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DAS DEFINIÇÕES GERAIS DO PLANO DIRETOR



O QUE É PLANO DIRETOR?

O Plano Diretor é instrumento estratégico da política de desenvolvimento urbano territorial,

determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no Município, sendo

parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele

contidas.

O Plano Diretor do Município de Guaratinguetá tem vigência de 10 (dez) anos.



O QUE JÁ FOI FEITO E O QUE FALTA PARA O 
PLANO DIRETOR 2019?

Já foi realizado:

▪ Audiências públicas para elaboração do relatório de 

Leitura Comunitária

▪ Elaboração do Relatório de Leitura Técnica

▪ Constituição das Câmaras Técnicas Setoriais (nove)

▪ Relatório do Diagnóstico

▪ Relatório do Prognóstico

▪ Audiências públicas do Diagnóstico e Prognóstico

Próximos passos:

▪ Audiências públicas sobre a Minuta de Lei

▪ Revisão do Prognóstico

▪ Revisão da Minuta de Lei

▪ Apresentação na Câmara dos Vereadores para 

discussão e aprovação.



1. justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais;

2. inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e políticas sociais a todos

os munícipes;

3. respeito às funções sociais da Cidade e à função social da propriedade;

4. participação da população nos processos, planejamento e gestão.

5. planejar as atividades e ações do poder público;

6. fortalecer a política do planejamento na administração municipal;

7. realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e garantir o bem

estar e a melhoria da qualidade de vida;

8. consolidar a cidade de Guaratinguetá como polo turístico e gerador de emprego e renda.

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS



TÍTULO II

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES 

ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO I 

DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  



Ações Estratégicas:

▪ executar regularização fundiária dos bairros irregulares;

▪ fiscalizar o território a fim de coibir a implantação de novos parcelamentos irregulares e clandestinos;

▪ integrar a política habitacional do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social;

▪ programa de Locação Social para Habitação de Interesse Social;

▪ aplicar os instrumentos para a regularização fundiária de interesse social;

▪ buscar soluções negociadas e alternativas de moradia para as famílias despejadas;

▪ criar o Departamento Municipal de Habitação;

▪ criar o Conselho Municipal de Habitação;

▪ aprovação automática de projetos habitacionais!

DA HABITAÇÃO



Regularização Fundiária Rural e Urbana são reguladas pela Lei Federal nº. 13.465, de 11 de julho de 2017 que

considera:

1. garantia da efetivação da função social da propriedade e da cidade;

2. ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda;

3. garantia do princípio constitucional da moradia digna;

4. garantia de participação social;

5. compatibilidade entre as obras propostas com o sistema viário, e redes de drenagem, de abastecimento de água e

esgotamento sanitário do entorno;

6. melhoria da qualidade ambiental por meio de ampliação das áreas permeáveis e recuperação das áreas

ambientalmente protegidas;

7. articulação com as políticas setoriais;

8. estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e

9. concessão do título preferencialmente para a mulher.

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



1. criar o Parque das Nascentes;

2. criar Programa de Educação Ambiental; 

3. elaborar os Planos Municipais de Manejo das Unidades de Conservação e de Meio Ambiente;

4. estabelecer as ZEPAMs;

5. garantir projetos de saneamento ecológico visando a preservação da Área de Proteção Permanente

da Serra da Mantiqueira, dos remanescentes de Mata Atlântica e das unidades de conservação,

especificamente das APA do Paraíba do Sul e da Mantiqueira;

DO MEIO AMBIENTE



1. universalizar o saneamento básico no município;

2. garantir a oferta de água potável em qualidade e quantidade suficientes para atender as necessidades

básicas;

3. recuperar mananciais e cursos d’água, através da universalização do sistema de coleta e tratamento de

efluentes sanitários;

4. proteger áreas de interesse ambiental e a diversidade biológica natural;

5. proteger e recuperar nascentes e mananciais de abastecimento;

6. garantir salubridade ambiental para a totalidade da população;

7. elaborar o Plano de Macrodrenagem e Saneamento Ambiental.

