, ZERF,

ZONA INSTITUCIONAL

ZONAS INDUSTRIAIS

São parcelas do território onde devem

São parcelas do território onde o uso e

O Zoneamento proposto delimitou as zonas estabelecendo

estar localizados os equipamentos de

a ocupação do solo são basicamente

zonas de transição em um gradiente de usos de menor para de maior

prestação de serviços à população e a

para

administração pública, tanto públicos

comércio

como privados, tais como Centros de

considerando o tipo de atividade, o

Saúde, Hospitais, Centros Educacionais,

processo produtivo e o porte. Dividem-

compatíveis, podendo demandar medidas mitigadoras que deverão

Teatro, Biblioteca, entre outras.

se em:

ser estabelecidas no Estudo de Impacto de Vizinhança.

• Zona de Serviços Institucionais (ZSI)

• Zona de Parques Empresariais (ZPE)

ZERQU, ZERU e ZEA).

impacto. As zonas terão os usos permitidos, que são aqueles que
caracterizam e prevalecem, e os admitidos, que são aqueles
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Mapa 3
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7.1. ZONAS INTEGRANTES DA MACROZONA URBANA CONSOLIDADA (MUC)
ZER – Zona Estritamente Residencial
São porções urbanas do território municipal, onde se
localizam

os

loteamentos

de

acesso

controlado

(Loteamento Fechado), Condomínios de Lotes e Horizontais,
destinadas somente ao uso Residencial onde são permitidos
os usos RUF e RMF 4 e admitidos serviços profissionais
autônomos sem local fixo, cujas atividades podem ocorrer
no interior da própria residência, com endereço somente
para correspondência e comércios e serviços CS 1, CS 2 de
atendimento exclusivo aos moradores, e onde deverão ser
obedecidos os seguintes índices de ocupação:
Lote mínimo

160,00 m²

Testada Mínima

8m

Taxa de Ocupação (TO)

70%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

1

Recuo frontal mínimo

1,5m
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ZPR – Zona Predominantemente Residencial
São as porções urbanas do território municipal, destinadas
predominantemente ao uso residencial onde são permitidos
os usos RUF, RMF 1, RM1, CS 1 e I 1, e admitidos os usos
RMF 4, mediante a aplicação de Outorga Onerosa de
Alteração de Uso e EIV, e especiais EIS, EPP e EPRA, onde
deverão ser obedecidos os seguintes índices de ocupação:
Lote mínimo

160,00 m²

Testada Mínima

8m

Taxa de Ocupação (TO)

70%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

1

Recuo frontal mínimo

1,5m
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ZRM – Zona Residencial Mista
São as porções urbanas do território municipal, destinadas
ao uso residencial e comércio e serviços compatíveis com a
zona residencial onde são permitidos os usos RUF, RMF 1,
RMF 2, RM1, RM2, CS 1, CS 2, SI 2, I 1 e I 2 ,e admitidos os
usos RMF 4, RMF 5, mediante a aplicação de Outorga
Onerosa de Alteração de Uso e EIV, e especiais, EIS, EPP, EIT
e EPRA, onde deverão ser obedecidos os seguintes índices
de ocupação:

Lote mínimo

240,00 m²

Testada Mínima

10m

Taxa de Ocupação (TO)

70%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

2

Recuo frontal mínimo

1,5m
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ZCSC – Zona de Comércio e Serviços Central
Zona Urbana de Comércio e Serviços de Nível Central, são
as porções urbanas do território municipal, destinadas ao
uso predominantemente comercial e de serviços e ao
desenvolvimento de centralidades urbanas, onde não são
permitidas atividades antiestéticas e ruidosas, e permitidos
os usos CS 1, CS 2, CS 3, RUF, RM 1, RM2, RM3, RMF 2, RMF
3 e admitidos os usos RMF 4, RMF 5, SI 2, SI 3, e especiais
EPP, EIT, EIS e EPRA, e onde deverão ser obedecidos os
seguintes índices de ocupação:

Lote mínimo

240,00 m²

Testada Mínima

10m

Taxa de Ocupação (TO)

80%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

2

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

4

Recuos conforme Código de Obras
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Proposta para ZCSC – Zona de Comércio e Serviços Central

•

Incentivar o adensamento e verticalização, promovendo
usos

com

maiores

densidades

demográficas

e

•

como:

construtivas.
•

geral,

•

Diminuir o tempo e a distância dos deslocamentos na
cidade (cidade compacta).

•

galpões,

barracões,

ferramentas,

autopeças,

insumos

agrícolas,

Conjuntamente com as diretrizes da ZCSC, deverão ser
observadas as diretrizes da ZERQ.

públicos.
•

mecânicas,

serralherias, tornearias, marcenarias, etc.

financeiras, restaurantes, agência de correios, escritórios.
Promover a qualificação paisagística dos espaços

oficinas

borracharias, lava-rápidos, materiais de construção em

Incentivar o desenvolvimento de comércio e serviços
típicos das centralidades urbanas, tais como: agências

•

Vedar o uso de atividades antiestéticas e ruidosas tais

•

São zonas com potencial para ampliação da abrangência
da Lei da Fachada Limpa.

Permitir que mais pessoas morem e trabalhem nesses
locais.
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ZCSG – Zona de Comércio e Serviços Gerais
Zona Urbana de Comércio e Serviços de Nível Geral, são as
porções urbanas do território municipal, destinadas ao uso
predominantemente comercial e de serviços, onde são
permitidos os usos CS 1, CS 2, CS 3, RUF, RM1, RM2, RM3,
RMF 1RMF 2, RMF 3, e admitidos os usos RMF 5, I 1, I 2 e I
3, SI 2, SI 3, e especiais EPP, EIT, EIS e EPRA, e onde deverão
ser obedecidos os seguintes índices de ocupação:

Lote mínimo

240,00 m²

Testada Mínima

10m

Taxa de Ocupação (TO)

80%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

3

Recuos conforme Código de Obras
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ZCSP – Zona de Comércio e Serviços Pesados
Zona de Comércio e Serviços Pesados, são as porções
urbanas do território municipal, destinadas ao uso
predominantemente comercial e de serviços pesados e
industrial, sendo vedado o uso residencial, onde serão
permitidos os usos CS 4 e I4 e admitidos CS 3, I2, I3, SI 2, SI
3 e especiais ERU, EPP, EIT e EPRA, e onde deverão ser
obedecidos os seguintes índices de ocupação:
Lote mínimo

500,00 m²

Testada Mínima

15m

Taxa de Ocupação (TO)

70%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

1

Recuo frontal mínimo

5m

Recuo lateral mínimo*

3m

Recuo fundo mínimo

3m

*de um dos lados
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Proposta para ZCSP – Zona de Comércio e Serviços Pesados

•

•

Implantação de medidas mitigadoras para atividades em conflito numa mesma zona:
•

Implantação de cinturões verdes;

•

Barreiras paisagísticas;

•

Soluções arquitetônicas e urbanísticas (elementos, recuos, paredes empena cega, etc.),

Implantação de áreas de transição entre a ZCSP e zonas que permitam o uso residencial, com os seguintes usos:
•

Instalações de Zona de Comercio e Serviços Gerais;

•

Implantação de vias arteriais e coletoras entre a ZCSP e ZCSG;

•

Áreas verdes com arborização.
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ZPE – Zona de Parques Empresariais
Zona de Parques Empresariais são as porções urbanas do
território municipal destinadas ao uso comercial e de
serviços pesados e industrial, onde não é permitido o uso
residencial, sendo permitidos os usos CS 4, I2, I3, I4 e I5, e
especiais ERU, EPP, EIT e EPRA, e onde deverão ser
obedecidos os seguintes índices de ocupação:
Lote mínimo

1.000 m²

Testada Mínima

20m

Taxa de Ocupação (TO)

60%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

1

Recuo frontal mínimo

5m

Recuo lateral mínimo*

3m

Recuo fundo mínimo

3m

*de um dos lados
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Proposta para ZPE – Zona de Parques Empresariais

•

Implantação de áreas de transição entre Zona dos Parques Empresariais e zonas que permitam o
uso residencial, com os seguintes usos:
•

Instalações de Zona de Comercio e Serviços Gerais e Zona de Comércio e Serviços Pesados;

•

Implantação de vias arteriais e coletoras entre a ZPE e ZCSG;

•

Implantação de cinturões verdes;

•

Áreas verdes com arborização.
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ZSI – Zona de Serviços Institucionais
Zona Urbana de Serviços Institucionais, são as porções
urbanas do território municipal destinadas ao uso
institucional, tais como os destinados à educação, cultura,
saúde, promoção social, lazer e esporte, onde não é
permitido atividades antiestéticas e ruidosas, sendo
permitidos os usos SI 2, SI 3, SI4, e admitidos os usos RUF,
RMF 2, RMF 3, RM1, RM2, RM3, CS 1, CS 2, CS 3, I1, I2, I3 e
especiais EIS, EPP, EIT e EPRA e onde deverão ser
obedecidos os seguintes índices de ocupação:
Lote mínimo

240 m²

Testada Mínima

10m

Taxa de Ocupação (TO)

70%

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

2

Recuo frontal mínimo

1,5m
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ZCR – Zona de Chácara de Recreio
São as porções urbanas do território municipal, que podem
estar envoltas pela Macrozona Rural, destinadas ao
parcelamento solo para uso de lazer e recreação, onde é
permitido o uso RUF e RMF 4 e especiais EPP e EPRA e onde
deverão ser obedecidos os seguintes índices de ocupação:
Lote mínimo

2.400 m²

Testada Mínima

30m

Taxa de Ocupação (TO)

25%

Taxa de Permeabilidade (TP)

70%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

1

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

-

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

1

Recuo frontal mínimo

5m

Quadra máxima

200m
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Proposta para ZCR – Zona de Chácara de Recreio
•

Fica obrigado o poder público municipal, com base no

e cicloviário segundo o Plano de Hierarquia e Expansão

diagnóstico do PDP que levantou a existência de 15

Viária.

chácaras

de

levantamentos

•

lazer
e

clandestinas,
fiscalizações

realizar

e

novos

notificar

•

seus

poderão ser aprovados na modalidade Condomínio de

proprietários para procederem com a regularização do

Lotes,

parcelamento do solo ilegal, por meio da aprovação de

Condomínio Edilício Horizontal, mediante constituição

projetos e execução das infraestruturas.

de condomínio ou associação de moradores, conforme

As Chácaras de Recreio localizadas dentro do perímetro

cada caso.

consolidado deverão seguir as diretrizes regulares para

•

•

Loteamento

de

Acesso

Controlado

ou

O Condomínio ou a Associação de Moradores do

parcelamento do solo.

empreendimento de Chácaras de Recreio, ficará

Para as Chácaras de Recreio não localizadas dentro do

responsável pela execução e manutenção das

perímetro consolidado, será admitido a utilização de

infraestruturas, bem como pela

infraestruturas

correta dos resíduos sólidos.

alternativas

como

perenização

de

sistema viário, utilização de canaletas de drenagem,

•

Os empreendimentos em Chácaras de Recreio só

•

destinação

Os empreendimentos de Chácaras de Recreio deverão

fossas sépticas e biodigestores, jardim filtrante.

aprovar os projetos e executar as obras, conforme as

Os projetos de parcelamento do solo em Chácaras de

normas previstas para parcelamento do solo e decreto

Recreio deverão respeitar as diretrizes do sistema viário

de diretrizes municipal
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ZONAS ESPECIAIS

Mapa 4

São áreas que se sobrepõem às zonas das Macrozonas MUC,
MEU, MPA que exigem tratamento especial na definição de
parâmetros reguladores de uso e ocupação do solo e que se
sobrepõem

ao

zoneamento,

estabelecendo

critérios

específicos e, em alguns casos, mais restritivos.
As certidões de uso do solo, aprovação de projetos de
edificação, diretrizes Municipais para empreendimentos de
parcelamento do solo e condomínios deverão considerar,
além do zoneamento, as diretrizes das zonas especiais.

ZERU

•
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ZEIS - Zona Especial de Interesse Social
São áreas do território destinadas a regularização fundiária,
urbanização e a produção de Habitação de Interesse Social
(HIS). As ZEIS obedecerão a parâmetros de uso das zonas
em que se localizem, e são divididas em duas categorias:
• ZEIS 1 – são áreas públicas ou particulares ocupadas por
assentamentos de população de baixa renda, devendo o
Poder Público promover a urbanização e a regularização
fundiária,

com

implantação

de

infraestrutura,

equipamentos públicos de saúde, educação, assistência
social e lazer, bem como estimular atividades de
comércio e serviços de caráter local, desde que essas
áreas não estejam localizadas em áreas de preservação
permanente (APP) ou de interesse público.
• ZEIS 2 – são áreas sem delimitação específica, compostas
por glebas públicas ou particulares onde haja interesse
na elaboração de conjuntos habitacionais de interesse
social (HIS), de equipamentos comunitários, incluindo
comércio e serviços de caráter local.
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Proposta para ZEIS – Zona Especial de Interesse Social

•

•

São zonas que serão definidas a partir do interesse

empreendimento será voltado à construção de HIS, por

público ou privado para a construção de HIS e

exemplo: convênios, contratos ou declarações com a

atendimento à população enquadrada pelos agentes

Instituição Financeira. Caso no prazo de 18 meses, não

financiadores, por meio de financiamento público

seja dado início da execução da obra, o executivo deverá

através dos programas habitacionais do Município,

revogar a lei que alterou uso e cancelar as licenças,

Estado ou União.

devendo a matrícula e a área do imóvel retornar à

Nas ZEIS 2, somente serão aceitos os empreendimentos

situação original.

na categoria Conjunto Habitacional, em que a aprovação

•

Será concedida isenção de outorga de alteração de uso

do projeto urbanístico estará vinculada a aprovação dos

para os empreendimentos destinados a construção de

projetos de construção das unidades habitacionais de

HIS.

interesse social, assim como a liberação do Termo de
Verificação de Conclusão de Obra estará vinculada a
liberação do Habite-se.
•

Para alteração de uso e demarcação de área como ZEIS
2, o interessado deverá apresentar documentação ao
órgão

competente

que

comprove

que

o
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ZEPAM - Zona Especial de Proteção
Ambiental

ao

Manancial

de

Abastecimento
A ZEPAM destina-se a proteção ambiental do
manancial de abastecimento público e é
delimitada por toda a bacia de contribuição da
Represa de captação de água do Município