DO SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO



DA MOBILIDADE URBANA 

1. garantir condições de deslocamentos seguros;

2. garantir condições de mobilidade e acessibilidade por meios de transporte públicos e privados;

3. promover a mobilidade municipal (urbana e rural) de forma sustentável;

4. estabelecer adequações no sistema viário para implantação de vias específicas para o tráfego

de bicicletas – ciclovias e ciclofaixas;

5. considerar as questões de logística empresarial no sistema viário, garantindo a fluidez no

transporte de cargas e mercadorias, visando o desenvolvimento econômico;

6. promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo dos direitos humanos e

liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, assim como os idosos e as

pessoas com mobilidade reduzida;

7. orientar o planejamento do sistema de iluminação pública, visando a abrangência dos serviços a

toda população;



1. promover e estimular o desenvolvimento econômico local;

2. fortalecer as atividades comerciais, de qualquer porte e segmento, e os serviços de apoio à

produção em geral;

3. fortalecer os segmentos do turismo, da cultura e do lazer, explorando economicamente o

potencial do território para esse fim;

4. estimular o cooperativismo de culturas agrícolas;

5. criar, ampliar e manter atrativos ecológicos, históricos, culturais e religiosos;

6. fomentar o aprimoramento da estrutura para turismo de negócios;

7. estimular o desenvolvimento do artesanato e do turismo sustentável como fonte de renda;

8. estimular o associativismo e o empreendedorismo como alternativas para a geração de trabalho

e renda;

9. incentivar a criação de incubadora para micro e pequenas empresas;

10. estimular a diversidade e o fortalecimento das cadeias produtivas do Município e da Região;

11. criar polo de desenvolvimento industrial sustentável, com distrito condominial para micro e

pequenas indústrias;

12. fomentar a criação de novos núcleos comerciais nos bairros.

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



1. projeto de valorização e qualificação urbana expandindo o perímetro urbano e promovendo a ligação

entre as áreas, facilitando o deslocamento e desenvolvimento da cidade;

2. qualificar o território para valorização e promoção de desenvolvimento de geração de renda e

consequente inclusão social, a preservação ambiental e ordenação da ocupação do território regulada e

equilibrada;

3. criar um ambiente propício à implantação de novos empreendimentos.

4. garantir a ordenação das ligações entre os loteamentos e vias urbanas, prevendo a fluidez, segurança no

trânsito e garantindo a acessibilidade.

ANEL VIÁRIO



MAPA DO ANEL VIÁRIO



DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, 

CULTURAL E NATURAL

1. As intervenções dentro do perímetro de tombamento do Centro Histórico ou nos bens culturais 

considerados de interesse para o munícipio, ou ainda e bens em processo de estudo e análise 

devem ser objeto de prévia análise pela Secretaria Municipal de Cultura de Guaratinguetá, que 

encaminhará à Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Municipal, 

mediante apresentação de projeto;

2. Estabelecer uma política de regulamentação prevendo multas e punições em caso de crimes em 

relação aos bens culturais;

3. Constituição de uma Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de

Guaratinguetá, formada por integrantes da Sociedade Civil, Poder Público, Instituições de Ensino

Superior que tenha cursos vinculados a essa temática e Instituições Museológicas e outras

vinculadas à preservação da história;



TÍTULO II

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES 

ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA  



1. fortalecer as expressões culturais locais e as do Vale do Paraíba valorizando e estimulando a diversidade

cultural;

2. garantir o pleno funcionamento de equipamentos e serviços culturais municipais;

3. reformar e criar leis, instituições e mecanismos destinados ao financiamento e fomento, visando o

aumento do orçamento da cultura;

4. fortalecer das expressões culturais populares em Guaratinguetá

5. incentivar a cultura popular desenvolvida diretamente pela comunidade através das Escolas de Samba,

blocos carnavalescos e outras manifestações;

6. estimular processos de participação cultural e de formação de uma cultura cidadã;

7. promover e apoiar eventos culturais;

8. consolidar o Sistema Municipal de Cultura e promover a participação social.