ZEPAM 1
ZEPAM 3

“Prefeito Luiz Garcia De Haro”, que pertence à
Bacia do Córrego Marinheirinho. Subdivide-se
em ZEPAM 1, 2 e 3.
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Compõe a ZEPAM:
Delimitada pela Bacia de Contribuição da Represa de abastecimento que incide sobre a Macrozona Urbana
Consolidada, destina-se a regulação e controle das atividades existentes através de monitoramento e de
fiscalização permanente.
• Admitidos os usos CS 4 e de indústrias leves, que não possuam potencial de contaminação do solo e dos recursos
ZEPAM 1

hídricos;
• Farão parte dessa zona aqueles empreendimentos que na data de aprovação deste PDP tenham seus planos
urbanísticos aprovados previamente pelo poder público municipal;
• As atividades e usos existentes deverão seguir os índices e parâmetros relativos as zonas do perímetro
consolidado.
É composta pela faixa de 150 metros da ZLP - Parque da Represa, mais 150 metros de zona de transição contada a
partir da ZLP - Parque da Represa e do Parque Linear da margem direita do Córrego Marinheirinho no trecho à
jusante do encontro com o Córrego Queixada.
A ZEPAM 2 destina-se a proteção do manancial de abastecimento público por meio da implantação do Parque da

ZEPAM 2

Represa e de uma zona de transição com ocupação por lotes mínimos maiores e destinação de porcentagem maior
de espaços livres de uso público para novos parcelamentos do solo, visando o aumento da permeabilidade do solo
e infiltração das águas pluviais.
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Propostas gerais:
• Criação da Zona de Transição e infiltração com destinação de lotes e unidades autônomas mínimos de 480 m²,
de uso residencial e de comércio, na faixa de 150 metros a contar dos limites da ZLP - Parques da Represa e ZLP
– Parque Linear da margem direita do Córrego Marinheirinho no trecho à jusante do encontro com o Córrego
Queixada.
• Nos empreendimentos da ZEPAM 2 deverão ser reservados 5% de áreas institucionais e 30% de espaços livres
de uso público.
• Os empreendimentos com área localizada na ZLP – Parque da Represa deverão destinar o percentual de espaços
livres de uso público preferencialmente para o parque da represa.
• Caso verifique-se a necessidade de destinação de espaços livres de uso público nas porções externas ao parque,
objetivando a garantia de qualidade ambiental e paisagística do bairro, serão exigidos percentuais
complementares àqueles já destinados ao parque.
• Na ZLP do Parque da Represa os empreendimentos deverão destinar 5% do total de área destinada ao parque
para equipamentos comunitários, que serão subtraídos do total destinado às áreas institucionais.
• A distribuição das áreas verdes e sistemas de lazer da ZLP do parque para os novos parcelamentos do solo
deverá obedecer às diretrizes da Prefeitura Municipal de Votuporanga que terão como base estudo e projeto
de ocupação do Parque Municipal da Represa.
• Permitidos os usos RUF, RM1, RMF 1, RMF 4, CS 1, CS 2, CS 3, SI 2, SI 3.
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• Ficam vedados os usos comerciais CS 4 e industriais I 2, I 3, I 4, I 5, I 6.
• Ficam vedadas atividades antiestéticas e ruidosas tais como oficinas mecânicas, galpões, barracões, borracharias,
lava-rápidos, materiais de construção em geral, ferramentas, autopeças, serralherias, tornearias, marcenarias,
bem como com potencial de contaminação do solo e dos recursos hídricos tais como postos de combustíveis,
depósitos, comércio de insumos agrícolas, etc.
• A ZLP – Parque da represa e do Parque linear do Marinheirinho no trecho até a jusante do Córrego Queixada
seguirão os índices da ZLP.

Os lotes da Zona de Transição deverão atender os seguintes índices:
Lote mínimo = 480 m²
Testada mínima = 15,00 m
Taxa de Ocupação = 50%
Taxa de Permeabilidade = 30%
Coeficiente de Aproveitamento Básico = 1
Coeficiente de Aproveitamento Máximo = 1
Recuo frontal mínimo = 1,50 m
Caracteriza-se como ZEPAM 3 a área de proteção à Represa Municipal de Abastecimento, situada entre o espigão
divisor de águas da bacia do Marinheiro e o perímetro da Macrozona Urbana Consolidada e ZEPAM 2. Engloba o
ZEPAM 3

Córrego Queixada e seus afluentes, os afluentes do Córrego das Paineiras e nascentes do Córrego Marinheirinho.
Delimite-se a partir da rotatória situada à vicinal Adriano Pedro Assi (estrada do 27) e segue longitudinalmente
em direção ao espigão divisor de águas da bacia hidrográfica do Marinheiro, tomando sentido anti-horário pelo
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espigão até o alinhamento da estrada municipal Osvaldo Bertolin, desce pela referida via até encontrar a ZEPAM
2 (caracterizada como zona de transição, situada entre a ZEPAM 3 e a ZLP), continua contornando a ZEPAM 2 até
o encontro com a delimitação do perímetro urbano consolidado, margeando, por fim, a extensão do perímetro
urbano consolidado até o início da descrição.
A ZEPAM 3 destina-se a proteção do manancial de abastecimento público por meio da destinação de
porcentagem maior de espaços livres de uso público para novos parcelamentos do solo, visando o aumento da
permeabilidade do solo e infiltração das águas pluviais.
• Nos empreendimentos da ZEPAM 3 deverão ser reservados 5% de áreas institucionais e 30% de espaços livres
de uso público.
• Os empreendimentos com área localizada na ZLP – Parque da Represa deverão destinar o percentual de espaços
livres de uso público preferencialmente para o parque da represa.
• Caso verifique-se a necessidade de destinação de espaços livres de uso público nas porções externas ao parque,
objetivando a garantia de qualidade ambiental e paisagística do bairro, serão exigidos percentuais
complementares àqueles já destinados ao parque.
• Permitidos os usos RUF, RM1, RM2, RM3, RMF 1, RMF 2, RMF 3, RMF 4, CS 1, CS 2, CS 3, SI 2, SI 3.
• Admitidos os usos CS 4 e de indústrias leves, que não possuam potencial de contaminação do solo e dos recursos
hídricos, e desde que estejam implantados em uma faixa de terreno que não exceda a 250 m (duzentos e
cinquenta metros) das avenidas marginais à Rodovia SP 320.
• Vedados os usos I 6
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Proposta para ZEPAM – Zona Especial de Proteção Ambiental ao Manancial de Abastecimento

•
•

Na ZEPAM 1, 2 e 3 são vedados os seguintes usos:

transbordo de resíduos urbanos, rurais ou industriais, nos que se

atividades industriais químicas, petroquímicas e nucleares

enquadram os Ferro Velhos;

(enquadradas nas divisões 19, 20 e 21 do CNAE 2.0);
•

atividades que realizem operações de tratamento térmico,
tratamento superficial e fundição de metais (metalurgia);

•

•

outras que possam comprometer a integridade das águas das
áreas da microbacia.

•

Deverá ser criado um Programa específico de fiscalização

atividades que realizem operações de lavagem e/ou desinfecção

conjunto com SAEV Ambiental e Prefeitura Municipal para

de material plástico para recuperação;

monitoramento das atividades inseridas na ZEPAM;

•

atividades que utilizem queima de combustíveis fósseis;

•

curtumes;

•

a monocultura de eucalipto e pinus

•

a extração mineral;

•

a suinocultura, ainda que a artesanal;

•

a agricultura tradicional com o uso de agrotóxicos e sem o

•

Deverá

ser

realizado

levantamento

e

remediação

de

contaminação advindas de aterros clandestinos na ZEPAM.

emprego das normas técnicas e legais de conservação do solo;
•

implantação de aterro sanitário ou qualquer outra forma de
disposição final e/ou sistema de tratamento ou área de
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Compõe a ZEIT:
• Centro

de

Convenções

“Jornalista

• Arena Plinio Marin
• Estação Ferroviária

Nelson Camargo”
• Parque da Cultura

• Horto Florestal

• Centro de Informações Culturais e

• Parque Municipal Parque das Nações

Turísticas “Marão Abdo Alfagali”

ZEIT - Zona Especial de Interesse Turístico
São as porções do território municipal que, pelas suas
características de localização e importância estratégica para

(abriga a Reserva Ecológica - Mata dos

• Centro de Eventos “Helder Galera”
• Centro Cívico Cultural “Vereador José
Dirceu de Carvalho” (abriga a Escola
Municipal de Artes e Música “João

Macacos)
• Trilha Ecológica Vale do Sol
•

Antigo prédio da “Algodoeira Grupo
Matarazzo” - Ecotudo Sul

Cornachione”, a Praça Cívica “Professor

• Instituto Brasileiro do Café – IBC

o desenvolvimento do Turismo, necessitam especial atenção

Benedito Lopes de Oliveira”, e a Concha

• Complexo Aquático “Sevério Maranhão”

do poder público municipal quanto a sua priorização dentro

Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”

• Pista de Skate

do conjunto das ações e diretrizes municipais de uso e

• Praça “Dr. Fernando Costa” (abriga a

ocupação do solo e aplicação dos instrumentos da política

Fonte Luminosa e o Obelisco Marco

• Parque Municipal da Represa
• Reserva Ambiental - Pedro Quincas

de turismo:

Zero)

• Parque Municipal da Zona Norte

• Praça da Matriz (abriga a Catedral Nossa
Senhora Aparecida)
• Praça São Bento (abriga o Monumento
Tori)
• Cartório

Eleitoral

de

Votuporanga

(antigo “Palácio da Justiça”)
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Compõe a ZEPP:

Tombados:

Cones visuais:

•

Praça Fernando Costa

•

•

Catedral Nossa Senhora Aparecida

Vaz de Oliveira – Vista do Estádio e

•

Cartório Eleitoral de Votuporanga

Parque Urbano.

(antigo “Palácio da Justiça”)

ZEIP - Zona Especial de Proteção ao Patrimônio

•

•

Mercado Municipal na Rua Bahia

Horácio dos Santos e Avenida Sebastião

Avenida Prestes Maia – Formação de eixo
monumental que liga o centro ao
patrimônio

É formada pelos bens materiais e imateriais - áreas,
edificações, imóveis, lugares, paisagens, monumentos e
manifestações culturais – públicos ou privados, de interesse

Interesse para Proteção do Patrimônio:
•

Prédio

da

antiga

algodoeira

•

Prédio da Micro usina (prédio do
lado da subestação na Rod. Fabio

arqueológico, artístico, etnográfico e genético, que devido

Cavalari)

a sua importância estratégica para a preservação da

•

Estação Ferroviária;

memória cultural e dos valores simbólicos materiais e

•

Casa Vila Nirvana;

•

IBC - Instituto Brasileiro do Café

•

Praça dos Expedicionários e Concha

imateriais, necessitam de políticas específicas para efetiva
proteção, recuperação e manutenção.

da

Estação

Ferroviária.
•

(Matarazzo);

cultural, urbano, histórico, paisagístico, arquitetônico,

histórico

Parque

da

Cultura

-

Centro

de

Informação do Turista – Vista da Rodovia
•

Rua Amazonas – Via revitalizada, marco
da paisagem urbana.

•

Igreja da Matriz – a partir da Praça
Fernando Costa

•

Mirante do Ecotudo Sul.

Acústica
•

Estrada Boiadeira

•

Cine Votuporanga

•

Paço Municipal da Rua Pará
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Proposta para ZEIP – Zona Especial de Interesse do Patrimônio

•

•

A Secretaria da Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico deverá

•

Os cones visuais devem ser compreendidos como pontos de

elaborar Inventário de Proteção do Patrimônio Artístico e Cultural

visualização e observação de determinadas paisagens, naturais ou

- IPPAC de Votuporanga, constando imóveis e lugares dotados de

construídas,

identidade cultural, religiosa e de interesse público. O IPPAC

arquitetônico, histórico, urbanístico, não possam ser bloqueados

deverá ser analisado e aprovado pelo COMDEPHACT e os bens

por elementos de propaganda ou outros elementos visuais que

neles contidos passarão a integrar a ZEPP.

compitam com sua importância visual.

que

por

seu

valor

simbólico,

paisagístico,

O pedido de aprovação de reforma, ampliação ou demolição de
qualquer imóvel pertencente ao IPPAC e contido no ZEPP deverá
ser precedido da aprovação especial do órgão ou entidade
competente, e de parecer favorável do COMDEPHACT.

•

Os projetos de reformas, ampliações, demolições e construções de
imóveis que fazem divisas com os bens tombados serão
submetidos ao parecer da Secretaria Municipal de Cultura,
devendo o requente apresentar laudo e comprovação por meio de
ART/RRT de que o bem preservado estará assegurado, em caso de
interferência no bem tombado.
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ZERQ – Zona Especial de Reestruturação e
Qualificação Urbana
São as porções do território municipal que pelas suas
características estruturais e de posição estratégica dentro da
malha urbana, deverão receber tratamento específico
qualificando-as para promoverem o desenvolvimento de
centralidades

urbanas

necessárias

ao

pleno

desenvolvimento e valorização das regiões do seu entorno.
Também são aquelas em que são necessárias a atuação do
poder público no sentido de relacionar os usos existentes às
exigências de maior integração à paisagem e a importância
simbólica da área.
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Compõe a SERQ:
ZERQ 1

Deverá ser elaborado projeto de intervenção urbanística e de trânsito no trecho da Avenida da Saudade e Rua

Complexo Santa Casa,

Itacolomi até a Rua São Paulo, visando criar espaços qualificados para população que usa os serviços de saúde da

AME, UPA

cidade, bem como melhorar a mobilidade urbana da região.
• Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e
cumprimento das normas de acessibilidade.
• Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação de

ZERQ 2
ZCSC Central

lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.
• Promover a substituição da fiação aérea por outra subterrânea, incluindo aquelas necessárias às inovações
tecnológicas como cabo de fibra ótica.
• Promover a hierarquização viária, visando o deslocamento do fluxo veicular para os eixos binários e ruas
coletoras, garantindo menor tráfego de veículos nas ruas locais de comércio.
• Elaborar estudo para a implantação do projeto Fachada limpa com ampliação das calçadas, arborização especial,
mobiliário urbano, nas Ruas São Paulo, Pernambuco e transversais no interior da ZCSC.
• Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e

ZERQ 3
ZCSC Sul e Av Prestes Maia

cumprimento das normas de acessibilidade.
• Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação de
lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.
• Promover a substituição da fiação aérea por outra subterrânea, incluindo aquelas necessárias às inovações
tecnológicas como cabo de fibra ótica.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

63

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

• Qualificar o paisagismo da Avenida Prestes Maia, buscando a restauração do seu conceito original com a
implantação de Ipês Rosa e promover tratamento especial no canteiro central implantando passeios públicos,
mobiliário urbano, rampas de acessibilidade, etc.
• Construir a praça Monumental circular Almira Andrade Santoro e a Praça 31 de Março, considerando a
possibilidade da sua utilização como espaços de reunião e eventos, preservando os prédios de importância
histórica e implantando novos monumentos.
• Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e
cumprimento das normas de acessibilidade.
• Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação de
ZERQ 4
ZCSC Leste – Parque da
Cultura

lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.
• Promover a substituição da fiação aérea por outra subterrânea, incluindo aquelas necessárias às inovações
tecnológicas como cabo de fibra ótica.
• Promover a hierarquização viária, visando o deslocamento o fluxo veicular para os eixos binário, ruas coletoras
e arteriais, garantindo menor tráfego de veículos nas ruas locais de comércio.
• O projeto de arborização do Parque da Cultura deverá estar vinculado ao conceito arquitetônico e paisagístico
original do Parque, de linearidade e verticalidade na margem direita e de horizontalidade e organicidade na
margem esquerda do Córrego Marinheirinho.