DA CULTURA



DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. garantir o atendimento dos serviços de assistência social e a segurança da população;

2. prover recursos e atenção, garantindo a proteção social e a inclusão da população no circuito dos direitos da

cidadania; e

3. atuar de forma preventiva, no que se refere a processos de exclusão social, assegurando que as ações no âmbito

da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

4. garantir a prestação da assistência jurídica gratuita aos cidadãos de baixa renda, visando à promoção da defesa de

seus direitos e à formação de organizações representativas de seus interesses;

5. garantir e priorizar o atendimento à criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidades, especialmente

àquelas em situação de acolhimento,

6. garantir o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores

de serviços à população;

7. desenvolver condições para o pleno exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos idosos;

8. desenvolver potencialidades dos portadores de necessidades especiais, por meio de sua inserção na vida social e

econômica;

9. promover a reinserção social, do direito à convivência social e à autonomia das pessoas em situação de rua.



1. transformar a Educação Municipal em sistema de ensino, como política educacional em seu conteúdo e

forma,

2. garantir formação escolar de qualidade, gratuita e universal na educação infantil e ensino fundamental,

abrangendo as dimensões ética, social, ambiental cultural, política e formação para o trabalho, respeitando

as especificidades e as diversidades para que se efetue uma educação democrática;

3. assegurar a autonomia de instituições educacionais quanto aos projetos pedagógicos e aos recursos

financeiros necessários à sua manutenção;

4. aperfeiçoar o Projeto Pedagógico pelas Escolas Municipais, de forma a incluir ações afirmativas que

valorizem a diversidade, identidade étnico-racial, igualdade social, inclusão e direitos humanos;

5. incentivar nas empresas públicas e privadas, a criação de programas permanentes de Educação de Jovens e

Adultos para os seus trabalhadores;

6. possibilitar oportunidades de qualificação profissional e de desenvolvimentos de competências que

preparem para o trabalho e empreendedorismo;

DA EDUCAÇÃO



1. democratizar o acesso da população aos serviços de saúde, de modo a:

a) promover a implantação integral do Programa de Saúde da Família, articulado aos demais

níveis de atuação do SUS;

b) adotar o Programa de Saúde da Família como estratégia estruturante da atenção à saúde;

c) desenvolver programas e ações de saúde tendo como base a territorialização, a priorização das

populações de maior risco, a hierarquização dos serviços e o planejamento ascendente das ações.

1. ampliar a rede física de atendimento, adequando-a às necessidades da população;

2. garantir a completa manutenção predial de todas as Unidades de Saúde para pleno

funcionamento dos mesmos;

3. elevar do padrão de qualidade e eficiência do atendimento em saúde prestado à população;

4. garantir o atendimento com equipamentos adequados e de qualidade;

5. construir novas unidades de saúde, prioritariamente em imóvel próprio e de acordo com a

demanda;

DA SAÚDE



1. implantar o esporte, lazer e recreação como política pública no Município, inclusive na área rural;

2. manter em funcionamento pleno as áreas livres municipais destinadas ao esporte e ao lazer; e

3. implantar programas de atividades que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da

população e que complementem as seguintes manifestações:

a) esporte educacional – no sentido de desenvolver a manifestação lúdica do ser humano;

b) esporte desportivas não formais, através de programas de recreação e lazer com participação e gestão

comunitária;

c) esporte de rendimento – consolidação de um Fundo de Apoio ao Esporte Amador em parceria com a

iniciativa privada.