ZERQ 5

•

usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e

ZCSC Zona Norte e
Avenida Emílio Arroyo
Hernandes

Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
cumprimento das normas de acessibilidade.

•

Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação
de lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.
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•

Promover a substituição da fiação aérea por outra subterrânea, incluindo aquelas necessárias às inovações
tecnológicas como cabo de fibra ótica.

•

Promover a hierarquização viária, visando o deslocamento o fluxo veicular para os eixos binário, ruas
coletoras e arteriais, garantindo menor tráfego de veículos nas ruas locais de comércio.

•

O projeto de arborização do Parque da Cultura deverá estar vinculado ao conceito arquitetônico e
paisagístico original do Parque, de linearidade e verticalidade na margem direita e de horizontalidade e
organicidade na margem esquerda do Córrego Marinheirinho.

•

Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e
cumprimento das normas de acessibilidade.

ZERQ 6
Rua Amazonas do trecho
que vai da Rua Paraíba até
a Rua Guaporé

•

Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação
de lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.

•

Promover a substituição da fiação aérea por outra subterrânea, incluindo aquelas necessárias às inovações
tecnológicas como cabo de fibra ótica.

•

Promover a hierarquização viária, visando deslocar o fluxo veicular para os eixos binários e rua coletoras,
garantindo menor tráfego de veículos nas ruas locais de comércio.

•

Implantar o projeto Fachada limpa no trecho restante da Rua Amazonas, que vai da Rua Paraíba até o
começo da Avenida Brasil.

•

usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e

ZERQ 7
ZCSC – Zona Nordeste

Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
cumprimento das normas de acessibilidade.

•

Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação
de lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.
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•

Promover a substituição da fiação aérea por outra subterrânea, incluindo aquelas necessárias às inovações
tecnológicas como cabo de fibra ótica.

•

Elaborar e implantar projeto Paisagístico de todas as avenidas, que contemple a implantação de passeios
públicos nos canteiros centrais, rampas de acessibilidade, mobiliário urbano, espécies adequadas a largura
dos canteiros. O projeto deverá considerar o diagnóstico do PDP, conforme Mapa Diagnóstico 44.

•

Requalificar o paisagismo de avenidas onde foram plantadas espécies pela população sem autorização do
poder público e que interferem na composição paisagística.

•

Proibir o plantio de espécies arbóreas e arbustivas nos canteiros centrais pela população.

•

Criar programa voltado a educação ambiental que vise incentivar a população do entorno com o cuidado e
manutenção dos espaços públicos.

ZERQ 8

•

Avenidas

Promover melhor sinalização viária de solo e aérea, com pintura de faixas de estacionamento, implantação
de lombo faixas, faixas de retenção, faixas de pedestres.

•

Proibir a criação ou utilização dos passeios públicos e canteiros centrais das avenidas para estacionamento
de veículos.

•

Proibir a instalação de letreiros luminosos e placas de propaganda de qualquer tipo nas avenidas da cidade;

•

Promover a desobstrução dos passeios públicos, a instalação de equipamentos urbanos para conforto do
usuário, tratamento paisagístico com arborização adequada, adoção de pisos e revestimentos adequados e
cumprimento das normas de acessibilidade.

•

Elaborar e implantar projeto de ciclovias e/ou ciclofaixas nas avenidas existentes e nas projetadas.

•

Boulevares
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ZERU - Zona Especial de Refuncionalização Urbana
são as porções do território municipal que estão em processo
de desfuncionalização, uma vez que a função original da área
limita alguns novos usos possíveis de serem desenvolvidos no
local que poderão contribuir para o melhor aproveitamento
social e econômico do tecido urbano do município.
Vislumbra-se, nestes novos usos possíveis, a capacidade de
garantir que os imóveis localizados na Zona passem a cumprir
sua função social.
Serão admitidos, após a alteração de uso do solo, os usos RUF,
RM1, RM2, RM3, RMF 1, RMF 2, RMF 3, CS 1, CS 2, CS 3, SI 2,
SI 3. Os novos usos admitidos na Zona, deverão obedecer aos
seguintes índices:
Lote mínimo

240m²

Testada Mínima

10m

-

70% Res

10%

Taxa de Ocupação (TO)

80%Com

Taxa de Permeabilidade (TP)

12%

85%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

2

0,2

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

0,2

-

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

4

0,2

Recuo frontal

1,5m Res
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•

Compõe a ZERU:
• 1º Distrito Industrial “João Fernandes Cezare”

O poder público municipal deverá induzir a transformação
urbanística da área considerando os seguintes pontos:

• Imóveis localizados na Avenida Nasser Marão entre a Avenida

•

Emilio Arroyo Hernandes e Rua João E. Barbosa (Antiga Zona de

solicitação do empreendedor e aprovação do órgão municipal

Indústrias Médias)

competente.

• Área localizada entre a Cidade Universitária e o 1º distrito Industrial
•

“João Fernandes Cezare”

Outorga não onerosa de alteração do uso do solo, mediante

Garantia de que as alterações admitidas em relação ao uso do solo
sejam acompanhadas da execução de melhorias urbanísticas,
visando a revitalização da área como um todo.

Proposta para ZERU – Zona Especial de
Refuncionalização Urbana
•

•

Impacto de Vizinhança – EIV, comprovando a compatibilidade do

Aplicar os instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto da

empreendimento com os usos industriais existentes, minimizando

Cidade visando estimular o processo de urbanização de cidade

assim os conflitos decorrentes do uso misto.

compacta com controle de densidades residenciais.
•

Estabelecer condições de uso multifuncional do solo; promover

•

Desenvolver

programas

e

projetos

O EIV deverá apresentar, também, levantamento histórico dos usos
dados ao imóvel para confirmação de inexistência de possíveis

novas acessibilidades e centralidades urbanas.
•

Os novos empreendimentos deverão apresentar Estudo de

estratégicos

contaminantes de origem industrial.

de

desenvolvimento urbano e implementar sistemas de infraestrutura,

•

serviços urbanos e equipamentos sociais.

Os recursos da Outorga Onerosa de Direito de Construir
provenientes dos imóveis localizados na ZERU, deverão ser
aplicados em transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e a valorização ambiental na própria ZERU.
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ZEDL - Zona Especial de Desenvolvimento Local
São porções do território localizadas na periferia da
macrozona urbana consolidada, onde reside parcela
significante

da

população

de

baixa

renda

e

em

vulnerabilidade social com presença de assentamentos
precários e irregulares, precariedades territoriais e déficits
na oferta de serviços, equipamentos comunitários e
infraestruturas urbanas.
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Proposta para ZEDL – Zona Especial de Desenvolvimento Local
•

Implantar Planos Locais de Gestão – PLG

Ao operacionalizar de forma integrada diferentes políticas

O Plano Local de Gestão é um instrumento da política urbana

públicas em local específico do território, envolvendo a população

municipal que tem por finalidade o direcionamento articulado de

local durante o processo, e levando em consideração o contexto físico-

objetivos e diretrizes gerais do PDP 2020 para áreas da cidade com

espacial e socioeconômico, espera-se atingir os objetivos e diretrizes

problemas socioeconômicos e urbanísticos comuns, sobretudo

gerais do PDP de forma mais eficiente.

àquelas com marcante característica de vulnerabilidade social.
Os PLG’s deverão proporcionar a implementação do PDP 2020
em contextos específicos, privilegiando conteúdos estratégicos para a

Os PLG’s serão de responsabilidade do poder executivo, e
deverão ser regulamentados por lei específica após a aprovação do
PDP 2020, devendo constar, no mínimo:

promoção de melhorias ambientais, urbanísticas e de qualidade de

•

vida no local onde será aplicado.

e ambientais do local onde será aplicado, elaborado a partir de

Característica fundamental dos PLG’s deverá ser a garantia de

metodologias participativas e análises de informações técnicas

canais de participação popular durante todas as etapas de sua
implementação, que vai desde a seleção dos conteúdos do PDP a

produzidas por órgão oficiais de pesquisa.
•

serem trabalhados no local, até o acompanhamento de sua execução.
O poder público deverá ser responsável pela criação e manutenção
desses canais.

Diagnóstico para identificação das demandas urbanas, sociais

Indicação

de

prioridades,

metas

e

indicadores

de

acompanhamento;
•

Os Instrumentos Urbanísticos previstos no PDP que serão
aplicados, com devida justificativa e detalhamento das
intervenções previstas.
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•

Proposta de adequação da estrutura viária interna do local bem

•

necessário.

município, privilegiando a mobilidade urbana assentada no:

A área de abrangência de um PLG deverá obedecer aos recortes

público

coletivo,

projeção

de

ciclovias,

estabelecidos no PDP 2020, indicados no Mapa 5, não podendo ser

acessibilidade e circulação de pedestres.

direcionado a uma área menor que uma MGT. Cada PLG, fazendo-se

Proposta de destinação de áreas institucionais, e espaços livres

valer desses recortes, deverá ser direcionado a uma área do território

de uso público;

que compartilha problemas socioeconômicos e urbanísticos comuns.

Propostas de requalificação ambiental e urbanística assentadas

Assim, um PLG poderá ser direcionado a uma única UGT, bem como

em ações voltadas à infraestrutura urbana tais como:

agregar MGT’s pertencentes a UGT diferentes, desde que sejam

saneamento,

contínuas e apresentem as mesmas demandas territoriais

microdrenagem,

iluminação,

pavimentação,

mobiliário urbano, redes de telecomunicação, paisagismo e
arborização.
•

Programas e projetos com o detalhamento orçamentário

como de sua articulação com as demais vias de circulação do

transporte

•

•

Propostas

O Zoneamento Especial do PDP 2020 irá apontar as áreas que
deverão receber prioritariamente os PLG, identificadas como Zonas

de

socioeconômico

ações
local,

indutoras
a

partir

do
das

desenvolvimento
potencialidades

e

Especiais de Desenvolvimento Local, além de determinar os eixos
estruturantes que deverão ser considerados na elaboração de cada um

fragilidades identificadas;
.
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Mapa 5
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Compõe a SEDL:
Eixos Estruturantes:
• Conclusão regularização fundiária;
• Regularização fundiária e urbanística;
• Implantação de equipamentos públicos de assistência social, educação, saúde, lazer e cultura; ou, como
ZEDL 1
Vila Carvalho

alternativas, apresentação de plano de deslocamento periódico de profissionais para atendimento no local
e/ou oferta de transporte regular para a população até os equipamentos já existentes no município;
• Implementação de linhas periódicas de transporte coletivo;
• Fomento a atividades econômicas no local, com o objetivo de diminuir a dependência da população em
relação à migração diária para acesso ao trabalho;
• Estímulo a atividades agrícolas intensivas em mão de obra na região rural do entorno.
Eixos Estruturantes:

ZEDL 2

•

Ampliação da conexão viária entre os acessos locais e as vias coletoras e arteriais do município, com ênfase
na melhoria do acesso a pedestres.

Leste

•

Promoção do saneamento ambiental por meio da extinção de pontos de descarte irregular de lixo e da
ampliação do sistema de captação de esgoto para a totalidade das unidades residenciais.

Eixos Estruturantes:
ZEDL 3

•

Regularização fundiária e urbanística.

•

Soluções ambientalmente sustentáveis e socialmente dignas para a população residente em ocupações

Norte

irregulares de áreas verdes.
•

Direcionamento da população vulnerável a programas, projetos e ações sociais do município, em especial
àqueles voltados à qualificação para o mercado de trabalho e à formação contínua no ensino regular.
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Eixos Estruturantes:
ZEDL 4

•

Ampliação da conexão viária entre os acessos locais e as vias coletoras e arteriais do município.

Oeste

•

Implantação de equipamentos públicos de assistência social, educação, saúde, lazer e cultura.

•

Estímulo a ocupação das áreas destinadas a empreendimentos comerciais e de serviços.

Eixos Estruturantes:

ZEDL 5

•

Regularização fundiária de núcleos de assentamentos precários;

•

Reurbanização de algumas áreas;

•

Direcionamento da população vulnerável a programas, projetos e ações sociais do município, em especial

Sul

àqueles voltados à qualificação para o mercado de trabalho e à formação contínua no ensino regular;
•

Tombamento do patrimônio histórico e cultural;

•

Criação de Parque Lineares;

•

Revitalização dos espaços públicos.

Eixos Estruturantes:
•
ZEDL 6
Distrito de Simonsen

Implantação de equipamentos públicos de assistência social, educação, saúde, lazer e cultura; ou, como

alternativas, apresentação de plano de deslocamento periódico de profissionais para atendimento no local e/ou
oferta de transporte regular para a população até os equipamentos já existentes no município;
•

Melhoria da conexão viária do Distrito com a sede do município

•

Mitigação dos impactos negativos causados pela linha férrea na mobilidade interna do Distrito.
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ZEA – Zona Especial Aeroportuária
Constituída pela área do Aeroporto Estadual
Domingos

Pignatari

e

seu

entorno.

A

delimitação da ZEA é estabelecida no Plano
Básico de Zona de Proteção de Aeródromo,
determinado pelo Departamento de Controle
do Espaço Aéreo, sendo sua regulamentação e
fiscalização realizados pelo Ministério da
Defesa.
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Proposta para ZEA – Zona Especial Aeroportuária

•

Os empreendimentos localizados na Zona Especial
Aeroportuária,

urbanos e rurais,

analisados

aprovados

e

pelo

deverão

ser

Comando

da

Aeronáutica - COMAR antes da emissão dos Alvarás
de Construção e de Licença de Funcionamento pelo
poder público municipal;
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7.2. ZONAS INTEGRANTES DA MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA (MEU)
As zonas que compõem a Macrozona de Expansão Urbana –
MEU foram elaboradas seguindo a mesma metodologia da Macrozona
Urbana Consolidada, que estabelece zonas de transição em um
gradiente de usos de menor para de maior impacto. Desse modo, o
zoneamento da MEU dá continuidade ao Zoneamento da MUC.
No entanto, pelo fato das áreas contidas na MEU não estarem
urbanizadas, o zoneamento proposto (Mapa 6) servirá de base para o
planejamento da expansão urbana do Município, devendo subsidiar as
diretrizes municipais e a avaliação pelo APROVA para os novos
empreendimentos.
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Mapa 6
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7.2. ZONAS INTEGRANTES DA MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (MPA)
ZLP - Zona de Lazer e Proteção Ambiental
São as porções urbanas do território municipal destinadas à
ampliação da segurança contra inundações, implantação de
barramentos e represas de acumulação, à proteção das
várzeas e áreas de proteção permanente, à recuperação
ambiental e promoção do lazer. Fica vedada a alteração de
uso das áreas grafadas como ZLP.
Na ZLP somente serão admitidos os usos de comércio e
serviços concedidos pelo poder público municipal e
institucionais destinados à educação ambiental, esporte e
lazer tais como: trilhas ecológicas, centros de educação
ambiental, quiosques, academias ao ar livre, quadras
esportivas; e especiais EPP, EIT e EPRA sendo divididos em:
Lote mínimo

-

Testada Mínima

-

Taxa de Ocupação (TO)

10%

Taxa de Permeabilidade (TP)

85%

Coeficiente de Aproveitamento Básico

-

Coeficiente de Aproveitamento Básico Mínimo

-

Coeficiente de Aproveitamento Máximo

0,2
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Compõe a ZLP:
Parque Municipal da
Represa

Localizado à margem direita do Córrego Marinheirinho iniciando-se no Prolongamento da Rua Caiapós até a
Estrada Herbert Vinícius Mequi. Incide sobre o Parque da Represa a ZEPAM 2.
O Parque Municipal da Represa tem por objetivo a recuperação das condições ambientais necessárias a proteção
do manancial de abastecimento público e provimento de espaços públicos adequados e qualificados ao lazer da
população. É composto por uma faixa de 150,00 m a partir da cota máxima de inundação da Represa Municipal.
•

Na ZLP do Parque da Represa, serão admitidas somente bacias de detenção e infiltração para os novos
parcelamentos do solo desde que estas estejam integradas à paisagem do sistema de lazer e não ofereçam
riscos à segurança da população.

•

Na ZLP do Parque da Represa serão admitidos uso de comércio e serviços concedidos pelo poder público
municipal e institucionais na categoria equipamentos comunitários destinados à educação ambiental,
esporte e lazer tais como: trilhas ecológicas, centros de educação ambiental, quiosques, academias ao ar
livre, quadras esportivas;

Parques Urbanos

Os parques urbanos são áreas públicas ou privadas em área consolidada, em situação de degradação ambiental,
que devam ser recuperadas e destinadas, preferencialmente, à recuperação ambiental e lazer da população, como
forma a contribuir com o equilíbrio ambiental;
•

Parque Municipal da Zona Norte: O Parque Municipal da Zona Norte está localizado no perímetro formado
entre as Avenidas Horácio do Santos, Jerônimo Figueira da Costa e Prefeito Mario Pozzobon. Tem por
objetivo proibir novas ocupações, recuperar e preservar duas nascentes envolvidas por vegetação em estágio
avançado de recuperação, criar espaços adequados e qualificados ao lazer e à prática de esporte da
população, bem como às atividades de Educação Ambiental.

•

Parque Chico Mendes
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•

Parque Urbano Amadeo Ferrari – Av. Prestes Maia até Av República do Líbano

•

Parque Urbano – Lourenço F. Garcia e Irma Maria Ignez Mazzafero (Av Pansani entre as Ruas Roraima e Porto
Alegre)

•
Parques Lineares

Parque Urbano – compreendido entre a rua Copacabana e Paschoalino Pedrazzoli;

Os Parques Lineares são áreas onde se situam as nascentes, cabeceiras e a extensão de todos os Córregos e seus
afluentes situados no perímetro urbano, com o objetivo de recuperar e proteger as características ambientais
existentes, através da implantação de áreas verdes e sistemas de lazer, oferecendo espaços de lazer à população
do entorno. São compostos por uma faixa de 60 (sessenta) metros, sendo 30 metros de área de preservação
permanente e mais 30 (trinta) metros como áreas verdes e sistema de lazer, a partir do leito do córrego ou
nascente.
•

Nas áreas já consolidadas aonde não é possível a destinação de áreas para sistema de lazer e área verde, o
parque linear será composto por uma faixa de 30 metros de área verde sobrepondo-se a APP a partir do
leito do córrego ou nascente.

•

As áreas úmidas e de várzea são considerados áreas de preservação permanente, e quando ultrapassarem
os limites dos parques lineares deverão ser integrados a ZLP – Parque Linear, sendo vedada a sua ocupação.

•

A faixa de 30 metros dos parques lineares destinadas a sistema de lazer e área verde não poderão sobreporse as do maior leito sazonal, consideradas faixas de segurança contra inundação.

•

As áreas verdes e sistemas de lazer contíguos aos parques lineares deverão ser integradas a ZLP – Parque
Linear.

•

Somente serão admitidas bacias de detenção dos loteamentos nas ZLP dos parques lineares, desde que
estas estejam integradas à paisagem do sistema de lazer e não ofereçam riscos à segurança da população.

•

Na ZLP dos parques lineares serão admitidos os usos destinados ao esporte e lazer tais como: trilhas
ecológicas, academias ao ar livre, quadras esportivas, iluminação, mobiliário urbano, quiosques.
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Reservas Ecológicas

São áreas públicas ou privadas, com vegetação significativa e preservada, situadas na Macrozona Urbana
Consolidada e de Expansão, cujos espaços deverão possuir Plano de Manejo e qualificados para o lazer da
população do entorno e propiciar o equilíbrio ambiental. Compõe as Reservas Ecológicas do Município: Mata dos
Favaro, Mata dos Macacos, João Curti, São Francisco de Assis, Santa Clara, Vale do sol).

Proposta para ZLP – Zona de Lazer e Proteção Ambiental

•

O Órgão Ambiental e o COMDEMA poderão a qualquer tempo
sugerir a inclusão de outras áreas verdes na ZLP – Reservas
Ecológicas, situadas nas Macrozonas Urbana e de Expansão
Urbana, que se enquadrem nas características definidas para as
reservas ecológicas.

•

Os planos de manejo deverão passar por consulta pública dos
bairros no entorno com o objetivo de integrar em suas ações a
visão da população que utiliza e convive com as reservas
ecológicas.

•

Os planos de manejo deverão passar por análise e parecer do
COMDEMA.
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ZCA - Zona de Conservação Ambiental
São constituídas por áreas públicas e privadas envoltas pela
Macrozona Rural destinadas à proteção e recuperação
ambiental dos Biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. São
admitidos os usos turístico, de educação ambiental e
pesquisa.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

83

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

Compõe a ZCA:
Pedro Quincas

São diretrizes gerais:
•

incentivo às culturas perenes e àquelas que utilizem técnicas avançadas e efetivas de conservação do solo;

•

utilização reduzida de insumos agrícolas;

•

implantação da Área de Proteção Ambiental – APA da Zona de Proteção Ambiental Pedro Quincas, que
definirá o Plano de Manejo e o projeto para a instalação do Parque Ecoturístico.

São diretrizes especificas da Zona de Proteção Ambiental - Pedro Quincas:
•

manutenção do ecossistema local e de sua qualidade paisagística;

•

elaboração do Zoneamento Ambiental, do Plano de Manejo e de um Plano Turístico Regional,

•

implantação do Parque Ecoturístico do Pedro Quincas, com infraestrutura adequada às práticas esportivas e
turísticas;

•

incentivo e apoio à utilização de técnicas de conservação do solo;

•

perenização das estradas, a fim de facilitar o acesso da população e de conter os processos de erosão e
assoreamento;

•
Polo Regional do
Desenvolvimento
Tecnológico do
Agronegócio do Noroeste
Paulista/APTA/SAA

estímulo ao plantio de culturas permanentes e de formação de massas de vegetação no perímetro da Zona.

Proposta gerais:
•

pesquisa de manejo sustentável dos recursos naturais;

•

inovação técnica e pesquisa de subsídios para o setor agrícola;

•

implantação de projetos de recuperação e proteção ambiental.
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7.3. ZONAS INTEGRANTES DA MACROZONA RURAL (MR)

ZRA - Zona Rural de Produção Agrícola

Proposta para ZRA – Zona Rural de Produção Agrícola

(sem delimitação)
São as porções da zona rural onde predominam a

• Empreendimentos comerciais e industriais que queiram se instalar na ZRA, deverão

atividade agrícola e agroindustrial e são permitidos

apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança e Viabilidade Ambiental, comprovando a

os usos RA, RAI e RLT, onde serão admitidos os usos
Comercial e Serviços e Industrial (I6), EPP, EIT, EIS,

mitigação dos impactos no entorno.

RUF e onde deverão ser obedecidos os seguintes

• Os empreendimentos deverão apresentar planta de locação e localização geográfica.

índices de ocupação:

• Não poderá ser concedido alvará de funcionamento antes da aprovação do EIV e

Área mínima

20.000m²

Testada Mínima

-

Taxa de Ocupação (TO)

-

Taxa de Permeabilidade (TP)

-

Coeficiente de Aproveitamento Básico

-

Recuos mínimos

-

licença da CETESB.
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8. PARCELAMENTO DO SOLO
Loteamento

Trata-se do parcelamento da gleba em lotes

com abertura de novas vias de circulação,
modificação ou ampliação das vias já
existentes.2,3,5
Desmembramento Trata-se do parcelamento de gleba em lotes
com aproveitamento do sistema viário
existente, sem abertura de novas vias e
logradouros públicos nem prolongamento,
modificação

ou

ampliação

dos

já

existentes.2,3,4,5
Desdobro

Divisão da área do lote, quando oriundo de
parcelamento

regular

devidamente

aprovado, para a formação de novos lotes,
originando novas matrículas, que deverão
atender as dimensões mínimas definidas
pelo plano diretor.,2,3
Remembramento

É a união de dois ou mais lotes/glebas

ou Agrupamento

adjacentes, resultando em um novo imóvel,
com matrícula própria.3
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Reloteamento

Nova

subdivisão

de

área

já

loteada,

construída ou não, a fim de regularizar a
configuração dos lotes, ou adequá-los às de
zoneamento, ou para a criação de lotes que,
pela sua situação, forma e dimensão, sejam
suscetíveis de emprego imediato para fins de
edificação

de

qualquer

natureza,

com

abertura, prolongamento, ou modificação
das vias existentes.5
Remanejamento

Nova

subdivisão

de

área

já

loteada,

construída ou não, a fim de regularizar a
configuração dos lotes, ou adequá-los às
normas de zoneamento, ou para criação de
lotes que, pela sua situação, forma e
dimensão, sejam suscetíveis de emprego
imediato para fins de edificação de qualquer
natureza, sem abertura, prolongamento ou
modificação das vias existentes.
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Proposta para Loteamentos, Loteamentos de Acesso Controlado e Conjuntos Habitacionais

Residencial

Comercial e

Comércio e

Serviço e Misto

Serviços Pesados

Industrial

Lote mínimo

160m²

240m²

500m²

1.000m²

Testada Mínima

8m

10m

15m

15m

Testada Mínima lotes de esquina

9,5m

11,5m

16,5m

16,5m

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Taxa de Ocupação (TO)
Taxa de Permeabilidade (TP)
Coeficiente de Aproveitamento Básico
Recuo frontal mínimo
Recuo lateral mínimo*
Recuo de fundo mínimo
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Definições:

verdes totalmente permeáveis, estando inclusa área de

LOTEAMENTOS DE ACESSO CONTROLADO (LOTEAMENTO

preservação permanente, e 5% de sistemas de lazer, com
impermeabilização destes até 5%.

FECHADO): modalidade de loteamento, cujo controle de acesso será

•

Adotar a porcentagem mínima de 30% da área total para

regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado o

espaços livres de uso público, nas Zona Especial de Proteção

impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não

Ambiental do Manancial (ZEPAM) sendo: 25% destinados a
áreas verdes totalmente permeáveis, podendo computar a área

residentes, devidamente identificados ou cadastrados.

de preservação permanente, e 10% de sistemas de lazer, com
impermeabilização destes até 5%.
•

Propostas:
•
•

•

Exigir o comprimento máximo de 150 metros para o tamanho

via pública coletora, ficando proibido a implantação de lotes

das quadras dos projetos de parcelamento do solo.

confrontando com os parques lineares e áreas verdes.

Proibir nos projetos de parcelamento do solo, em todas as suas

•

•

parcelamento do solo, segundo ao Plano de Hierarquia e

com lotes.

Expansão Viária.

Exigir a porcentagem mínima de 5% da área total para área

•

Os lotes de comércio e serviços deverão estar voltados paras
vias coletoras ou arteriais.

Exigir que as áreas institucionais estejam voltadas para vias

•

Fixar porcentagem mínima de 15% para destinação de lotes

arteriais ou coletoras.

mistos e de comércio e serviços nos projetos de parcelamento

Proibir que os lotes confrontem áreas verdes e sistemas de

do solo.
•

lazer.
•

Projetar o sistema viário e cicloviário dos projetos de

modalidades, a destinação de áreas institucionais confrontando

institucional.
•

Prever que todos os parques lineares deverão confrontar com

Adotar a porcentagem mínima de 20% da área total para

Exigir que os projetos de parcelamento do solo garantam a
diversidade de usos e a mitigação de impactos pela utilização

espaços livres de uso público, sendo: 15% destinados a áreas
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•

de gradiente de transição entre as zonas, de menos impactante

base as leis municipais, em especial o Plano de Hierarquização

para a mais impactante (ZPR-1, ZM-2, ZSCG-3, ZSCP-4).