1. recuperar os equipamentos de esportes, adequando-os à realização de grandes eventos e

espetáculos esportivos;

2. garantir o acesso dos portadores de necessidades especiais a todos os equipamentos esportivos

municipais;

3. implantar unidades esportivas em regiões mais carentes;

DOS ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO



1. atender a todos, garantir a ordem democrática e o exercício pleno da cidadania atendendo, no que se

aplicar, ao Plano Nacional de Segurança Pública;

2. assegurar a integridade física e patrimonial dos cidadãos de forma integrada com a União, o Estado e a

sociedade civil;

3. diminuir os índices de criminalidade do Município de Guaratinguetá;

4. estabelecer políticas públicas de segurança de forma integrada com outros setores da esfera municipal;

5. dotar o Poder Executivo Municipal de recursos humanos para a realização das atividades de vigilância e

prevenção da violência;

6. estimular o envolvimento das comunidades nas questões relativas à segurança urbana.

DA SEGURANÇA PÚBLICA



TÍTULO II

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: OBJETIVOS, DIRETRIZES E AÇÕES 

ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO III

DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL



DA POLÍTICA URBANA

As funções sociais da propriedade no Município de Guaratinguetá correspondem ao direito à cidade para todos e

todas, o que compreende os direitos aos serviços públicos e de infra e superestrutura, à moradia, ao saneamento

ambiental, ao transporte coletivo, à educação, à mobilidade e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer.

A política de urbana deve se pautar pelos seguintes princípios:

1. garantir a função social da cidade e da propriedade;

2. garantir o equilíbrio de distribuição e acessibilidade aos serviços públicos; e

3. garantir a gestão democrática e participativa.



1. evitar a segregação de usos promovendo a diversificação e mesclagem de usos compatíveis de

modo a reduzir os deslocamentos da população e equilibrar a distribuição da oferta de

emprego e trabalho na Cidade;

2. estimular o crescimento da Cidade na área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e

equipamentos;

3. promover a distribuição de usos e a intensificação do aproveitamento do solo de forma

equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar

sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos coletivos;

4. estimular a urbanização e qualificação de áreas de infraestrutura básica incompleta e com

carência de equipamentos sociais;

5. coibir o surgimento de assentamentos irregulares, implantando sistema eficaz de fiscalização e

definir as condições e parâmetros para regularizar os assentamentos consolidados,

incorporando-os à estrutura urbana, respeitado o interesse público e o meio ambiente; e

6. coibir e rever a prática de construção e uso irregular das edificações, revendo e simplificando a

legislação, e implantar sistema eficaz de fiscalização.

DA URBANIZAÇÃO E USO DO SOLO



1. garantir o direito do cidadão ao usufruto da paisagem urbana;

2. garantir a qualidade ambiental do espaço público;

3. garantir a possibilidade de identificação, leitura e apreensão da paisagem e de seus elementos

constitutivos, públicos e privados, pelo cidadão;

4. assegurar o equilíbrio visual entre todos os diversos elementos que compõem a paisagem urbana;

5. favorecer a preservação do patrimônio cultural e ambiental urbano;

6. disciplinar o uso do espaço público pelo setor privado, em caráter excepcional, subordinando-o a projeto

urbanístico previamente estabelecido, segundo parâmetros legais expressamente discriminados em lei.

DA PAISAGEM URBANA



1. racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura instalada e por instalar;

2. assegurar a equidade na distribuição territorial dos serviços;

3. coordenar e monitorar a utilização do subsolo pelas concessionárias de serviços públicos;

4. incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, buscando otimizar o uso dos recursos

dos sistemas de infraestrutura urbana e dos serviços de utilidade pública, garantindo um ambiente

equilibrado e sustentável;

5. promover a gestão integrada da infraestrutura e o uso racional do subsolo e do espaço aéreo urbano,

garantindo o compartilhamento das redes não emissoras de radiação, coordenando ações com

concessionários e prestadores de serviços e assegurando a preservação das condições ambientais

urbanas;

6. estabelecer mecanismos de gestão entre Município, Estado e União para serviços de interesse comum,

como o abastecimento de água, tratamento de esgotos, destinação final de lixo, energia e telefonia;