Viária e mapa subsídio do zoneamento da Macrozona de

Os projetos de parcelamento do solo deverão respeitar as

Expansão Urbana.

diretrizes urbanísticas do decreto municipal, que terá como
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Proposta para Desmembramento, Reloteamento e Remanejamento

Residencial

Comercial e

Comércio e

Serviço e Misto

Serviços Pesados

Industrial

Lote mínimo

160m²

240m²

500m²

1.000m²

Testada Mínima

8m

10m

15m

15m

Testada Mínima lotes de esquina

9,5m

11,5m

16,5m

16,5m

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Respeitar os índices

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

Respeitar os índices da

da Zona

Zona

Zona

Zona

Taxa de Ocupação (TO)
Taxa de Permeabilidade (TP)
Coeficiente de Aproveitamento Básico
Recuo frontal mínimo
Recuo lateral mínimo*
Recuo de fundo mínimo
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•

Os projetos de desmembramento deverão respeitar as

Proposta para Desdobro

diretrizes do sistema viário e cicloviário segundo o Plano de
Hierarquia e Expansão Viária.
•

Os desmembramentos de glebas com mais de 10/20 lotes
resultantes

ou

aqueles

que

não

possuem

todas

as

infraestruturas existentes, deverão ser objeto de apreciação
pelo Grupo de Análise e Aprovação Municipal - APROVA.
•

O

APROVA

deverá

analisar

o

projeto

de

desmembramento proposto considerando a capacidade
da infraestrutura existente instalada de saneamento,

Lote mínimo*

160m²

Testada Mínima

8m

Taxa de Ocupação (TO)

Respeitar os índices da Zona

Taxa de Permeabilidade (TP)

Respeitar os índices da Zona

Coeficiente de Aproveitamento Básico

Respeitar os índices da Zona

Recuo frontal mínimo

Respeitar os índices da Zona

Recuo lateral mínimo*

Respeitar os índices da Zona

Recuo de fundo mínimo

Respeitar os índices da Zona

drenagem, iluminação, pavimentação de vias e calçadas,
assim como a capacidade dos equipamentos públicos
existentes no atendimento a demanda gerada pelo
adensamento populacional.
•

As melhorias ou ampliação na infraestrutura instalada
necessárias para atender o projeto de desmembramento

*Serão admitidas áreas de lotes menores, não podendo ser inferiores
à 125m², conforme estabelecido pela Lei Federal Nº 6766 (art. 4º, inciso
II), e desde que seja único imóvel do interessado e não se configure o
parcelamento sucessivo, afim de se evitar a utilização do instrumento
para tergiversar a lei de parcelamento do solo.

serão objeto de diretriz municipal e ficarão a cargo do
empreendedor.
•

•

Definir prazo de até 90 dias para o interessado dar andamento

Definir prazo de até 90 dias para o interessado dar andamento

nos processos de desdobro a partir do recebimento do

nos processos de desmembramento a partir do recebimento

comunique-se, sob pena de arquivamento e extinção do

do comunique-se, sob pena de arquivamento e extinção do

processo.

processo.
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Proposta para os Condomínios de Lotes, Edilícios Horizontal e Vertical
Definição:

pavimentos, construídos sob a forma de unidades distintas, destinadas

CONDOMÍNIOS DE LOTES: a divisão do imóvel em unidades

a fins residenciais, e constituindo-se, cada unidade por propriedade

autônomas destinadas à edificação unifamiliar futura, às quais

autônoma, que são executados concomitantemente à implantação

correspondem a frações ideais exclusivas e das partes de propriedade

das obras de urbanização pelo empreendedor, onde sua implantação

comum dos condôminos, onde não implique na abertura de

é permitida em gleba proveniente de parcelamento e de acordo com

logradouros públicos, nem na modificação ou ampliação dos já

diretrizes emitidas pela municipalidade, sendo de responsabilidade

existentes, sendo admitida abertura de vias de domínio privado

dos proprietários das unidades autônomas que compõem o referido

internamente ao perímetro do condomínio, permitida em gleba

empreendimento, a conservação e manutenção dos serviços de vias

proveniente de parcelamento e de acordo com diretrizes emitidas pela

de circulação, áreas verdes, sistema viário e outros que lhes sejam

municipalidade, sendo de responsabilidade dos proprietários das

delegados pela Municipalidade.

unidades autônomas que compõem o referido empreendimento a

CONDOMÍNIO EDILÍCIO HORIZONTAL: Conjunto de unidades

conservação e manutenção dos serviços de vias de circulação, área

habitacionais horizontais térreas, isoladas ou geminadas, com acesso

verde, sistema viário e outros que lhes sejam delegados pela

independente para cada unidade habitacional por via particular de

Municipalidade;

circulação de veículos ou de pedestres, interna ao conjunto, ficando

CONDOMÍNIO EDILÍCIO: são condomínios com edificações ou

vedado o acesso direto da unidade autônoma pela via oficial.

conjuntos de edificações, horizontais ou verticais de um ou mais
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CONDOMÍNIO EDILÍCIO VERTICAL: Conjunto de unidades

terreno (m²) pelo número de unidades habitacionais a
serem implantadas.

habitacionais verticais com 2 (dois) ou mais pavimentos, constituído
por uma ou mais torres.

•

A cota mínima de terreno por unidade habitacional de
40 m² (quarenta e cinco metros quadrados) para os

Propostas:
•

condomínios edilícios verticais, considerando-se cota

O grão máximo para condomínios será de 125.000 m²,

mínima a divisão do terreno ou gleba pelo número de

sendo que nenhum dos lados poderá exceder o limite

unidades habitacionais a serem implantadas.

máximo de 400 m, permitindo uma variação de até 5%
para adequação do projeto urbanístico, devendo este

Condomínio de

Condomínio

respeitar o Plano de Hierarquia e Expansão Viária, cujas

Lotes

Edilício

vias coletoras e arteriais não poderão ser interrompidas.

Horizontal
Fração mínima de

•

90m²

A fração ideal mínima privativa de terreno por unidade

terreno

autônoma de 160 m² (cento e sessenta metros

Testada Mínima

8m

-

quadrados) e testada mínima de 8 m (oito metros), para

Recuo frontal

1,5 m

1,5 m

condomínios de lotes.

mínimo
-

1,5 m

-

2,5 m

Recuo lateral

•

160m²

A cota mínima de terreno por unidade habitacional de
90 m² (noventa metros quadrados), para condomínios
edilícios horizontais, considerando-se cota mínima a

mínimo*
Recuo de fundo
mínimo

divisão da somatória das frações mínimas privativas de
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•

Para os condomínios edilícios, previsão mínima de uma

Abastecimento - ZEPAM as áreas permeáveis

vaga de estacionamento por unidade habitacional,

deverão ser de 30% da área total do terreno.

acrescida de 10% para visitantes, com área mínima de
12,50m²

(doze

metros

quadrados

e

cinquenta

•

Deverá

ainda

ser

garantida

a

taxa

de

centímetros quadrados) com largura mínima de 2,50m

permeabilidade mínima de 12% para cada

(dois metros e cinquenta centímetros), mais a área de

unidade autônoma.

manobra que deverá ser maior ou igual ao cumprimento
da vaga, devendo estas serem enumeradas e vinculadas

•

Deverá ser destinado, no mínimo, 5% da área total da

às unidades também enumeradas. Poderão estar

gleba ou lote para áreas institucionais, localizando-se

localizadas na própria unidade, ou em bolsão de

externamente à área fechada (muros), e com frente para

estacionamento, frontal, nos fundos ou no subsolo, e

a via pública.

não podendo serem instaladas nas vias de acesso às
edificações. Em todos os casos a distância máxima a ser

•

A fim de se evitar o impacto paisagístico, os muros dos

percorrida a pé entre a unidade habitacional e a vaga

empreendimentos não deverão confrontar com as vias

será de 50m (cinquenta metros);

públicas devendo distar delas no mínimo 8 metros,
devendo este recuo ser destinado a lotes, áreas

•

institucionais, ou sistemas de lazer equipados com
Deverão ser destinados 20% da área total do terreno

iluminação, arborização e mobiliário.

para áreas permeáveis, podendo ser computadas as que
estão internas ao condomínio, excetuadas aquelas das
unidades autônomas.

•

Os condomínios de Lotes deverão obedecer aos índices
e parâmetros da ZER para as residências e da ZRM para

•

Nos imóveis localizados na Zona Especial de
Proteção

Ambiental

ao

Manancial

comércio e serviços.

de
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9. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
Aparelha o poder público municipal de dispositivos
legais capazes de ordenar o desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade. Esses instrumentos
estão previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal.
10.257/2001), mas prescindem de regulamentação local
para serem aplicados.
Deste modo, os instrumentos previstos no PDP 2020,
visam efetivar os princípios e objetivos estabelecidos.

As intervenções no território municipal poderão
conjugar a utilização de dois ou mais instrumentos, com a
finalidade de atingir os objetivos do processo de
urbanização previsto para o território
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9.1. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O poder público municipal autoriza o interessado em alterar o uso do solo previsto no PDP 2020,

Sim. Art. 188 a 191

para qualquer fim, mediante análise técnica e o pagamento de contrapartida financeira.

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?

Qual o seu objetivo?
No contexto específico de Votuporanga, o instrumento visa:

Sim. Art. 188

• recuperar os investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis

Foi Regulamentado?

urbanos e garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de

Não

urbanização conforme o Art 2º, incisos XI e IX, respectivamente, do Estatuto da Cidade;

Como será tratado no PDP 2020?

lotes e domicílios vazios e subutilizados na MUC.

• regular a expansão da malha urbana municipal tendo em vista o grande número de glebas,

Estará regulamentado no próprio texto do
PDP 2020, e não dependerá de Lei Específica

Onde será aplicado?

posterior.

Macrozona Urbana Consolidada e Macrozona Urbana de Expansão

Como funciona?
O interessado em alterar o uso do solo deverá requerer diretrizes quanto ao uso do solo, informando a natureza do empreendimento. O pedido
de alteração do uso deverá ser avaliado pelo APROVA e aprovado pelo CONCIDADE. Sendo a alteração do uso do solo aprovada, a outorga onerosa
de alteração do uso deverá ser paga no ato da expedição da aprovação final do projeto.
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9.2. OUTORGA ONEROSA DE DIREITO DE CONSTRUIR - OODC
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O

Sim. Art. 188 a 191

interessado em construir acima do coeficiente

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?

poder

público

municipal

autoriza

o

de aproveitamento básico (CAb), mediante
análise técnica e o pagamento de contrapartida
financeira.

Sim. Art. 188

Qual o seu objetivo?

Foi Regulamentado?
Sim. Lei Complementar Nº 211/2012

Recuperar para a coletividade parte da valorização que o imóvel sofre com a concessão do
direito de construir acima do básico permitido, conforme o Art 2º, incisos IX e XI do Estatuto da

Como será tratado no PDP 2020?

Cidade.

A lei complementar será recepcionada pelo
PDP 2020 e revogada a lei específica.

Onde será aplicado?
Macrozona Urbana Consolidada e Macrozona Urbana de Expansão.

Como funciona?
O plano diretor fixa os coeficientes de aproveitamento básico e máximos, além de definir as áreas de incidência.
A Lei Complementar Municipal N° 211/2012 definiu a natureza da contrapartida, fórmula de cálculo da contrapartida, destinação dos recursos
auferidos e os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga. A proposta é atualizar os índices conforme definidos no PDP 2020, mantendo
o resto da estrutura da lei. A nova redação ficará no corpo do texto, sendo revogada a Lei Complementar N° 211/2012.
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9.3. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

O instrumento está previsto no Plano Diretor
Vigente (Lei Nº 106/2007)?

de

Lei

Com deferimento do poder público, o proprietário de um imóvel urbano exerce, em outro
terreno, o direito de construir básico (direito privado) do seu terreno, quando, por razões de

Sim. Art. 192 a 195
Depende

O que é?

interesse público definidas no plano diretor, este direito de construir (CA básico) não possa ser
Específica

para

ser

regulamentado?

exercido, no todo ou em parte do terreno de origem.

Qual o seu objetivo?

Sim. Art. 195

Preservar imóveis urbanos quando necessário para fins de: implantação de equipamentos
Foi Regulamentado?

urbanos e comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico,

Não

ambiental, paisagístico, social ou cultural; servir a programas de regularização fundiária,
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. É

Como será tratado no PDP 2020?

usado principalmente para a preservação de imóveis de interesse histórico-cultural.

Estará previsto no PDP 2020 dependendo de
lei específica para regulamentação

Onde será aplicado?
Macrozona Urbana Consolidada e Macrozona Urbana de Expansão

Como funciona?
Lei municipal específica autoriza o proprietário de imóvel urbano a exercer em outro local, ou alienar total ou parcialmente, mediante escritura
pública, o potencial construtivo previsto no PDP 2020, quando o imóvel for considerado necessário para fins de: preservação, quando declarado,
pelo Poder Público, como de interesse histórico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, ambiental, social ou cultural; implementação de
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programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social; implantação
de sistema viário, equipamentos urbanos e comunitários.
Na lei municipal específica, são estabelecidas as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir como: as formas de registro
e de controle administrativo; as formas e mecanismos de controle social; a previsão de avaliações periódicas; a forma de cálculo do volume
construtivo a ser transferido.

Figuras extraídas no Google imagens. Acesso 18 fev 2020.
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9.4. OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS - OUC
O instrumento está previsto no Plano Diretor
Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O que é?

Sim. Art. 196 a 199

Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas
pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

permanentes e investidores privados.

regulamentado?
Regulamentado no Plano Diretor vigente

Qual o seu objetivo?

dependendo de Lei específica para cada caso

Promover, em um determinado perímetro, transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e valorização ambiental, ampliando os espaços públicos, organizando o sistema de

Foi Regulamentado?

transporte coletivo, melhorando o sistema viário estrutural, implantando programas de

Não

melhorias de infraestrutura, e de habitações de interesse social.

Como será tratado no PDP 2020?
Estará previsto no PDP 2020 dependendo de
lei específica para regulamentação conforme
o caso

Onde será aplicado?
MUC e MEU, com prioridade para a área do 1º Distrito Industrial, da Estação, do Parque
Municipal da Zona Norte e Arena Plínio Marin, do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”,
Parque Municipal da Represa e Zona Aeroportuária.

Como funciona?
Cada Operação Urbana Consorciada deve ter Lei Específica regulamentando o Projeto de Intervenção Urbanística, contendo, no mínimo: definição
da área a ser atingida; programa básico de ocupação da área; programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada
pela operação; finalidades da operação; estudo prévio de impacto de vizinhança; forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado
com representação da sociedade civil. Podem ser previstas nas OUC’s, dentre outras medidas, a modificação de coeficientes e características de
parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente.
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9.5. DIREITO DE PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA
O instrumento está previsto no Plano Diretor
Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O que é?
É um instrumento que confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de imóvel

Sim. Art. 205 a 210

urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, pelo prazo de 5 anos.
Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?

Qual o seu objetivo?

Sim. Art. 206 e 210

Adquirir imóveis urbanos sempre que necessitar de áreas para cumprir os objetivos e implantar
as ações prioritárias do PDP 2020, como por exemplo, regularização fundiária; implantação de

Foi Regulamentado?

equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

Não

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; entre outros.

Como será tratado no PDP 2020?

Onde será aplicado?

Estará previsto no PDP 2020 dependendo de
lei específica para regulamentação

Macrozona Urbana Consolidada especialmente nas áreas de entorno do Mini Hospital, Escolas
Municipais identificadas pela SEEDUC sem possibilidade de expansão do espaço físico e
Nascente do Marinheirinho.

Como funciona?
Lei municipal, baseada no PDP 2020, definirá imóveis ou áreas que estarão sujeitos à incidência do direito de preempção e fixa o prazo de vigência,
não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.
O proprietário é notificado que seu imóvel está localizado em área sujeita ao instrumento. Sendo assim, sempre que o proprietário tiver a intenção
de alienar o seu imóvel, deverá notificar, primeiramente, o Município, e no prazo máximo de 30 dias, o Poder Público Municipal deve manifestar,
por escrito, seu interesse em comprá-lo ou não. Transcorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do município, fica o proprietário autorizado a
realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.
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9.6. DIREITO DE SUPERFÍCIE
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O proprietário de um imóvel urbano concede a outrem o direito de superfície do seu terreno,

Sim. Art. 211

por tempo determinado ou indeterminado, inclusive o espaço aéreo e subterrâneo.

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

Qual o seu objetivo?

regulamentado?

Cumprir os objetivos e implantar as ações prioritárias do PDP 2020, quando o Poder Público

Regulamentado no Plano Diretor vigente

Municipal é o proprietário ou o superficiário.

dependendo de Lei específica para cada caso

Onde será aplicado?

Foi Regulamentado?

Em todo o território do Município.

Não
Como será tratado no PDP 2020?
Será mantido o mesmo texto legal com as
adequações cabíveis do PDP 2020 revisado

Como funciona?
Estabelece-se o contrato de direito de superfície entre o proprietário urbano e superficiário,
mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis, atendendo a legislação
urbanística, por tempo determinado ou indeterminado.

No contrato é mencionado se a concessão do direito de superfície é gratuita ou onerosa. O superficiário responderá integralmente pelos encargos
e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiário, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. O direito de superfície pode ser
transferido a terceiros, inclusive por morte do superficiário, caso em que os direitos são transferidos aos seus herdeiros.
Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no
imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.
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9.7. PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS - PEUC
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

É um instrumento urbanísticos de combate às propriedades ociosas, que causam grande

Sim. Art. 178 a 184

prejuízo à população, aumentando o custo por habitante dos equipamentos e serviços públicos

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?

oferecidos. Desse modo, o poder público municipal pode estabelecer um prazo para que os
proprietários de imóveis não edificados, subtilizados e não utilizados apresentem projetos de
parcelamento, edificação ou prova de utilização, conforme cada caso.

Sim.

Qual o seu objetivo?

Foi Regulamentado?

• Estimular que os imóveis urbanos cumpram sua função social;

Não

• Urbanização adequada dos vazios urbanos e integração dos territórios da cidade

Como será tratado no PDP 2020?

• Otimizar o uso das infraestruturas urbanas existentes, contribuindo para uma cidade

Estará previsto no PDP 2020 dependendo de

economicamente viável;

lei específica para regulamentação e revisão

• Evitar o uso especulativo da terra como reserva de valor.

do Código Tributário, que deverão ocorrer no
prazo de 2 anos.

Onde será aplicado?
Macrozona Urbana Consolidada

No entanto, devido à estrutura institucional atual da Prefeitura e ao grande universo de imóveis notificável em Votuporanga (12.892 imóveis
particulares não edificados entre lotes e glebas, e aproximadamente 1.236 imóveis não utilizados), aplicar esse instrumento em uma única fase é
tarefa inviável no momento. Assim, propõem-se sua aplicação, inicialmente, nas glebas ou lotes com área superior a 10.000m² (dez mil metros
quadrados), localizados na Macrozona Urbana Consolidada.
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Para tanto, o PDP 2020 apresentará mapeamento prévio dos imóveis notificáveis, que necessitará de análise detalhada, a ser realizada junto ao
cartório de registro de imóveis e em campo para confirmação dos imóveis que se caracterizem como não edificados, subtilizados e não utilizados,
conforme os critérios estabelecidos.
Para a aplicação do PEUC, além da regulamentação em lei específica, o sistema de Cadastro Físico deverá ser aprimorado, a fim de identificar com
precisão os imóveis que não cumprem sua função social (vazios, subutilizado e não ocupados). Também deverá ser criada estrutura adequada para
realizar as notificações e acompanhamento do andamento dos prazos.

Como funciona?
Os proprietários de imóveis nas condições citadas, serão notificados e terão prazo mínimo de um ano, para que seja protocolado o projeto no
órgão municipal competente e prazo mínimo de dois anos para início das obras; a ser contado a partir da aprovação do projeto.
Caso os proprietários dos imóveis notificados não cumpram as obrigações nos prazos estabelecidos, a Prefeitura passará a cobrar IPTU Progressivo
no Tempo e, após 5 anos de cobrança, a Prefeitura poderá realizar Desapropriação Mediante Pagamento em Títulos de Dívida Pública.
Fica isento Imóveis que:
•

constituem o único bem do proprietário;

•

sejam utilizados por entidades socioassistenciais;

•

abriguem atividades econômicas que não necessitam de edificação como estacionamentos, depósitos e similares;

•

apresentem cobertura vegetal relevante ou cumpram função ambiental;

•

forem classificados como patrimônio histórico-cultural, tombados ou que tenham processo de tombamento aberto de qualquer ente
federativo ou cujo potencial construtivo tenha sido transferido.

•

Outros imóveis a serem indicados pela Lei específica.
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FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
É atendida quando a propriedade cumpre os critérios e
graus

de

exigência

de

ordenação

territorial

estabelecidos pela legislação, em especial atendendo
aos coeficientes mínimos de utilização determinados
pelo PDP 2020

IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS
Imóveis desprovidos de qualquer edificação,
cujo coeficiente de aproveitamento é igual a
zero (C.A. = 0)

IMÓVEIS SUBUTILIZADO
Imóveis cujo coeficiente de aproveitamento é
inferior ao mínimo definido

IMÓVEIS NÃO UTILIZADOS
Imóveis

com

edificação

abandonada,

não

habitada, inclusive aquelas com construções
paralisadas ou em ruínas, há mais de 24 meses
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9.8. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PROGRESSIVO NO TEMPO
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

Caso os proprietários dos imóveis mencionados na subseção anterior (PEUC) não cumpram as

Sim. Art. 185

obrigações nos prazos estabelecidos, a Prefeitura deverá aplicar alíquotas progressivas de IPTU

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?
Sim, porém sua implementação precede ao
PEUC

majoradas anualmente nos termos do Código Tributário Municipal, pelo prazo de 05 (cinco)
anos consecutivos, até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar, conforme o caso.

Qual o seu objetivo?
O IPTU progressivo no tempo trata-se de instrumento de ordem tributária-urbanística, cuja

Foi Regulamentado?
Sim. Foi regulamento no Código Tributário
Municipal pela Lei Complementar N° 87/2005

tributação apresenta função extrafiscal, destinada a efetivar a função social da propriedade
urbana, ou seja, a finalidade não é de arrecadação de receitas.

Como será tratado no PDP 2020?

Onde será aplicado?

Será mantido o mesmo texto legal com as

Macrozona Urbana Consolidada

adequações cabíveis do PDP 2020, indicando

Como funciona?

revisão do Código Tributário Municipal, no

A incidência do IPTU progressivo no tempo somente ocorrerá caso o proprietário notificado não

prazo de 2 anos.

cumpra os prazos e obrigações estabelecidos para o parcelamento, a edificação ou a utilização
compulsória (PEUC).

A alíquota a ser aplicada a cada ano já está estabelecida no Código Tributário do Município (§ 2º do Art. 13 da Lei Complementar N° 87/2005). O
Poder Executivo Municipal poderá manter a cobrança do IPTU progressivo no tempo pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação,
vedando a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva referida.
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IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

ALÍQUOTA DE 6,4%*

ALÍQUOTA DE 8,4%

ALÍQUOTA DE 10,4%

ALÍQUOTA DE 12,4%

ALÍQUOTA DE 14,4%

em relação ao valor
venal do imóvel

em relação ao valor
venal do imóvel

em relação ao valor
venal do imóvel

em relação ao valor
venal do imóvel

em relação ao valor
venal do imóvel

*Valores definidos pelo Código Tributário Municipal
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9.9. DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

É um instrumento da política urbana, que faculta ao ente público desapropriar os imóveis

Sim. Art. 186

ociosos, com pagamento em títulos da dívida pública, que não tenham cumprido a obrigação

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

de parcelar, edificar ou utilizar, conforme cada caso.

regulamentado?

Qual o seu objetivo?

Sim, porém sua aplicação precede ao PEUC e

O objetivo da desapropriação prevista no artigo 8 do Estatuto da Cidade é dar o devido

IPTU Progressivo

cumprimento da função social daquele bem que o proprietário não parcelou, não edificou ou
não utilizou. Essa função social deve ser viabilizada pelo poder público.

Foi Regulamentado?
Não

Onde será aplicado?

Como será tratado no PDP 2020?

Macrozona Urbana Consolidada

Será mantido o mesmo texto legal com as

Como funciona?

adequações cabíveis do PDP 2020 revisado

Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, sem que o proprietário
tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá
proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. Os títulos
da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 (dez) anos.
O Município que incorporar o imóvel ao seu patrimônio público por meio deste instrumento procederá o adequado aproveitamento do imóvel
no prazo máximo de 05 (cinco) anos, contado a partir de sua incorporação. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo
Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório.
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9.10. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA -EIV
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

É um instrumento urbanístico que se destina a avaliar os impactos, positivos e negativos. da
implantação de determinado empreendimento ou atividade sobre a qualidade de vida da
vizinhança. É uma ferramenta de apoio ao processo de licenciamento urbanístico, que oferece
subsídios ao poder público para decidir sobre as condições para o deferimento da autorização
ou licença de construção, ampliação ou funcionamento.

Sim. Art. 212 a 217
Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?
Sim.

Qual o seu objetivo?
Foi Regulamentado?

• Orientar a realização de adaptações aos projetos objeto de licenciamento urbano e

Sim. Lei Ordinária Nº 5596/2015
Como será tratado no PDP 2020?
Estará previsto no PDP 2020 indicando
revisão da Lei Ordinária Nº 5596/2015, a ser
realizado 60 dias após a aprovação do PDP.

ambiental, de forma a adequá-los às características urbanísticas, ambientais culturais e
socioeconômicas locais;
• Definir medidas mitigadoras e compensatórias em relação aos impactos negativos;
• Definir medidas intensificadoras em relação aos impactos positivos;
• Democratizar o processo de licenciamento urbano e ambiental.

Onde será aplicado?
Em todo o território do Município.

Como funciona?
Desde 2015 o Município vem realizando EIV, por meio da Lei Ordinária Nº 5596/2015, para empreendimentos com potencial de causar incômodos
à vizinhança como: Não Incômodo - interferência ambiental de Nível 1; Incômodo - interferência ambiental de Nível 2; Incômodo – interferência
ambiental de Nível 3; e Incômodo – interferência ambiental de Nível 4.
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9.11. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O proprietário transfere ao Poder Público Municipal o seu imóvel e, após a realização das obras,

Sim. Art. 200 a 204

recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, com

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?

valor correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras de urbanização e
edificação.

Não. O instrumento já está regulamentado

Qual o seu objetivo?

no corpo da Lei Nº 106/2007

• Viabilizar a produção de loteamentos/empreendimento habitacional de interesse social – HIS
• Viabilizar financeiramente o aproveitamento de imóveis que estejam sujeitos ao

Foi Regulamentado?

parcelamento

Sim
Como será tratado no PDP 2020?

Onde será aplicado?

Será mantido o mesmo texto legal com as

Macrozona Urbana Consolidada

adequações cabíveis do PDP 2020 revisado

Como funciona?

O proprietário que recebeu a notificação para parcelamento, edificação e utilização compulsória,
mas não conseguiu atender a notificação, pode propor ao Poder Público municipal que seu imóvel seja transferido à Prefeitura e, após a realização
das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. Desse modo, o Poder Público assume a função
de empreendedor, investindo recursos para o parcelamento ou edificação do imóvel notificado.
A realização do empreendimento poderá ser efetivada diretamente pelo Poder Executivo Municipal ou por meio de alienação ou concessão a
terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. Cabe ressaltar que a proposta de consórcio imobiliário não suspende os
prazos estipulados para o parcelamento, edificação e utilização compulsória (PEUC).
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9.12. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) VERDE
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

É um incentivo fiscal e urbanístico, que prevê descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais que adotem medidas que
estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.

Não
Depende

de

Lei

Específica

para

ser

regulamentado?

Qual o seu objetivo?

Sim

Estimular práticas sustentáveis como redução no consumo dos recursos naturais, melhora da
drenagem urbana, proteção da biodiversidade e, por consequência, minimizar os impactos
ambientais e as alterações climáticas.

Foi Regulamentado?
Não
Como será tratado no PDP 2020?
Será previsto no PDP 2020 dependendo de
Lei específica para regulamentação

Onde será aplicado?
Macrozona Urbana Consolidada e Macrozona Urbana de Expansão.

Como funciona?

O município, mediante lei específica, estabelece incentivos referentes ao IPTU para aqueles
proprietários de imóveis que adotam ações e práticas de conservação e preservação do meio
ambiente como: imóveis com plantio e manutenção de árvores defronte e que possuírem, no
perímetro de seu terreno, áreas efetivamente permeáveis, com cobertura vegetal que ultrapassem ao exigido na concessão do habite-se e definidos
em lei; Jardins de chuva; Sistema de captação com reuso da água da chuva; Sistema de energia solar; Telhado e/ou parede verde; entre outros.
A concessão do incentivo deverá ser gradativa à medida que o imóvel desenvolva as práticas de conservação e preservação do meio ambiente.
Além disso, não gera direito adquirido, podendo ser anulada a qualquer tempo, quando for constatada a inexatidão de documentos e informações
prestadas pelo beneficiário, ou o não cumprimento de quaisquer exigências previstas em Lei.
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9.13. INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O instrumento está previsto no Plano Diretor
Vigente (Lei Nº 106/2007)?

Conjunto de medidas e procedimentos jurídicos, ambientais, sociais e urbanísticos, que visam à

Sim. Art. 218 a 223
Depende

de

Lei

O que é?
incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de

Específica

para

ser

regulamentado?

seus ocupantes.

Qual o seu objetivo?

Não

Legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em
Foi Regulamentado?

desconformidade com a lei, para fins de habitação, implicando melhorias no ambiente urbano

Sim

do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária.

Como será tratado no PDP 2020?

Onde será aplicado?

Estará

regulamentado

incorporando

os

no

novos

PDP

2020,

instrumentos

previstos na Lei Federal Nº 13.465/2017 (art.
64 e 65) necessitando de Lei Específica para
cada caso.

Em todo o território do Município.

Como funciona?
A Prefeitura articula-se com os diversos agentes envolvidos no processo de regularização, como
representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Serviço de Registro de Imóveis,
dos Governos Estadual e Federal, bem como dos grupos sociais envolvidos, visando equacionar

e agilizar os processos de regularização fundiária.
A regularização fundiária pode ser efetivada pelos dos seguintes instrumentos (artigo 212, PDP 2007):
I- concessão de direito real de uso de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 271, de 20 de fevereiro de 1967; atualizado pela Lei Federal N°
11.481/2007. (adota-se este tipo de regularização, de acordo com o enquadramento municipal).
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II - concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da Medida Provisória 2.220/01; atualizado pela Lei Federal N° 11.481/2007. (adotase este tipo de regularização, de acordo com o enquadramento municipal).
III - autorização de uso, nos termos da Medida Provisória 2.220/01; atualizado pela Lei Federal N° 11.481/2007. (adota-se este tipo de regularização,
de acordo com o enquadramento municipal).
IV - da cessão de posse para fins de moradia, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79; (o município adota a Lei Federal).
V - do usucapião especial de imóvel urbano; (não regulamentou o Artigo 9 do Estatuto da Cidade).
Com o advento da Lei Federal Nº 13.465/2017, é possível aplicar instrumentos da política urbana na otimização da regularização fundiária urbana.
Conforme o Art. 15., poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados, os seguintes institutos
jurídicos:
I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei;
II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de
10 de julho de 2001, e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973;
III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); (regulamentado pelo munícipio
de Votuporanga –– Lei Complementar Nº 6.472/2019).
V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962;
VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor, nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;
XIV - a doação;
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9.14. ARRECADAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS ABANDONADOS
O instrumento está previsto no Plano Diretor

O que é?

Vigente (Lei Nº 106/2007)?

O Poder Público Municipal poderá arrecadar o imóvel urbano que o proprietário abandonar,

Não. Novo instrumento previsto pela Lei

com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que não se encontrar na posse

Federal Nº 13.465/2017 (art. 64 e 65)

de outrem, sendo incorporado à propriedade do Município após três anos, conforme estabelece

Depende

de

Lei

Específica

para

ser

a legislação federal (Lei Nº 13.465/2017).

regulamentado?

Qual o seu objetivo?

Sim

Dar função social ao bem imóvel, conservando-o e evitando prejuízos à saúde, segurança e
integridade da coletividade, tendo em vista os riscos reais que uma construção abandonada

Foi Regulamentado?
Sim. Lei Complementar Nº 6.472/2019

ocasiona, como por exemplo, desabamentos que atingem imóveis vizinhos e focos de
proliferação de vetores de doenças como a dengue.

Como será tratado no PDP 2020?
A Lei Complementar Nº 6.472/2019 será

Onde será aplicado?

recepcionada pelo PDP 2020 e revogada.

Em todo o território do Município.

Como funciona?
Uma vez constatado que o imóvel se encontra em estado de abandono, inclusive em decorrência do Imposto Territorial e Predial Urbano - IPTU e
outros tributos em aberto perante a Municipalidade, o proprietário é notificado tendo um prazo de 30 dias para se manifestar. A ausência de
manifestação será interpretada como concordância com a arrecadação.
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10. DAS POLÍTICAS SETORIAIS
As Políticas Setoriais compõem o PDP com diretrizes voltadas às diferentes políticas
ofertadas pelo poder público no território municipal. O PDP assume assim, o papel de
orientador, não apenas da forma e organização da cidade, mas também da política urbana
em seu sentido mais abrangente, relacionado à qualidade de vida população e ao
dinamismo das atividades econômicas que preenchem a forma urbana em específico e o
território municipal de forma geral.

10.1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
• Atrair empresas e atividades com maior teor tecnológico, capazes de agregar
maior valor em seu processo produtivo, aumentando assim a média salarial e
criando ambiente favorável ao desenvolvimento qualitativo do setor produtivo.
• Priorizar ações que estimulem o crescimento do setor de serviços, entendido como
estratégico para a economia municipal no contexto regional.
• Criar estratégias para estimular a permanência das indústrias já existentes, bem
como atrair novas, dado o contexto regional cada vez mais competitivo e a
importância do setor para a economia municipal.
• Desenvolver estratégias de captação de recursos junto ao Ministério da Economia
para desenvolvimento e fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APL’s do
município.
• Fortalecer permanentemente o estabelecimento de parcerias junto ao Sistema S,
UNIFEV, outros órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional
na oferta de serviços de fomento ao desenvolvimento econômico.
• Incentivar a consolidação das centralidades econômicas emergentes ao longo da
malha urbana, assim como estimular a constituição de novas.
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• Elaborar estudos para investigar formas do poder público municipal incentivar as
empresas a contratarem pessoas deficientes e em reabilitação.
• Estimular a permanência e regresso da população jovem ao campo como
estratégia de fomento à economia rural do município.
• Elaborar estudos com o objetivo de identificar atividades rurais rentáveis e
sustentáveis para alavancar a produção da agricultura familiar em Votuporanga.
• Implementar o Sistema de Inspeção Municipal – SIM, com o objetivo de regularizar
a venda de alimentos manufaturados e dinamizar a economia rural agregando
maior valor à produção.
• Estimular a integração regional das atividades produtivas localizadas no município,
por meio de estudos que indiquem as complementariedades possíveis de serem
exploradas na produção urbana e rural.

10.2. HABITAÇÃO
• Promover ações de requalificação urbanística e regularização fundiária nos
assentamentos urbanos precários e clandestinos identificados, buscando manter
as famílias no local, exceto quando localizadas em áreas de preservação sujeitas a
riscos ambientais.
• Priorizar políticas habitacionais destinadas à população idosa e às famílias com
menor rendimento, em especial àquelas com rendimento inferior a três salários
mínimos mensais, chefiadas por mulheres ou integradas por portadores de
necessidades especiais.
• Promover o aperfeiçoamento contínuo do Aluguel Social e da Planta Popular como
estratégias de fortalecimento da política habitacional do município.
• Incentivar a produção de Habitações de Interesse Social – HIS, priorizando suas
localizações em áreas centrais ou contínuas a Macrozona Urbana Consolidada.
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10.3. EDUCAÇÃO
• Ampliar o número de vagas nos períodos iniciais do Ensino Infantil (Berçário I,
Berçário II e Maternal I), nas unidades com maior demanda não atendida
considerando o diagnóstico realizado pelo PDP 2020 e suas posteriores
atualizações.
• Promover obras de melhorias nos equipamentos municipais de educação,
priorizando a implementação de quadras poliesportivas e salas de computação em
todos os equipamentos.
• Estimular a articulação da política educacional básica com as demais políticas
públicas, em especial com a política cultural e de esportes, com vistas à inclusão
sociocultural, à melhoria permanente da convivência social e ao combate ao
sedentarismo.
• Estimular a articulação da política educacional de Jovens e Adultos com a política
econômica do município, com vistas à formação profissional paralela ao ensino
regular, à inserção no mercado de trabalho, e ao desenvolvimento de
competências empreendedoras.

10.4. ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Promover a inclusão social da população vulnerável do município através da
integração de programas, projetos e ações intersetoriais desenvolvidas pelo Poder
Público, em especial daqueles voltados à qualificação para o mercado de trabalho
e à formação contínua no ensino regular.
• Garantir aos cidadãos, acesso a uma política da assistência continuada e não
restrita à oferta de benefícios pontuais de caráter emergencial.
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• Readequar a localização dos equipamentos socioassistenciais e aumentar a
capacidade de atendimento, sobretudo nas regiões Leste, Norte e Oeste, com o
objetivo de facilitar o acesso e melhorar suas áreas de cobertura.
• Expandir a rede de equipamentos socioassistenciais sobretudo nas regiões Norte
e Sul,
• Expandir a rede de equipamentos socioassistenciais voltada ao atendimento da
população idosa prevendo inclusive, em articulação com a política de Saúde, a
possibilidade de implantação de equipamentos de longa permanência destinados
ao acolhimento de idosos com grau de dependência 3.
• Criar Programas e Projetos para os equipamentos públicos de assistência social
voltados a: melhoria estrutural e conservação dos prédios; expansão e capacitação
do quadro de pessoal; divulgação dos serviços ofertados e correta orientação da
população.
• Criar estratégias permanentes para atingir as populações do Distrito de Simonsen
e da Vila Carvalho com programas, projetos e ações socioassistenciais
desenvolvidos no município.

10.5. SAÚDE
• Ampliar todos os programas e serviços de saúde oferecidos no município, em
especial aqueles voltados à população idosa e à prevenção de doenças
cardiovasculares associadas ao sedentarismo.
• Promover a articulação intersetorial dos programas de saúde com os demais
setores do poder público municipal, sobretudo educação e esporte, na promoção
de ações preventivas.
• Reforçar permanentemente e expandir o Programa de Saúde da Família como
estratégia estruturante da atenção à saúde básica, inclusive estudando formas de
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os agentes atuarem em horários alternativos com o objetivo de atender famílias
cujo integrantes estão ausentes durante o horário comercial.
• Promover ações intersetoriais e contínuas de combate a proliferação ao Aedes

Aegypt como estratégia de redução dos casos de dengue no município.
• Readequar, no que for necessário, a distribuição espacial dos equipamentos,
serviços e ações de saúde pelo território, conforme critérios de contingente
populacional e de demanda a serem atualizados pelo Sistema Integrado de
Planejamento Municipal – SIPLAM.

10.6. ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
• Otimizar a capacidade instalada nos equipamentos de esporte do município a
partir da ampliação da oferta de aulas em diferentes modalidades esportivas.
• Ampliar a rede de equipamentos esportivos do município privilegiando os
territórios menos assistidos identificados no diagnóstico do PDP 2020 e os serviços
voltados à população idosa.
• Ampliar a oferta de atividades esportivas voltadas à população jovem em
associação com a rede municipal de ensino, como meio de promover a cidadania
e prevenir doenças associadas ao sedentarismo.
•

Promover a expansão e requalificação das academias ao ar livre, a partir de
levantamento qualiquantitativo daquelas já existentes, implantação prioritária nas
áreas desprovidas; definição das competências de implantação, conservação e
manutenção dos equipamentos entre as Secretarias de Esporte e Lazer, Cidades e
Obras.
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10.7. CULTURA E TURISMO
• Priorizar a captação e direcionamento de recursos aos equipamentos municipais
de “Turismo de Eventos”, com o objetivo de aumentar as possibilidades de o
município acolher atividades culturais e turísticas diversas ao longo do ano.
• Promover a descentralização das atividades culturais pelo território municipal, a
partir da utilização de estruturas já existentes ou móvel, com o intuito de
contemplar a população residente nas áreas periféricas da cidade, sobretudo nas
regiões Norte, Sul e Oeste.
• Estimular, por meio dos equipamentos públicos municipais e da mídia local, a
divulgação dos eventos e serviços de cultura ofertados no município com objetivo
de atingir toda população estimulando sua adesão.
• Reforçar a participação do município nos fóruns regionais de turismo visando o
fortalecimento de Votuporanga no contexto regional e a geração interna de
emprego e renda.
• Estimular, por meio da política municipal de cultura, a participação popular na
gestão democrática da cidade a partir dos instrumentos existentes e previstos.

10.8. AMBIENTAL
• Promover a conservação e a utilização sustentável das áreas verdes do município
a partir da delimitação proposta pelo novo Zoneamento.
• Propiciar a conservação e recuperação das matas ciliares e dos córregos
localizados na área urbana do município a partir da delimitação das Zonas de Lazer
e Proteção – ZLP, com a previsão da implementação de Parques Lineares em todos
os córregos e seus afluentes, localizados no perímetro urbano.
• Construir Bacias de Detenção e infiltração nos leitos dos córregos que alimentam
a Represa Municipal de Abastecimento, como forma de contenção de enchentes,
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segurança da barragem, e prevenção de contaminação decorrente de acidentes
ocorridos a montante.
• Implementar e consolidar Programas de Educação Ambiental com ações
intersetoriais voltadas ao ensino formal e não-formal, destinadas a todas as faixas
etárias, contemplando: o consumo consciente de água; a redução e o descarte
regular de resíduos sólidos; as adaptações necessárias frente as mudanças
climáticas.
• Fomentar Programas e Projetos que se enquadrem nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) previstos pela Agenda 2030 da Organização
da Nações Unidas – ONU.
• Estimular o uso de novas tecnologias, tanto no âmbito residencial quanto urbano,
voltadas a retenção e infiltração das águas pluviais no subsolo como forma de
ampliar a capacidade da drenagem urbano.
• Revisar Plano de Arborização a partir da atualização do censo arbóreo municipal e
estabelecendo metas de cobertura arbórea para a área urbana do município,
respeitando os recortes territoriais do PDP 2020.

10.9. SANEAMENTO AMBIENTAL
• Garantir a expansão e aprimoramento progressivo dos serviços de saneamento
ambiental (fornecimento de água potável; coleta, afastamento e tratamento de
esgoto; coleta de resíduos sólidos) a todo o território municipal.
• Ampliar a capacidade da coleta seletiva municipal em conjunto às ações de
Educação Ambiental e ao fortalecimento das cooperativas de catadores de
materiais recicláveis, objetivando o aumento gradual do volume de material
reciclado em relação ao volume total de resíduos sólidos coletado.
• Adequar, a curto prazo, os Planos Municipais de Saneamento e de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos às diretrizes do PDP.
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• Revisar o Plano de Segurança da Água, no prazo de 2 anos.
• Dinamizar o processo de transferência da operacionalização do sistema de
drenagem urbana para órgão responsável pela Política de Saneamento, SAEV
Ambiental
• Implantar Plano de Redução e Controle de Perdas e de Modelagem Hidráulica.
• Elaborar estudos para ampliação das redes de coleta e afastamento e tratamento
de esgotos para as áreas de expansão previstas no plano diretor participativo, em
especial as localizadas na região Sul na Bacia Hidrográfica do São José dos
Dourados.
• Elaborar estudo de ajuste da tarifa de saneamento, conforme previsto no PMSB,
contemplando os serviços prestados pela autarquia de coleta de resíduos sólidos
e drenagem urbana, bem como os investimentos necessários para a ampliação do
sistema de saneamento nos horizontes de 20, 30 e 50 anos.
• Elaborar estudo detalhado verificando o tempo de vida útil da lagoa das Estações
de Tratamento de Esgotos do Município.
• Elaborar estudo geológico detalhado sobre a interferência entre os poços
tubulares profundos no sistema de abastecimento público e o poço profundo do
Frigorífico Frango Rico, com detalhamento de ações, metas, prazos e orçamento
para implementação de ações que mitiguem os impactos causados no recurso
hídrico subterrâneo.
• Elaborar estudo e executar o desassoreamento e o plano de manutenção da
capacidade de reservação de água bruta da Represa de captação do Córrego
Marinheirinho previsto no PMSB até o ano de 2023.
• Realizar estudos investigatórios e de delimitação de pluma de contaminação por
bário no poço do Loteamento Jardim Cidade Jardim II e área de antigo lixão
próximo, verificando a necessidade de criação de área de restrição à perfuração de
novos poços e elaboração de plano de remediação.
• Ampliar e transformar o projeto Vida ao Marinheirinho em programa permanente.
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• Revisar e regulamentar a Lei Municipal, nº. 4.677/2009 que cria a Zona de Proteção
dos Mananciais.
• Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais, previsto
no PMSB, incluindo ações a serem tomadas na zona urbana com base no
levantamento de atividades proibidas e potencialmente impactantes localizadas na
bacia de contribuição da represa de abastecimento.

10.10. MOBILIDADE
• Adequar, gradativamente, a sinalização de trânsito ao Plano de Hierarquização e
Expansão Viária do PDP 2020.
• Elaborar estudo de viabilidade objetivando corrigir o valor do subsídio pago pelo
município na passagem de ônibus, visando a redução da tarifa como estímulo a
população a se deslocar por meio do transporte público coletivo em detrimento
ao uso do automóvel particular como meio de transporte majoritário no município.
• Promover a implantação de ciclovias e ciclo faixas, previstas no Plano Municipal de
Mobilidade, observando o Plano de Hierarquização e Expansão Viária do PDP 2020,
como estímulo a meios de transporte alternativos e sustentáveis.
• Promover ações de adequação permanente no trânsito, voltadas a proporcionar
segurança para pedestres, cadeirantes e motoristas idosos e deficientes.
• Ampliar a implantação de dispositivos eletrônicos de segurança e de redução de
velocidade dos veículos automotores, como radares fixos e móveis.
• Realizar estudos para traçar estratégias de longo prazo que desestimulem trânsito
de automóveis particulares na região central do município, observando o Plano de
Hierarquização e Expansão Viária do PDP 2020.
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10.11. INFRAESTRUTURA URBANA
• Elaborar estudo envolvendo as Secretarias de Planejamento, Esporte e Lazer,
Cidades e SAEV Ambiental para avaliar os espaços livres de uso público do
Município, a fim de promover ações de revitalização.
• Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias na produção das
novas infraestruturas urbanas, bem como a readequação daquelas já existentes,
garantindo um ambiente público moderno e capaz de proporcionar respostas cada
vez mais dinâmicas às demandas urbanas.
• Elaborar estudos de viabilidade sobre a inclusão de infovias nas estruturas urbanas
já existentes, bem como sobre sua exigência para os novos loteamentos.
• Elaborar estudos estratégicos junto a iniciativa privada, poder estadual e federal,
objetivando a expansão da rede de antenas de telecomunicação no município para
atendimento das áreas descobertas.
• Implementar, a partir do aprofundamento do Diagnóstico do PDP 2020, Programa
de Revitalização e Paisagismo Urbano nas Praças e Avenidas do município.
• Dinamizar a substituição da iluminação pública por sistemas de tecnologia atual,
considerando a eficiência energética e a redução das interferências na paisagem
urbana.
• Normatizar a disposição dos cabos e fiações no espaço aéreo, de forma a reduzir
as interferências na paisagem urbana.
• Proibir a implantação de painéis eletrônicos, placas e outdoors nos canteiros
centrais das avenidas e nos cones visuais.
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11. DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Durante o processo de revisão, constatou-se que, a implementação de diversas
diretrizes que compõem o PDP 2020 depende de avanços no arranjo institucional da
Prefeitura Municipal. Ou seja, muitas propostas apresentadas neste documento não serão
implementadas ou serão ineficientes, caso o poder público não se adeque internamente
para sua correta operacionalização.
Entende-se por desenvolvimento institucional, ações que têm como objetivo a busca
da eficiência do trabalho executado pelo poder público, de modo que este possa atender
aos seus fins de forma cada vez mais objetiva, rápida e menos onerosa possível. Isso
depende, por sua vez, de alterações da estrutura organizacional, padronização dos métodos
empregados, investimentos em tecnologias e capacitações, políticas de valorização
profissional, entre outras ações.
Nesse sentido, propõem-se diretrizes de desenvolvimento institucional enquanto
estratégia capaz de assegurar que o PDP 2020 possa ser de fato implementado.
As diretrizes de desenvolvimento institucional organizam-se em três grupos, abaixo
apresentados.

11.1. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS SETORIAIS
Para a execução eficiente das políticas setoriais, o planejamento das ações é
fundamental. Nesse sentido, propõem-se que as Secretarias Municipais elaborem seus
respectivos Planos Setoriais com os seguintes conteúdos mínimos:
• Diagnóstico referente à política pública executada pela Secretaria.
• Ações que contemplem as diretrizes apontadas pelo PDP 2020 para a respectiva
política setorial executada.
• Objetivos a serem atingidos durante a vigência do Plano Setorial.
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• Programas, projetos, e ações previstos para o cumprimento de cada objetivo
estabelecido.
• Metas claras com prazos definidos e que possam ser mensuráveis a partir de
indicadores.
• Indicação do responsável pela execução de cada programa, projeto e ação
previstos.
• Orçamento estimado e as fontes de financiamento de cada ação prevista.

11.2. DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DE ESTRUTURAS DE
PARTICIPAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA NAS SECRETARIAS
Atualmente, o planejamento orçamentário do município está centralizado na
Secretaria da Fazenda, contando com baixa participação das demais Secretarias. Isso facilita
o cumprimento das exigências fiscais, porém dificulta o planejamento de investimentos em
ampliações e melhorias dos serviços ofertados em cada política setorial.
Buscando superar esse método de gestão, propõem-se integrar o planejamento
setorial de cada Secretaria ao planejamento orçamentário municipal. Essa integração se dará
por meio de três ações integradas:
• Elaboração e revisão de Planos Setoriais que orientem efetivamente as peças
orçamentárias do município: Planejamento Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
• Criação de estrutura institucional dentro de cada Secretaria responsável pela
interlocução permanente com a Secretaria da Fazenda, e pelas ações de
planejamento orçamentário, elaboração e acompanhamento das ações previstas
nos Planos Setoriais, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
e Lei Orçamentária Anual (LOA).
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• Criação de programa permanente e periódico de capacitação para os servidores
das secretarias responsáveis pelas ações de planejamento orçamentário.

11.3. DIRETRIZES PARA A CRIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO
DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL -SIPLAM
Durante o processo de revisão do PDP 2020, identificou-se que a ausência de um
órgão responsável pela produção e organização de informações municipais, constitui
relevante entrave à prática do planejamento no município.
Entendido como “preparação para gestão futura, buscando-se evitar ou minimizar
problemas e aumentar a margem de manobra” (SOUZA, 2004, p.46), o planejamento urbano
prescinde de informações confiáveis a respeito do território, pois é sobre elas que se inicia
a reflexão sobre os possíveis desdobramentos do quadro atual. Quanto maior o volume de
informações confiáveis, e mais rapidamente elas forem acessadas, maior será a possibilidade
de o planejamento urbano tecer cenários futuros concretos, e a partir deles debater sobre
as escolhas mais viáveis e interessantes a serem tomadas no presente.
Propõem-se então, a criação do Sistema Integrado de Planejamento Municipal SIPLAM, responsável pelo desenvolvimento de um processo contínuo, dinâmico,
transparente e democrático de planejamento e gestão da política urbana.
O SIPLAM atenderá a três objetivos gerais:
• Buscar o aperfeiçoamento contínuo das técnicas necessárias ao pleno

conhecimento do território. Que implica em:
•

Estruturar o Sistema Municipal de Informações, responsável pela produção,
organização e divulgação de informações imprescindíveis ao subsídio das
atividades de planejamento municipal.
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•

Implantar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) para subsidiar o Sistema
Municipal de Informações.

•

Consolidar as Unidades de Gestão Territorial - UGT e Microunidades de Gestão
Territorial – MGT, definidas no Mapa 5 - Base Territorial de Planejamento,
como recortes territoriais oficiais de planejamento e gestão participativas da
política urbana municipal.

•

Integrar as informações provenientes de outros sistemas já utilizados pela
Prefeitura.

•

Atualizar o diagnóstico do Plano Diretor Participativo a partir da divulgação
dos dados do Censo Demográfico de 2020 do IBGE.

• Promover a criação e manutenção de instâncias consultivas e deliberativas capazes

de orientar o desenvolvimento territorial urbano. Que implica em:
•

Criar e manter canais de participação social no planejamento e gestão
municipal da política urbana, deliberando inclusive sobre a destinação dos
recursos provenientes do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano,
garantindo transparência e legitimidade em sua gestão.

•

Capacitar os membros dos Conselhos Municipais existentes.

•

Estruturar, em caráter permanente, instância técnica (APROVA) responsável
por deliberar sobre a expansão do perímetro urbano legal e da malha urbana
consolidada.

•

Elaborar e desenvolver ações para a implementação dos Planos Locais de
Gestão.

• Oferecer apoio às atividades municipais de planejamento setorial e orçamentário.

Que implica em:
•

Subsidiar,

com

informações

territoriais

atualizadas

e

metodologias

apropriadas, a elaboração dos planos setoriais municipais.
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•

Orientar os instrumentos de planejamento orçamentário do município quanto
à necessidade de atendimento das demandas identificadas no território.

Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

130

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

12. COMO OS PRINCÍPIOS DO PDP 2020 FORAM ATENDIDOS?
Princípios do PDP 2020:

INCORPORAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA POLÍTICA

• Sustentabilidade

URBANA DO MUNICÍPIO

• Participação Social e Governança Pública

- Criação da Macrozona de Proteção Ambiental – MPA
- Criação da Zona de Proteção e Lazer – ZPL

• Justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização

- Criação da Zona Especial de Proteção Manancial –
ZEPAM

• Integração e Desenvolvimento Regional
SISTEMA DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM

• Cidade Compacta

- Bacias de Detenção e Infiltração

• Policentralidade
• Diversificação de usos do solo

INSTRUMENTOS
- Exigência de porcentagem maior de áreas públicas,

• Mobilidade Urbana

destinadas às áreas verdes ou sistema de lazer, para
loteamentos localizados na ZEPAM
- IPTU Verde
- Jardim de Chuva nas Avenidas
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Princípios do PDP 2020:

✓ CONCIDADE

• Sustentabilidade
• Participação Social e Governança Pública
• Justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização
• Integração e Desenvolvimento Regional
• Cidade Compacta

✓ Comitê de Delegados
✓ Planos Locais de Gestão – PLG’s
✓ Conferência da Cidade
✓ EIV
✓ Capacitação dos membros dos Conselhos Municipais
existentes

• Policentralidade
• Diversificação de usos do solo
• Mobilidade Urbana
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Princípios do PDP 2020:

✓ Criação da Macrozona Urbana Consolidada

• Sustentabilidade
• Participação Social e Governança Pública
• Justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização
• Integração e Desenvolvimento Regional
• Cidade Compacta

✓ Criação da Macrozona de Expansão Urbana
✓ Coeficiente de Aproveitamento Básico igual a 1
para toda cidade (CA = 1), exceto as ZCSC
✓ Planos Locais de Gestão
✓ Outorga Onerosa de Alteração de Uso
✓ Outorga Onerosa de Direito de Construir

• Policentralidade
• Diversificação de usos do solo
• Mobilidade Urbana

✓ Transferência do Direito de Construir
✓ Operação Urbana Consorciada
✓ Parcelamento,

Edificação

ou

Utilização

Compulsória
✓ IPTU Progressivo no Tempo
✓ Desapropriação com pagamento de títulos da
dívida pública
✓ Instrumentos de Regularização Fundiária
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Princípios do PDP 2020:

✓ Criação da Macrozona Urbana Consolidada - MUC

• Sustentabilidade
• Participação Social e Governança Pública
• Justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização
• Integração e Desenvolvimento Regional

✓ Criação da Macrozona de Expansão Urbana – MEU
✓ Criação da Zona de Comércio e Serviços Central –
ZCSC
✓ Criação da Zona Especial de Refuncionalização
Urbana - ZERU

• Cidade Compacta

✓ Outorga Onerosa de Alteração de Uso

• Policentralidade
• Diversificação de usos do solo

✓ Parcelamento,
Compulsória,

• Mobilidade Urbana

Edificação
IPTU

ou

Progressivo

Utilização
no

Tempo,

Desapropriação com pagamento de títulos da
dívida pública somente na MUC
✓ Lote mínimo de 160 m2
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Princípios do PDP 2020:

✓ Criação da Zona de Comércio e Serviços Central –

• Sustentabilidade

ZCSC

• Participação Social e Governança Pública
• Justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização

✓ Coeficiente Básico igual a dois na ZCSC
✓ Criação da Zona Especial de Restruturação e
Qualificação - ZERQ

• Integração e Desenvolvimento Regional
• Cidade Compacta
• Policentralidade
• Diversificação de usos do solo
• Mobilidade Urbana
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Princípios do PDP 2020:

✓ Criação de zonas de transição de usos que conciliam

• Sustentabilidade

os usos residências com os usos não residenciais e a
• Participação Social e Governança Pública
• Justa distribuição dos benefícios e ônus

recuperação e preservação ambiental
✓ Criação de zonas em forma gradiente do menos para

decorrentes do processo de urbanização
• Integração e Desenvolvimento Regional

o mais impactante.
✓ Detalhamento dos usos permitidos e admitidos para

• Cidade Compacta
cada zona.

• Policentralidade

✓ Criação da Zona de Comércio e Serviços Central –

• Diversificação de usos do solo
ZCSC

• Mobilidade Urbana

✓ Plano de Hierarquia e Expansão Viária
✓ Diretrizes para a sinalização de trânsito
✓ Normatização e classificação dos dimensionamentos
das vias
✓ Revisão e ampliação da hierarquia viária
✓ Previsão da Expansão viária
✓ Criação do Anéis Viários
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