7. garantir o investimento em infraestrutura;

DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



TÍTULO III

DO PLANO URBANÍSTICO-AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DOS ELEMENTOS ESTRUTURADORES E INTEGRADORES

CAPÍTULO II

DA ORDENAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO TERRITORIAL

CAPÍTULO III

DO MACROZONEAMENTO

CAPÍTULO IV

DO ZONEAMENTO

CAPÍTULO V

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA E AMBIENTAL



A urbanização do território do Município se organiza em torno de sete elementos, dois estruturadores e

cinco integradores, a saber:

I - Elementos Estruturadores:

a) Rede Hídrica Estrutural;

b) Rede Viária Estrutural;

II - Elementos Integradores:

a) Habitação;

b) Equipamentos Sociais;

c) Áreas Verdes;

d) Espaços Públicos;

e) Espaços de Comércio, Serviço e Indústria.

DOS ELEMENTOS ESTRUTURADORES E 

INTEGRADORES



1. prever a ordenação e expansão dos núcleos urbanos;

2. prevenir as distorções do crescimento urbano;

3. conter a tendência à excessiva concentração urbana; e

4. controlar o uso do solo, de modo a coibir:

a – utilização irregular ou inadequada dos imóveis;

b – parcelamento irregular do solo e edificação, horizontal ou vertical, desaconselhável em função dos

equipamentos urbanos disponíveis;

c – agressão ao meio ambiente.

DA ORDENAÇÃO E DO USO DO ESPAÇO 

TERRITORIAL



MAPA DO PERÍMETRO URBANO



• A Macrozona é o primeiro nível de definição das diretrizes espaciais do Plano Diretor, ou seja, um

referencial espacial para o uso e a ocupação do solo na cidade, em concordância com as

estratégias de política urbana.

• O território do Município fica dividido em 2 (duas) Macrozonas:

I - Macrozona de Qualificação Rural;

II - Macrozona de Qualificação Urbana.

• Na Macrozona de Qualificação Urbana, as edificações, usos e intensidade de usos subordinar-se-

ão a exigências relacionadas com os elementos estruturadores e integradores, à função e

características físicas das vias.

• A Macrozona de Qualificação Rural corresponde à área não urbanizada ou urbanizada nos

núcleos urbanos isolados. Ela contempla a área objeto do Plano de Manejo da Área de Proteção

Ambiental da Serra da Mantiqueira do Ministério do Meio Ambiente.

DO MACROZONEAMENTO



MAPA DE MACROZONEAMENTO



MAPA DE MACROÁREAS (COM APP)



DO ZONEAMENTO

São alguns dos objetivos das Zonas da Macrozona de Qualificação Urbana:

1. ordenar o adensamento construtivo;

2. hierarquizar e caracterizar usos conforme o sistema viário;

3. definir diretrizes para ocupação das áreas e glebas;

4. ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos, os espaços verdes e de lazer;

5. estabelecer um controle ambiental equilibrado ;

6. valorizar e proteger o patrimônio cultural;

7. conter ocupação de áreas ambientalmente sensíveis.

• As Zonas da Macrozona de Qualificação Urbana compreendem:

Zona Central;

Zona Estritamente Residencial;

Zona de Uso Misto;

Zona de Desenvolvimento Econômico;

Zona Institucional;

Zona Militar.



MAPA DO ZONEAMENTO ATUAL



MAPA DO ZONEAMENTO URBANO ATUAL



MAPA DO NOVO ZONEAMENTO URBANO



Zonas Especiais compreendem áreas do território que exigem tratamento especial na definição de

parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento:

1. Zonas Especiais de Patrimônio Cultural;

2. Zona Especiais de Interesse Turístico;

3. Zona Especial de Produção Agrícola e Extração Mineral;

4. Zonas Especiais de Proteção Ambiental;

5. Zonas Especiais de Interesse Social;

DAS ZONAS ESPECIAIS



Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano, serão adotados, dentre

outros, os seguintes instrumentos de política urbana:

a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios;

b) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU progressivo no tempo;

c) Da Desapropriação Mediante Pagamento em Títulos da Dívida Pública;

d) Outorga Onerosa do Direito de Construir;

e) Transferência do direito de construir;

f) Consórcio imobiliário;

g) Direito de preempção;

h) Direito de superfície.

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA E 

AMBIENTAL



TÍTULO IV

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO

CAPÍTULO I

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

CAPÍTULO II

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

CAPÍTULO III

DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS NA POLÍTICA URBANA

CAPÍTULO IV

DA REVISÃO E MODIFICAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL



O Sistema de Planejamento é composto:

- Plano Diretor (10 anos)

- Plano Plurianual (PPA - 4 anos)

- LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária - Anual)

- LOA (Lei Orçamentária Anual)

Os Planos de Governo, Planos de Metas, o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento

Anual incorporarão e observarão as diretrizes e prioridades estabelecidas nesta lei.

DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO



Os conteúdos do Plano de Bairro deverão ser elaborados a partir das seguintes diretrizes:

I - pesquisas de campo realizadas junto aos moradores dos bairros;

II - análises de dados secundários produzidos por diferentes órgãos de pesquisa;

III - análises de estudos existentes;

IV - utilização de metodologias participativas nas diferentes etapas de elaboração; e

V - utilização de abordagens interdisciplinares.

Os Planos de Bairro poderão ser elaborados pelas associações de representantes de moradores, com a

participação dos Conselhos Municipais e com o acompanhamento da Secretaria de Governo e Gestão

Estratégica.

DOS PLANOS DE BAIRRO



- A Prefeitura dará ampla publicidade a todos os documentos e informações produzidos no processo de

elaboração, revisão, aperfeiçoamento e implementação do Plano Diretor, de planos, programas e

projetos setoriais, regionais, locais e específicos, bem como no controle e fiscalização de sua

implementação;

- Para possibilitar o acompanhamento da implantação do Plano Diretor, a Prefeitura deverá definir e

publicar regularmente indicadores de monitoramento e avaliação.

DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR



DAS INSTÂNCIAS PARTICIPATIVAS NA POLÍTICA 

URBANA

Fica assegurada a participação da população em todas as fases do processo de gestão democrática da

política urbana, mediante as seguintes instâncias de participação:

I - Conselho Municipal de Política Urbana;

II - Conferência Municipal de Política Urbana;

III - Audiências Públicas;

IV - Plebiscito e Referendo Popular;

V - Iniciativa Popular;

VI - Conflitos de Interesse.



TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

A Prefeitura deverá enviar à Câmara Municipal projetos de lei contendo os seguintes instrumentos e

prazos:

I – Nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, no prazo de 6 (seis) meses;

I - Plano Municipal de Habitação, no prazo de 18 (dezoito) meses;

II - Plano Municipal de Manejo das Unidades de Conservação, no prazo de 18 (dezoito) meses;

III - Plano Municipal de Meio Ambiente, no prazo de dezoito (18) meses;

IV - Plano de Macrodrenagem e Saneamento Ambiental, no prazo máximo de dezoito (18) meses;

V - Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, no prazo de 18 (dezoito) meses;

VI - Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, no prazo de 18 (dezoito) meses;

VII - Plano Municipal de Política Cultural, no prazo de 18 (dezoito) meses; e

VIII - Plano Municipal de Arborização, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Fazem parte integrante desta lei:

I - Mapa de Macrozonas;

II - Mapa de Zoneamento;

III- Mapa de Zonas Especiais e Específicos;



Obrigado pela atenção e 

até o próximo encontro.

HTTPS://PLANODIRETOR.GUARATINGUETÁ.SP.GOV.BR

FACEBOOK.COM/PLANODIRETORGUARATINGUETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA


