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Mesópolis,18 de Junho de 2019.

Oficio nº.088/2019
EXMA SRA.
MARIA INÊS RIBEIRO
D.D. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLIS-SP.

Senhora Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa

Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 006

DE 18 DE JUNHO DE 2019. Que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano, o

Sistema de Planejamento Urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do

Município de Mesópolis., para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres

Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa Senhoria,

nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
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LEANDRO aRABESIDO POLARINI

Prefeito Municipal

Gâmata Mun, Mesópolis
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PROJETODELEI COMPLEMENTAR Nº 006 DE 18DE JUNHO DE2019.
Que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Planejamento Urbano e o
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Mesópolis

TÍTULO |
DA ABRANGENCIA, DOS CONCEITOS, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

CAPÍTULO|
DA ABRAGÊNCIA E DOS CONCEITOS

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano,
o Sistema de Planejamento Urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de
Mesópolis e aplica-se à totalidade do seu território.

8 1º A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano é o conjunto de planos e
ações que tem como objetivo ordenaro pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e O uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de
forma a assegurar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes.

8 2º O Sistema de Planejamento Urbano corresponde ao conjunto de órgãos,
normas, recursos humanose técnicos que tem como objetivo coordenar as ações referentes
ao desenvolvimento urbano, de iniciativa dos setores público e privado, integrando-as com os
diversos programas setoriais, visando à dinamização e à modernização da ação
governamental.

$ 3º O Plano Diretor de Desenvolvimento é o instrumento básico da Política de
Desenvolvimento Urbano do Município de Mesópolis, determinante para todos os agentes
públicos e privados que atuam em seu território.

Art. 2º A presente lei tem como base os fundamentos expressos na
Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica do Município de Mesópolis.

$ 1º O Plano Diretor de Desenvolvimento deverá considerar o disposto nos
planose leis nacionais e estaduais relacionadas àspolíticas sustentáveis de desenvolvimento
urbano, incluindo saneamento básico, habitação, mobilidade e ordenamento territorial,
desenvolvimento econômico e à política de meio ambiente.

Art. 3º O Plano Diretor de Desenvolvimento orienta o planejamento urbano
municipal e seus objetivos, diretrizes e prioridades devem ser respeitados pelos seguintes
planos e normas:

|- Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e
o Plano de Metas;

Il - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e demais normas correlatas;
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Ill — Código de Obras e Edificações, Sanitário, Posturas e demais normas
correlatas;

IV — Todos os planos específicos de ações e desenvolvimento.

Art. 4º Os objetivos previstos neste Plano Diretor devem ser alcançados até
2039.

Parágrafo único. O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta
de revisão deste Plano Diretor, a ser elaborada de forma participativa, em 2024.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS.

Art. 5º Os princípios que regem a Política Municipal de Desenvolvimento

Urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento são:

| - Função Social da Cidade;

| - Função Social da Propriedade Urbana;

HI - Função Social da Propriedade Rural;

IV - Equidade e Inclusão Social e Territorial:

V - Direito à Cidade;

VI - Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado;

VII - Gestão Democrática.

8 1º Função Social da Cidade compreende o atendimento das necessidades

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos

sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental, incluindo o direito à terra urbana,

à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos

serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao lazer.

8 2º Função Social da Propriedade Urbana é elemento constitutivo do direito

de propriedade e é atendida quando a propriedade cumpre oscritérios e graus de exigência

de ordenaçãoterritorial estabelecidos pela legislação, em especial atendendo aos coeficientes

mínimos de utilização determinados na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

8 3º Função Social da Propriedade Rural é elemento constitutivo do direito de

propriedade e é atendida quando, simultaneamente, a propriedade é utilizada de forma

(WU
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racional e adequada, conservando seus recursos naturais, favorecendo o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores e observando as disposições que regulam as relações de
trabalho.

8 4º Equidade Social e Territorial compreende a garantia da justiça social a

partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos
populacionais e entre as regiões e bairros do Município de Mesópolis.

8 5º Direito à Cidade compreende o processo de universalização do acesso
aos benefícios e às comodidades da vida urbana por parte de todos os cidadãos, seja pela
oferta e uso dos serviços, equipamentose infraestruturas públicas.

8 6º Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é o direito sobre o
patrimônio ambiental, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, constituído
por elementos do sistema ambiental natural e do sistema urbano de forma que estes se

organizem equilibradamente para a melhoria da qualidade ambiental e bem-estar humano.

8 7º Gestão Democrática é a garantia da participação de representantes dos

diferentes segmentos da. população, diretamente ou por intermédio de associações
representativas, nos processos de planejamento e gestão da cidade, de realização de
investimentos públicos e na elaboração, implementação e avaliação de planos, programase

projetos de desenvolvimento urbano.

Art. 6º A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor de

Desenvolvimento se orientam pelas seguintes diretrizes:

| - justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização;

Il - retorno para a coletividade da valorização de imóveis decorrente dos

investimentos públicos e das alterações da legislação de uso e ocupação do solo;

Il - distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma

equilibrada, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à infraestrutura disponível, aos

transportes e ao meio ambiente, e para melhor alocar os investimentos públicos e privados;

IV - compatibilização da intensificação da ocupação do solo com a ampliação

da capacidade de infraestrutura para atender às demandasatuais e futuras;

V - adequação das condições de uso e ocupação do solo às características do

meio físico, para impedir a deterioração e degeneração de áreas do Município, principalmente

nas de especial interesse;

VI - proteção das áreas de especial interesse, das paisagens dos bens e áreas

de valor histórico, cultural e religioso, dos recursos naturais e dos mananciais hídricos

superficiais e subterrâneos de abastecimento de água do Município;
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VII - utilização racional dos recursos naturais, em especial da água e do solo,

de modo a garantir uma cidade sustentável para a atual, assim como futuras gerações;

VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços
compatíveis com os limites'da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município;

IX - planejamento da distribuição espacial da população e das atividades

econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente, a mobilidade e a qualidade de vida urbana;

X - incentivo à produção de Habitação de Interesse Social, de equipamentos

sociais e culturais e à proteção e ampliação de áreaslivres e verdes;

XI - prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não

motorizados;

XII - revisão e simplificação da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo e das normas edilícias, com vistas a aproximar a legislação da realidade urbana,

assim como facilitar sua compreensão pela população;

XIII - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes;

b) o parcelamento, a edificação ou os usos excessivos ou inadequados do solo

em relação à infraestrutura urbana;

c) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como

polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente:

d) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulta na sua subutilização

ou não utilização;

e) a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre usos e a função

das vias que lhes dão acesso;

f) a poluição e a degradação ambiental;

9) a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo;

h) o uso inadequado dos espaços públicos.

XIV - cooperação entre os governos,a iniciativa privada e os demais setores

da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
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XV - a atratividade e a viabilidade econômica do Município, respeitando suas
características e vocações econômicas em prol do seu desenvolvimento:

XVI - o desenvolvimento de políticas de fomento ao crescimento econômico,
facilitando e incentivando a formalização de microempreendedores e empresas no Município.

Art. 7º A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor de
Desenvolvimento se orientam pelos seguintes objetivos estratégicos:

| — planejar “e controlar o processo de expansão horizontal da aglomeração
urbana, contribuindo para o crescimento urbano ordenado:

Il - acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilzadas dotadas de

infraestrutura;

II - reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre os
locais de emprego e de moradia;

IV - expandir as redes de transporte coletivo e os modos não motorizados,

racionalizando o uso de automóvel;

V - implementar uma política fundiária e de uso e ocupação do solo que garanta

o acesso à terra para as funções sociais da cidade e proteja o patrimônio ambiental e cultural;

VI - contribuir para a universalização do abastecimento de água, a coleta e o

tratamento ambientalmente adequado dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos;

VII - ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes e permeáveis

e a paisagem; .

Vill - proteger as áreas de preservação permanente, as unidades de

conservação, as áreas de proteção dos mananciais e a biodiversidade;

IX - contribuir para mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para a

mudança climática, inclusive por meio da redução e remoção de gases de efeito estufa, da

utilização de fontes renováveis de energia e da construção sustentável, e para a adaptação

aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas;

X - proteger as áreas de especial interesse, o patrimônio histórico, cultural e

religioso e valorizar a memória, o sentimento de pertencimento à cidade e a diversidade;

XI - reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir, em todas as regiões

da cidade, o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e serviços urbanos;

XII - fomentar atividades econômicas sustentáveis, fortalecendo as atividades

Ê ds
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já estabelecidas e estimulando a inovação, o empreendedorismo, a economia solidária e a

redistribuição das oportunidades de trabalho noterritório, tanto na zona urbana comona rural;

XIII - fortalecer uma gestão urbana integrada, descentralizada e participativa;

XIV - recuperar e reabilitar as áreas centrais da cidade.

Art. 8º As áreas de Especial Interesse, de acordo com suas características,

devem serclassificadas como:

| — Área de Especial Interesse Ambiental, constituindo-se naquela necessária

à manutenção ou recuperação de recursos naturais e paisagísticos bem como a que

apresente riscos à segurança e ao assentamento humano. Ficam as Áreas de Especial

Interesse Ambiental consideradas como áreas de conservação e sujeitas a parâmetros

urbanísticos e/ou manejo de solo, indicados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e

Conselho da Cidade, junto com o Órgão Municipal de Obras, Coordenadoria do Meio

Ambiente, de forma coerente a cada área e à legislação federal, estadual e municipal

pertinente. Qualquer tipo de intervenção nestas áreas deve possuir aprovação prévia

daqueles órgãos institucionais e, dependendo do caso, deve ser exigido um Estudo de

Impacto de Vizinhança. Sobre estas áreas incidem também os instrumentos de direito a

preempção, transferência do potencial construtivo e operações urbanas consorciadas;

Il — Área de Especial Interesse Urbanístico, constituindo-se naquela que

demande tratamento urbanístico próprio por sua expressão ou, ainda, se for área degradada,

demandando a sua reestruturação urbana. As Áreas de Especial Interesse Urbanístico são

regidas pelo Conselho da Cidade junto com o Órgão Municipal de Obras, Coordenadoria do

Meio Ambiente. Sobre estas áreas incidem também os instrumentos de direito a preempção,

transferência do potencial construtivo e operações urbanas consorciadas;

Ill — Área de Especial Interesse Histórico, constituindo-se pelo conjunto de

áreas com interesse de tratamento especial, por ser ponto de referência da paisagem

enquanto testemunho da história local ou regional. Qualquer modificação seja ela: reforma,

ampliação ou demolição, numa área de Especial Interesse Histórico, fica sujeita à aprovação

prévia do Conselho da Cidade junto com o Conselho Municipal de Turismo, Órgão Municipal

de Obras e Coordenadoria de Turismo. Sobre estas áreas incidem também os instrumentos

de direito a preempção, transferência do potencial construtivo e operações urbanas

consorciadas;

IV — Área de Especial Interesse Turístico, constituindo-se naquela que, por

suas características urbanísticas e paisagísticas, contribua para a formação ou consolidação

do Sistema Turístico Municipal. As áreas de Especial Interesse Turístico devem serprioritárias

em projetos e obras de melhoramentos, coordenadas pelo Conselho da Cidade junto com o

Conselho Municipal de Turismo, Órgão Municipal de Obras e Coordenadoria de Turismo,para

CU
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qualquertipo de intervenção, deve haver aprovação prévia destes órgãosinstitucionais. Sobre

estas áreas devem incidir os instrumentos direito de preempção, direito de superfície e

operações urbanas consorciadas. Caso seja necessário, devido à escala do empreendimento

e/ou ao potencial de impacto ambiental e social que possa ser ocasionado, deve ser exigido

um Estudo de Impacto de Vizinhança. O Poder Público pode oferecerincentivos à iniciativa

privada visando o desenvolvimento turístico destas áreas;

V - Área de Especial Interesse para Utilização Pública, constituindo-se naquela

que for necessária para instalação de equipamentos urbanose sociais. As Áreas de Especial

Interesse para Utilização Pública serão gerenciadas pelo Conselho da Cidade junto com o

Órgão Municipal de Obras e Coordenadoria de Municipal de Assistência Social. Sobre estas

áreas devem incidir os instrumentos direito de preempção, direito de superfície e operações

urbanas consorciadas;

VI — Área de Especial Interesse Social, constituindo-se na área que, por suas

características, seja destinada à habitação da população de baixa renda, tais como:

a) Áreas ocupadas por assentamentos habitacionais de população de

baixa renda onde houver o interesse de regularização jurídica da posse da terra, da sua

integração à estrutura urbana e da melhoria das condições de moradia;

b) O terreno ou gleba não edificado, subutilizado ou não utilizado,

necessário à implantação de programas habitacionais para população de baixa renda.

$ 1º - Os parâmetros urbanísticos e a regularização das Áreas de Especial

Interesse Social serão determinados e executados pelo Conselho da Cidade juntamente com

o Órgão Municipal de Obras e Coordenadoria de Municipal de Assistência Social.

Art. 9º Ficam definidas como Áreas de Especial Interesse as apresentadas no

Anexo Il - Mapa de Áreas de Especial Interesse.

| - Áreas de Especial Interesse Ambiental (AEIA):

a) AEIA 1 — constituem-se nas faixas de proteção de fundo de vale. Abrange

uma largura total de 60 (sessenta) metros, sendo 30 (trinta) metros do eixo do curso d'água.

Essas faixas são reservadas para constituição da mata ciliar. As áreas de mata ali existentes

devem ser preservadas e as demais áreas podem ser reflorestadas com espécies nativas e

exóticas. Nessas faixas serão permitidos apenas usos preservacionistas, não sendo permitido

nenhum tipo de edificação ou exploração.

b) AEIA 2 —constituem-se nas áreas de proteção sanitária das Estações de

Tratamento de Esgoto, Aterro Sanitário, Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos Sólidos

Urbanos e a área do Antigo Vazadouro de Lixo, envolvendo um raio de 500,00 (quinhentos)

metros de distância desses equipamentos. Nessas áreas não será permitido o parcelamento

do solo em lotes inferiores a 5.000 (cinco mil) metros quadrados e os usos permitidos são de

O
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habitações e de práticas agropecuárias.

c) AEIA 3 — constituem-se nas áreas de micro bacias hidrográficas existentes
no município.

d) AEIA 4 — são áreas estratégicas à macrodrenagem urbana e ao saneamento
ambiental como um todo, no interior do perímetro urbano, destinadas à formação de parques
e áreas de lazer.

e) AEIA 5 — tratam-se das áreas de propriedade particular ou pública

localizadas nos córregos existentes, canalizados ou não, na área urbana, numa faixa igual a
30 (trinta) metros do eixo dq curso d'água de cada lado, totalizando 60 (sessenta) metros, seja
este em calha aberta ou fechada. Nestas áreas não serão permitidas construções em áreas

alagáveis e de solo frágil, após certificação pelo Órgão Municipal de Obras.

f) AEIA 6 — constituem-se de áreas de matas existentes, que devem ser

preservadas.

|| — Áreas de Especial Interesse Histórico (AEIH):

a) AEIH 1 — Praça e Igreja da Matriz

b) Outras áreas que vierem a serem consideradas,através de ato regulamentar

do Chefe do Executivo, por indicação do Conselho da Cidade.

Ill — Áreas de Especial Interesse Turístico (AEIT):

a) AEIT 1 — áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades turísticas

do Município — Área de Lazer e Bairro Rural Aldeia

IV — Áreas de Especial Interesse Urbanístico (AEIU):

a) AEIU 1 — Hospital, Escolas, Centro Comunitário, Câmara Municipal, e

Paço Municipal.

b) AEIU 2 — são áreas destinadas a adaptação do sistema viário existente

e a implantar, através do sistema viário proposto Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do

Solo. Incidem sobre estas áreas os instrumentos de direito de preempção e operações

urbanas consorciadas.

Cc) AEIU 3 - áreas em gleba no meio do perímetro urbano, caracterizada

pela infraestrutura existente e que permanece ociosa. Incidem sobre estas áreas os

instrumentos parcelamento, edificação ou utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo,

desapropriação com pagamento em títulos e direito de superficie.
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V — Áreas de Especial Interesse de Utilização Pública (AEIUP).

a) AEIUP 1 — são as áreas públicas consolidadas ou reservas de áreas

institucionais, verdes e dominiais, prescritas no ato do parcelamento do solo, de acordo com

a Lei Federal nº 6.766/79 com as modificações promovidas pela Lei Federal nº 9.785/99 e nos

termos da legislação municipal.

b) AEIUP 2 — são as propriedades que fazem divisa com as instituições

educacionais, de saúde e sociais existentes no Município, como previsão da expansão dessas

instituições. Incide sobre estas áreas o instrumento direito de preempção.

Cc) AEIUP 3 — são regiões da cidade onde está prevista a implantação de

novos equipamentos públicos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento ou estudo

complementar a este. Incide sobre estas áreas o instrumento direito de preempção.

Parágrafo único. Ficam determinados como equipamentos públicos: escolas,

creches, centros de convivência, parques, áreas de lazer, edifícios de saúde, de segurança

pública, de esporte, de bombeiros, de atividades sociais, de atividades educacionais, postos

de arrecadação, cemitérios, velórios, biblioteca pública e outros que sejam ou venham a ser

assim caracterizados. ,

d) AEIUP 4 — trata-se de área da cidade onde está prevista a implantação

de agroindústrias. Incidem sobre esta área os instrumentos direito a preempção, operações

urbanas consorciadas e direito de superfície.

e) AEIUP 5 — trata-se de área destinada a outras instituições publicas.

Incidem sobre esta área os instrumentos direito a preempção, operações urbanas

consorciadas e direito de superfície.

VI — Áreas de Especial Interesse Social (AEIS).

a) AEIS — são áreas de loteamentos urbanos não legalizados, porém já

consolidados. Estas áreas devem ser regularizadas e legalizadas procurando inseri-las nos

parâmetros determinadospor este Plano Diretor de Desenvolvimento. Caso não seja possível,

o Conselho da Cidade junto com o Órgão Municipal de Obras e Coordenadoria Municipal de

Assistência Social, determinarão os parâmetros de parcelamento e ocupação, específicos

para cada área. Incidem sobre estas áreas os instrumentos usucapião urbano e operações

urbanas consorciadas.

TÍTULO II

DA ORDENAÇÃO TERRITORIAL, DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
E DA PAISAGEM URBANA.

CAPÍTULO |
DA ORDENAÇÃO CU
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Art. 10. Para garantir um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado

entre as várias visões existentes no Município sobre seu futuro, o Plano Diretor de

Desenvolvimento observa e considera, em sua estratégia de ordenamento territorial, as

seguintes cinco dimensões:

| - a dimensão social, fundamental para garantir os direitos sociais para todos

os cidadãos, em especial, o direito à moradia, à mobilidade, à infraestrutura básica e ao

acesso aos equipamentos sociais;

Il - a dimensão ambiental, fundamental para garantir o necessário equilíbrio

entre as áreas edificadas e os espaçoslivres e verdes no interior da área urbanizada e entre

esta e as áreas preservadas e protegidas no conjunto do Município;

III - a dimensão imobiliária, fundamental para garantir a produção dos edifícios

destinados à moradia e ao trabalho;

IV - a dimensão econômica, fundamental para garantir as atividades produtivas,

comerciais, industriais e/ou de serviços indispensáveis para gerar trabalho e renda;

V - a dimensão cultural, fundamental para garantir a memória, a identidade e

os espaços culturais e criativos, essenciais para a vida dos cidadãos.

CAPÍTULO Il

DA REGULAÇÃO DO PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA

PAISAGEM URBANA.

SEÇÃO |
DAS DIRETRIZES PARA A LEGISLAÇÃO DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO

SOLO.

Art. 11. De acordo com os objetivos e as diretrizes expressas neste Plano

Diretor de Desenvolvimento para rede de estruturação da transformaçãourbana, a Legislação

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS deve ser revista, simplificada e

consolidada segundo as seguintes diretrizes:

| - evitar a dissociação entre a disciplina legal, a realidade urbana e as diretrizes

de desenvolvimento urbano estabelecidas neste Plano Diretor de Desenvolvimento;

Il - simplificar sua redação para facilitar sua compreensão, aplicação e

fiscalização;

III - considerar as condições ambientais, da infraestrutura, circulação e dos

serviços urbanos;

E
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IV - estabelecer parâmetros e mecanismos relacionados à drenagem das
águas pluviais, que evitem o sobrecarregamento das redes, alagamentos e enchentes;

V - criar parâmetros de ocupação do solo relacionados aos aspectos
geológicos, geotécnicos e hidrológicos;

VI - condicionar a implantação de atividades que demandem a utilização de
águas subterrâneas ou interferência com o lençol freático em terrenos e glebas localizados
em área de ocorrência de maciços de solo e rocha sujeitos a riscos de colapsos estruturais e
subsidência, à apresentação de estudos geotécnicos e hidrogeológicos que demonstrem a
segurança da implantação;

VII - criar mecanismos para proteção da vegetação arbórea significativa;

VIII - estimular a requalificação de imóveis protegidos pela legislação de bens
culturais, criando normas que permitam sua ocupação por usos e atividades adequados às
suas características e ao entorno em todas as zonas de uso;

IX - proporcionar a composição de conjuntos urbanos que superem

exclusivamente o lote como unidade de referência de configuração urbana, sendo também

adotada a quadra como referência de composição do sistema edificado:

X - promovera articulação entre espaço público e espaço privado, por meio de

estímulos à manutenção de espaços abertos para fruição pública no pavimento de acesso às

edificações;

XI - estimular a implantação de atividades de comércio e serviços nas regiões

onde a densidade populacional é elevada e há baixa oferta de emprego, criando regras para

a adequada convivência entre usos residenciais e não residenciais;

XII - estimular o comércio e os serviços locais, especificamente os instalados

em fachadas ativas, com acesso direto e abertura para o logradouro;

XIII - fomentar o uso misto no lote entre usos residenciais e não residenciais,

especialmente nas áreas bem servidas pelo transporte público coletivo de passageiros;

XIV - evitar conflitos entre os usos impactantes e sua vizinhança;

XV - criar formas efetivas para prevenir e mitigar os impactos causados por

empreendimentos ou atividades classificadas como polos geradores de tráfego ou geradores

de impacto de vizinhança;

XVI - promover o adensamento construtivo e populacional e a concentração de

usos e atividades em áreas com transporte coletivo de média e alta capacidade instalado e

é



  

ii PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPI: 65.712.069/0001-93

  

  

Rua josé Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

.

planejado;

XVII - estimular a reabilitação do patrimônio arquitetônico, especialmente na

área central, criando regras e parâmetros que facilitem a reciclagem e retrofit das edificações

para novos usos;

XVIII - criar normas para a regularização de edificações, de forma a garantir

estabilidade e segurança, para permitir sua adequada ocupação pelos usos residenciais e não

residenciais;

XIX - criar, nas áreas rurais, um padrão de uso e ocupação compatível com as

diretrizes de desenvolvimento econômico e sustentável previstas, em especial as

relacionadas às cadeias produtivas da agricultura e do turismo sustentável;

XX - definir, nas áreas de proteção aos mananciais, disciplina compatível com

a legislação estadual;

XXI - definir os limites dos corredores especiais, bem como as atividades neles

permitidas, adegquando-os às diretrizes de equilíbrio entre usos residenciais e não

residenciais;

XXII - adotar medidas para redução de velocidade dos veículos automotores,

visando garantir a segurança de pedestrese ciclistas;

XXIII - criar formas efetivas para preservação e proteção das áreas verdes

significativas,

XXIV - criar formas de incentivo ao uso de sistemas de cogeração de energia

e equipamentos e instalações que compartilhem energia elétrica, eólica e solar,

principalmente nos empreendimentos de grande porte;

XXV - garantir, na aprovação de projetos de parcelamento e edificação, o uso

seguro das áreas com potencial de contaminação e contaminadas, inclusive águas

subterrâneas, de acordo com a legislação pertinente;

XXVI - criar incentivos para empreendedores produzirem unidades de

Habitação de Interesse Social;

XXVII - prever, para garantir a fluidez do tráfego nas vias do sistema viário

estrutural, restrições e condicionantes à implantação de empreendimentos nos lotes lindeiros

a estas vias;

XXVIII - garantir a manutenção e ampliação das áreas industriais compatíveis

com o entorno e prever a criação de novas áreas adequadas às especificidades do uso

industrial, de modo a garantir a preservação do nível de emprego industrial na cidade;
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XXIX - identificar os polos de saúde e educação, demarcando seus perímetros

e áreas de abrangência;

XXX - criar condições especiais de uso e ocupação do solo que permitam aos

polos de saúde e educação ocuparem áreas ou quadras no seu entorno com o objetivo de
regularizar, reformar e construir unidades complementares às instaladas nesses polos;

XXXI - nos imóveis tombados pela legislação de bens culturais, serão
observadas as restrições das regulamentações dos órgãos municipal, estadual e federal de
preservação do patrimônio cultural.

Art. 12. A legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS,
segundo os objetivos e as diretrizes estabelecidos nesta lei, deverá estabelecer normas
relativas a:

| - condições físicas, ambientais e paisagísticas para as zonas e zonas

especiais e suas relações com os sistemas de infraestrutura, obedecendo às diretrizes

estabelecidas para cada macroárea;

Il - condições de acesso a serviços, equipamentos, infraestrutura urbanas

disponíveis e planejadas;

III - parcelamento, usos e volumetria compatíveis com os objetivos da Política

Municipal de Desenvolvimento Urbano estabelecidos nesta lei;

IV - condições de conforto ambiental;

VI - acessibilidade nas edificações e no espaço público.

Art. 13. A legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS

deverá apresentar estratégia para controle de:

| - parcelamento do solo, englobando dimensões mínimas e máximas de lotes

e quadras;

Il - remembramento de lotes, englobando dimensões máximas do lote

resultante e previsão das condições para destinação de áreas públicas;

III - densidades construtivas e demográficas;

IV - área da edificação no lote e na quadra;

V - relação entre espaços públicos e privados;

VI - circulação viária, polos geradores de tráfego e estacionamentos;

UV
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VII - insolação, aeração, permeabilidade do solo e índice mínimo de cobertura

vegetal;

VIII - especificações e qualidade das obras deinfraestrutura;

IX - usose atividades;

X - funcionamento das atividades incômodas;

XI - áreas não edificáveis;

XII - fragilidade ambiental e da aptidão física à urbanização, especialmente as

áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos geológicos e

hidrológicos correlatos;

XIII - bens e áreas de valor histórico, cultural, paisagístico e religioso;

XIV - áreas de preservação permanente;

XV - espaçospara instalação de galerias para uso compartilhado de serviços

públicos, inclusive centrais de produção de utilidades energéticas localizadas;

XVI - poluição atmosférica e qualidade do ar;

XVII - poluição atmosférica sonora;

XVIII - interferências negativas na paisagem urbana.

SEÇÃO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOSE ATIVIDADES

Art. 14. A legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo deverá

classificar o uso do solo residencial e não residencial, com suas respectivas subclassificações

e metodologias.

SEÇÃO III
DOS ZONEAMENTOS

Art. 15. A divisão do território municipal se dará conforme descrição na

Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

E
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SEÇÃO IV
DAS DIRETRIZES PARA O ORDENAMENTO DA PAISAGEM URBANA

Art. 16. A paisagem da cidade é um bem ambiental e constitui elemento

essencial ao bem-estar e à sensação de conforto individual e social, fundamental para a

qualidade de vida.

Art. 17. As ações públicas e privadas com interferência na paisagem deverão

atender ao interesse público, conforme os seguintes objetivos:

| - garantir o direito do cidadão à fruição da paisagem;

Il - propiciar a identificação, leitura e apreensão da paisagem e de seus

elementos constitutivos, públicos e privados, pelo cidadão;

HI - incentivar a preservação da memória e do patrimônio histórico, cultural,

religioso e ambiental e a valorização do ambiente natural e construído;

IV - garantir a segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos
e pedestres, adequando os passeios às necessidades das pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida;

V - proporcionar a preservação e a visualização das características peculiares

dos logradouros e das fachadas dos edifícios;

VI - contribuir para a preservação e a visualização dos elementos naturais

tomados em seu conjunto e em suas peculiaridades ambientais;

VII - facilitar o acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo
nas vias e logradouros e o fácil e rápido acesso aos serviços de emergência, tais como

bombeiros, ambulâncias e polícia;

VIII - condicionar a regulação do uso e ocupação do solo e a implantação de
infraestrutura à preservação da paisagem urbana em seu conjunto e à melhora da qualidade
de vida da população.

Art. 18. São diretrizes específicas para o ordenamentoe a gestão da paisagem:

| - garantir a participação da comunidade nos processos de identificação,
valorização, preservação e conservação dosterritórios culturais e elementos significativos da
paisagem;

Il - promover o combate à poluição visual, bem como à degradação ambiental;

CP
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III - protegerrecuperare valorizar o patrimônio cultural, paisagístico, bem como

o meio ambiente natural ou construído da cidade;

IV - estabelecer o regramento das características de aproveitamento,

dimensionamento e ocupaçãodelotes e glebas de forma compatível aos objetivos e diretrizes

desta lei, introduzindo a paisagem urbana como critério de composição do sistema edificado;

V - promover ações de melhoria da paisagem urbana nos espaços públicos,

em especial o enterramento do cabeamento aéreo, a arborização urbana, o alargamento,

qualificação e manutenção de calçadas, em atendimento às normas de acessibilidade

universal, dentre outras medidas que contribuam para a promoção da cultura da

sustentabilidade e garantam o direito à cidade;

VI - ordenar a inserção de anúncios nos espaços públicos, proibindo a
publicidade, em atendimento aos objetivos expressos nesta lei;

VII - incentivar a recuperação da paisagem degradada;

VIII - incentivar ações públicas e privadas de recuperação, restauração e

manutenção de fachadas e passeios públicos em áreas degradadas.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOSDE POLÍTICA URBANA E DE GESTÃO AMBIENTAL

Art. 19. Os instrumentos de política urbana e gestão ambiental serão utilizados

para a efetivação dos princípios e objetivos deste Plano Diretor de Desenvolvimento.

Parágrafo único. As intervenções no território municipal poderão conjugar a

utilização de dois ou mais instrumentos de política urbana e de gestão ambiental, com a

finalidade de atingir os objetivos do processo de urbanização previsto para o território.

SEÇÃO |

DOS INSTRUMENTOS INDUTORES DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 20. O Executivo, na forma da lei, poderá exigir do proprietário do solo

urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado, que promova seu adequado

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

| - parcelamento, edificação ou utilização compulsória;

|| - Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo;
(V,
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Ill - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.

SUBSEÇÃO|
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 21. Para aplicação dos instrumentos indutores da função social da

propriedade, são considerados passíveis de aplicação dos instrumentos indutores do uso

social da propriedade os imóveis não edificados, subutilizados, ou não utilizados localizados

no perímetro urbano do município.

SUBSEÇÃO II

DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS.

Ar. 22. Os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados são sujeitos

ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios, estarão sujeitos a legislação

especifica.

SUBSEÇÃOIII
DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 23. Caso os proprietários dos imóveis mencionados na subseção anterior

não cumpram as obrigações nos prazos ali estabelecidos, a Prefeitura deverá aplicar

alíquotas progressivas de IPTU majoradas anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos

- consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15% (quinze por cento).

SUBSEÇÃO IV

DA DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 24. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo

no Tempo sem que os proprietários dos imóveis tenham cumprido a obrigação de parcelar,

edificar ou utilizar, conforme o caso, a Prefeitura poderá proceder à desapropriação desses

imóveis com pagamento em títulos da dívida pública.

$ 1º Ostítulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e

serão resgatados no prazo de até dez anos. em prestações anuais, iguais e sucessivas,

asseguradoso valorreal da indenização e os juros legais, nos termos do art. 8º da Lei Federal

nº 10.257, de 2001.

$ 2º Findo o prazo do artigo anterior, a Prefeitura deverá publicar o respectivo

decreto de desapropriação do imóvel em até 1 (um) ano, salvo em caso de ausência de

interesse público na aquisição, que deverá ser devidamente justificada.

8 3º É vedado ao Executivo proceder à desapropriação do imóvel que se

À
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enquadre na hipótese do “caput” de forma diversa da prevista neste artigo, contanto que a
emissão detítulos da dívida pública tenha sido previamente autorizada pelo Senado Federal.

8 4º Adjudicada à propriedade do imóvel à Prefeitura, esta deverá determinar
a destinação urbanística do bem, vinculada à implantação de ações estratégicas do Plano
Diretor de Desenvolvimento, ou iniciar o procedimento para sua alienação ou concessão, nos
termos do art. 8º do Estatuto da Cidade.

8 5º Caso o valor da dívida relativa ao IPTU supere o valor do imóvel, a
Prefeitura deverá proceder à desapropriação do imóvel e, na hipótese de não ter interesse
público para utilização em programas do Município, poderá aliená-lo a terceiros.

8 6º Ficam mantidas para o adquirente ou concessionário do imóvel as mesmas
obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta lei.

SUBSEÇÃO V
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 25. A Prefeitura poderá exercer o direito de preempção, nos termos da
legislação federal, para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares sempre que necessitar de áreas para cumprir os objetivos e implantar as ações
prioritárias deste Plano Diretor de Desenvolvimento.

Parágrafo único. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder
Público necessitar de áreas para:

| - execução de programase projetos habitacionais de interesse social:

Hl - regularização fundiária;

HI - constituição de reserva fundiária;

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários:

VI - criação de espaços públicos de lazer ou áreas verdes;

VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

4
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Art. 26. Os imóveis ou áreas que estarão sujeitos à incidência do direito de
preempção serão definidos em leis.

Parágrafo único. As leis que tratam do direito de preempção disposto no caput
deste artigo terão o prazo de cinco anos após suas publicações.

Art. 27. A Prefeitura dará publicidade à incidência do direito de preempção e
instituirá controles administrativos para possibilitar a eficácia do instrumento, podendoutilizar,
dentre outros meios, o controle por meio de sistemas informatizados, averbação da incidência
do direito de preempção nas matrículas dos imóveis atingidos e declaração nos documentos
de cobrança do IPTU.

8 1º No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel, o
proprietário deverá comunicar sua intenção de alienar onerosamente o imóvel ao órgão
competente da Prefeitura em até 30 (trinta) dias, contados da celebração do contrato
preliminarentre o proprietário e o terceiro interessado.

8 2º A declaração de intenção de venda do imóvel deve ser apresentada com
os seguintes documentos:

| - proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do
imóvel, na qual constará preço, condições de pagamento e prazo de validade;

Il - endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras
comunicações;

HI - certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente:

IV - declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não
incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou
pessoal reipersecutória.

Art. 28. Recebida a declaração de intenção de venda a que se refere o 8 2º do
artigo anterior, a Prefeitura deverá manifestar, por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
o interesse em exercera preferência para aquisição do imóvel.

8 1º A manifestação de interesse da Prefeitura na aquisição do imóvel conterá
a destinação futura do bem a ser adquirido, vinculada ao cumprimento dos objetivos e ações
prioritárias deste Plano Diretor de Desenvolvimento.

8 2º A Prefeitura fará publicar, em órgãooficial e em pelo menos um jornal local
ou regional de grandecirculação, edital de aviso da declaração de intenção de venda recebida
e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.
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$ 3º Findo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Prefeitura, é

facultado ao proprietário alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado nas

condições da proposta apresentada sem prejuízo do direito da Prefeitura exercer a preferência

em face de outras propostas de aquisições onerosas futuras dentro do prazo legal de vigência

do direito de preempção.

8 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao

órgão competente da Prefeitura cópia do instrumento particular ou público de alienação do

imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura, sob pena de pagamento de

multa diária em valor equivalente a 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) do valor

total da alienação.

Art. 29. Concretizada a venda do imóvel a terceiro com descumprimento ao

direito de preempção, a Prefeitura promoverá as medidas judiciais cabíveis para:

| - anular a comercialização do imóvel efetuada em condições diversas da

proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado;

|| - imitir-se na posse do imóvel sujeito ao direito de preempção que tenha sido

alienado a terceiros apesar da manifestação de interesse da Prefeitura em exercer o direito

de preferência.

$ 1º Em caso de anulação da venda do imóvel efetuada pelo proprietário, a

Prefeitura poderá adquiri-lo pelo valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial

Urbano ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este forinferior aquele.

$ 2º Outras Sanções pelo descumprimento das normasrelativas ao direito de

preempção poderão ser estabelecidas em lei especifica.

SUBSEÇÃO VI

DA ARRECADAÇÃO DE BENS ABANDONADOS

Art. 30. O imóvel que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o

conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser

arrecadado, como bem vago, e após três anos ser incorporado à propriedade do Município,

conforme estabelece a legislação federal.

8 1º Poderá haver arrecadação pelo Município de imóvel abandonado quando

ocorrerem as seguintes circunstâncias:

| - o imóvel encontrar-se vago, sem utilização e sem responsável pela sua

manutenção, integridade, limpeza e segurança;

Il - o proprietário não tiver mais a intenção de conservá-lo em seu patrimônio;

b
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Ill - não estiver na posse de outrem;

IV - cessados os atos de posse, estar o proprietário inadimplente com o

pagamento dos tributos municipais incidentes sobre a propriedade imóvel.

S$ 2º A Prefeitura deverá adotar as providências cabíveis à incorporação

definitiva do bem abandonado ao patrimônio público, nos termos estabelecidos pelo

regulamento, cabendo ao Poder Executivo:

| - tomar as medidas administrativas necessárias para a arrecadação dos bens

abandonados, observando-se desde o início o direito ao contraditório e à ampla defesa;

ll - adotar as medidas judiciais cabíveis para regularização do imóvel

arrecadado junto ao Serviço de Registro Imobiliário, bem como para sua destinação às

finalidades previstas nesta Jei.

Art. 31. O imóvel que passar à propriedade do Município em razão de abandono

poderá ser empregado diretamente pela Administração, para programas de habitações de

interesse social, de regularização fundiária, instalação de equipamentos públicos sociais ou

de quaisquer outras finalidades urbanísticas.

Parágrafo único. Não sendo possível a destinação indicada no caput deste

artigo em razão das características do imóvel ou por inviabilidade econômica e financeira, o

bem deverá ser alienado e o valor arrecadado será destinado ao Fundo Municipal de

Habitação para a aquisição de terrenose glebas.

Art. 32. O procedimento para arrecadação terá início de ofício ou mediante

denúncia, que informará a localização do imóvel em cujos atos de posse tenham cessado.

Parágrafo único. Para dar seguimento ao procedimento de arrecadação, a

Prefeitura deverá elaborar legislação específica.

SEÇÃOII
DO DIREITO DE CONSTRUIR

SUBSEÇÃO|
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 33. O Município poderá receber em concessão, diretamente ou por meio

de seus órgãos, empresas ou autarquias, nos termos da legislação em vigor, o direito de

superfície de bens imóveis para viabilizar a implementação de ações e objetivos previstos

nesta lei, inclusive mediante a utilização do espaço aéreo e subterrâneo.
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Art. 34. O Município poderá ceder, mediante contrapartida de interesse público,
o direito de superfície de seus bens imóveis, inclusive o espaço aéreo e subterrâneo, com o
objetivo de implantar as ações e objetivos previstos nesta lei, incluindo instalação de galerias
compartilhadas de serviços públicos e para a produção de utilidades energéticas.

SUBSEÇÃOII
DA OUTORGA ONEROSADODIREITO DE CONSTRUIR

Art. 35. O Poder Executivo Municipal, mediante contrapartida financeira a ser
prestada pelo beneficiário, nos termos dos artigos 28 a 31 da Lei nº 10.257/01 — Estatuto da
Cidade, e de acordo com oscritérios e procedimentos definidos em lei especifica, poderá
outorgar:

| — o direito de construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Adotado
respeitado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo:

Il — o direito de alterar o uso do solo.

8 1º A concessão do instrumento previsto no inciso | do caput deste artigo
poderá ser negada, pelo Conselho da Cidade, caso se verifique a possibilidade de impacto
não suportável pela infraestrutura ou o risco de comprometimento da paisagem urbana.

$ 2º Os recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de
Construir serão depositados em Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

8 3º Lei Municipal especifica, de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerá as
condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração
de uso, determinando:

| — a fórmula de cálculo para a cobrança:

Il — os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga:

Il — a contrapartida do beneficiário.

Art. 36. A contrapartida poderá ser substituída pela doação de imóveis ao Poder

Público ou por obras deinfraestrutura nas áreas que necessitam de investimentos e nas ZEIS,

desde que aprovada pelo Conselho da Cidade.

Art. 37. As áreas passíveis de aplicação do instrumento de quetrata esta Seção

são aquelas localizadas no Perímetro Urbano, observados os parâmetros urbanísticos de
cada Zona.

l
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SUBSEÇÃO III
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 38. Pela transferência do direito de construir, nos termos do art. 35 da Lei
nº. 10.257/01 - Estatuto da Cidade, o Poder Executivo Municipal poderá autorizar o
proprietário de imóvel urbano a exercer em outro local, ou alienar total ou parcialmente,
mediante escritura pública, o potencial construtivo previsto na Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo, quando o imóvel for considerado necessário para fins de:

| - preservação, quando declarado pelo Poder Público, como de interessehistórico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, ambiental, social ou cultural:

Il — implementação de programas de regularização fundiária, urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social:

HI — implantação de sistema viário, equipamentos urbanos e comunitários.

$ 1º - A mesma faculdade será concedida ao proprietário que doar ao PoderPúblico seu imóvel ou parte dele, para os fins previstos neste artigo.

82º - O proprietário que transferir potencial construtivo de imóvel considerado
comode interesse do patrimônio, nos termos deste artigo, assumirá a obrigação de mantê-lo
preservado e conservado.

Art. 39. Não podem originar transferência do direito de construir os imóveis:

| — desapropriados;

I| — situados em área non aedificandi:

HI! — de propriedade pública ou que, em sua origem, tenham sido alienados pelo
Município, pelo Estado ou pela União de forma não onerosa.

Art. 40. O Poder Executivo deve manter registro das transferências do direito
de construir ocorridas, no qual constem os imóveis transmissores e receptores, bem como os
respectivos potenciais construtivos transferidos e recebidos.

Parágrafo único. Consumadaa transferência do direito de construir em relação
a cada imóvel receptor, fica o potencial construtivo transferido vinculado a este.

Art. 41. As condições relativas à aplicação da transferência do direito de
construir serão estabelecidas em lei municipal específica, com base no Estatuto da Cidade e
neste Plano Diretor de Desenvolvimento, que definirá:

E



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPI:65.712.069/0001-93

 

 

 

 

 

Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000- Mesópolis-SP

| — as formas de registro e de controle administrativo:

Il - as formas e mecanismos de controle social:

III - a previsão de avaliações periódicas:

IV - a forma de cálculo do volume construtivo a ser transferido.

SUBSEÇÃOIV
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 42. Operação Urbana Consorciada é o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Executivo Municipal, com a participação dos proprietários,
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em
uma área específica, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, valorização
ambiental, notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o sistema de transporte
coletivo, implantando programas de melhorias de infraestrutura, sistema viário, áreas de lazer
e de habitações de interesse social em determinado perímetro.

Parágrafo único. Poderão ser previstas nas Operações Urbanas Consorciadas,
dentre outras medidas, a modificação de coeficientes e características de parcelamento, uso
e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilicias, considerado o
impacto ambiental delas decorrente.

Art. 43. As Operações Urbanas Consorciadas têm comofinalidades:

| — implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano:

Il — otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e

revitalização de áreas consideradas não edificadas, subutilizadas, não utilizadas, ou
degradadas;

III — implantação de programas de regularização fundiária e de habitação de

interesse social;

IV — implantação de espaços públicos;

V — proteção, recuperação, valorização e criação de patrimônio ambiental,

histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico;

VI — melhoria e ampliação da infraestrutura da rede viária;

VII — dinamização de áreas visando à geração de empregos;

VIII — reurbanização, revitalização e tratamento urbanístico de áreas.

O,
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Art. 44. Cada Operação Urbana Consorciada será criada porlei específica que,

de acordo com as disposições dosartigos 32 a 34 da Lei nº. 10.257/01 - Estatuto da Cidade,

contendo, no mínimo:

| - definição da área de abrangência e do perímetro da área de intervenção;

Il - coeficiente máximo de aproveitamento da Operação Urbana;

HI - programas e projetos básicos de ocupação da área e intervenções

previstas;

IV - programas de atendimento econômico e social para a população

diretamente afetada pela operação;

V - solução habitacional dentro do seu perímetro ou vizinhança próxima, no

caso da necessidade de remover os moradores de habitações impróprias;

VI — finalidades da operação;

VII - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e

investidores privados, em função dos benefícios recebidos;

VI- forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente

compartilhado com representação na sociedade civil;

IX — garantia de preservação de imóveis e espaços urbanos de especial valor

cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou por ato do Poder Público;

$ 1º Toda Operações Urbana Consorciada deverá ser previamente aprovada

pelo Conselho da Cidade.

8 2º Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VII, deste artigo,

serão aplicados, exclusivamente, no programa de intervenções e dentro da área de

abrangência definidos na lei de criação da Operação Urbana Consorciada.

8 3º O estoque de potencial construtivo adicional a ser definido para as áreas

de Operação Urbana terá seuscritérios e limites definidos na lei municipal específica.

Art. 45. A lei específica que aprovar a Operação Urbana Consorciada poderá

prever a emissão, pelo Município, de determinada quantidade de Certificados de Potencial

Adicional Construtivo - CEPAC, os quais serão alienados em leilão ou utilizados diretamente

na implementação do programa de ações previstas na própria Operação.

8 1º Os Certificados de Potencial Adicional Construtivo - CEPAC - serão
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livremente negociados, mas convertidos em direito de construir e alteração de uso unicamente
na área objeto da Operação.

8 2º A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional Construtivo - CEPAC
— poderá serrealizada no ato da aprovação de projeto de edificação especifico para o imóvel.

8 3º Os Certificados de Potencial Adicional Construtivo — CEPAC — poderão ser
vinculados ao imóvel por intermédio de declaração da Municipalidade, os quais deverão ser
objeto de Certidão.

8 4º A lei a que se refere o caput deste artigo deverá estabelecer:

|— a quantidade de Certificados de Potencial Adicional Construtivo - CEPAC —
a ser emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo adicional
previsto para a Operação;

Il- o valor mínimo do CEPAC:

HI — as formas de cálculo das contrapartidas;

IV — as formas de conversão e equivalência dos CEPAC's em metros
quadrados de potencial construtivo adicional.

SEÇÃO II
DO ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art. 46. O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EPIV — compreende o
conjunto de elementos técnicos indicativos das prováveis modificações nas diversas
características socioeconômicas e físico-territoriais do entorno, que podem resultar do
desenvolvimento de empreendimentos, atividades ou de projetos urbanísticos.

Parágrafo único. O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EPIV - será
analisado por uma comissão multidisciplinar constituída por servidores especializados,
integrantes dos órgãos municipais responsáveis pelo setor de obras, meio ambiente e outros,
e levado à apreciação do Conselho da Cidade.

Art. 47. Os usos que venham a causar grande impacto urbanístico e ambiental,
além do cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua
aprovação condicionada à elaboração e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança -
ElV, a ser apreciado pelo órgão competente da Administração Municipal.

Art. 48. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos
negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para
aprovação do projeto, alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de
melhorias na infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como:
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| - ampliação das redes deinfraestrutura urbana;

Il - área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentoscomunitários, em percentual compativel com o necessário para o atendimento da demanda aser gerada pelo empreendimento:

Ill - ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, pontode ônibus,faixa de pedestres, instalação de semáforos, quando necessário:

IV - proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizemincômodosda atividade;

V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ounaturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como derecuperação ambiental da área;

VI - percentual de lotes ou habitações de interesse social no empreendimento.

8 1º - As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionaisao porte e ao impacto do empreendimento.

82º - A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura deTermo de Compromisso de Ajustamento de Conduta — TAC, por parte do interessado,
devendo este se comprometera arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras
e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do
empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da
aprovação do empreendimento.

Art. 49. Para obtenção das licenças ou autorizações de construção, ampliação
ou funcionamento de atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que se fizerem
necessários, o interessado providenciará Estudo de Impacto de Vizinhança, de forma a
contemplar os efeitos negativos do empreendimento, atividades privadas ou públicas,
observados os seguintes parâmetros:

| - adensamento populacional:

Il - uso e ocupação do solo;

II - valorização imobiliária:

IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental:

V - equipamentos urbanos, incluindo consumo de água, energia elétrica,
resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais:
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VI - equipamentos comunitários, como os de saúde e educação;

VII - sistema de circulação e transportes, incluindo, dentre outros, tráfego
gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

VIII - poluição sonora, atmosférica e hídrica:

IX - vibração;

X - periculosidade;

XI - riscos ambientais;

XII — interferências na paisagem urbana e rural;

XIII - impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno.

Art. 50. Os documentos constantes no EIW/RIV serão públicos e ficarão
disponíveis para consulta no órgão municipal competente.

8 1º - Serão fornecidas cópias do EIV/RIV, quando solicitadas pelos moradores
da área afetada ou por suas associações.

8 2º - O órgão público responsável pelo exame do EIW/RIV deverá realizar
Audiência Pública, antes da decisão sobre o projeto, integrando a participação dos moradores
da área afetada ou por suas associações.

Art. 51. A elaboração do EIV não substitui o licenciamento ambiental exigido,
nos termos da legislação ambiental pertinente.

SEÇÃO IV
DOS INSTUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 52. A regularização fundiária compreende um processo de intervenção
pública, sob os aspectos jurídicos, físicos e sociais, que objetiva legalizar a permanência de
populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, para fins
de habitação, implicando melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da
cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária.

Art. 53. A regularização fundiária pode ser efetivada pelos dos seguintes
instrumentos:

| - concessão de direito real de uso, de acordo com o estabelecido no Decreto-
Lei nº 271, de 20 de fevereiro de 1967;
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Il - concessão de uso especial para fins de moradia, nos termos da Medida
Provisória 2.220/01;

III - autorização de uso, nos termos da Medida Provisória 2.220/01;

IV - da cessão de posse para fins de moradia, nos termos da Lei Federal nº
6.766/79;

V-do usucapião especial de imóvel urbano:

VI - direito de preempção;

VII - direito de superfície.

Art. 54. O Executivo deverá articular 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 equacionare acelerar os processos de regularização fundiária.

Art. 55. O Executivo poderá promoverplano de urbanização com a participação
dos moradores de áreas com usucapião coletivamente para fins de moradia, para a melhoria
das condições habitacionais e de saneamento ambiental nas áreas habitadas por população
de baixa renda, nos termos da Lei Federal nº 10.257/01, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da
Cidade.

TÍTULO III
DA POLÍTICA E DOS SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

Art. 56. As políticas públicas setoriais, em especial as urbanas e ambientais,
integram a Política de Desenvolvimento Urbano do Município e definem as ações que devem
ser implementadas pelo Poder Público Municipal para cumprir os objetivos estratégicos deste
Plano Diretor de Desenvolvimento.

Parágrafo único. As políticas e os sistemas urbanos e ambientais tratados
nesta lei são as que se relacionam direta ou indiretamente com questões de ordenamento
territorial, a saber:

| - Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável;

Il - Política e Sistema de Mobilidade:

HI - Política e Sistema Ambiental;

IV - Política e Sistema de Saneamento Ambiental;
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V - Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e EspaçosLivres;

VI - Desenvolvimento Social e Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais:

VII - Política de Habitação Social;

VII - Política de Proteção ao Patrimônio Arquitetônico e Urbano;

IX - Sistema de Infraestrutura.

CAPÍTULO |
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Art. 57. São objetivos da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentávelreforçar o papel do Município comocentro industrial, comercial, de serviços, de conhecimento,de criação e inovação, promoveratividades econômicas sustentáveis na zona rurale estimular
atividades econômicas que permitam equilibrar a relação emprego/moradia em todas asregiões da cidade na perspectiva de reduzir as desigualdades socioterritoriais e reduzir aquantidade de viagens e o tempo médio de deslocamento no Município.

Parágrafo único. Para alcançar o objetivo descrito no “caput” deste artigo, o
Município deverá articular-se com os demais municípios da Região Noroeste do Estado deSão Paulo e instâncias do governo estadual e federal.

Art. 58. São objetivos específicos da Política de Desenvolvimento Econômico
Sustentável:

| - induzir uma distribuição mais equitativa do emprego, desconcentrando asatividades econômicas;

Il - investir em infraestrutura para minimizar as deseconomias de aglomeração
presentes no Município e criar novas áreas aptas para atrair investimentos em atividades
econômicas;

III - proteger as áreas industriais em funcionamento e estimular sua expansão
em moldes compatíveis com as novas condiçõesterritoriais do Município:

IV - incentivar o comércio e os serviços locais, especialmente os instalados em
fachadasativas,junto às ruas:

V - potencializar a capacidade criativa, o conhecimento científico e tecnológico
e a inovação existente no Município para geraratividades econômicasdealto valor agregado
e ambientalmente sustentáveis:
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VI - promover o desenvolvimento sustentável da zona rural com o apoio à
agricultura familiar, em especial a orgânica, e ao turismo sustentável, em especial de base
comunitária;

VII - promover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento sustentável,
incluindo obras, empreendimentos e serviços de utilidade pública, na zona urbana e rural;

VIII - reforçar a posição da cidade como polo de eventos, ampliando a
infraestrutura e os espaços destinados a exposições e congressos;

IX - criar as condições para o desenvolvimento do turismo apropriado às
características do Município, gerando sinergias entre eventos, negócios, cultura, gastronomia,
compras e agro turismo para aumentar a permanência do visitante no Município;

X - facilitar a instalação de empresas e microempreendedores no Municipio,
por meio de incentivos:

XI - valorizar a diversidade territorial, cultural, étnica, religiosa e de orientação
sexual como um direito que potencializa as oportunidades de desenvolvimento econômico do
Município.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA AMBIENTAL

Art. 59. A Política Ambiental do Município tem carátertransversal e se articula
com as diversas políticas públicas, sistemas e estratégias de desenvolvimento econômico que
integram esta lei.

Art. 60. São objetivos da Política Ambiental:
| - implementação no território municipal, das diretrizes contidas nos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, no Programa Cidades
Sustentáveis, na Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos,
Política Nacional de Saneamento Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política
Nacional de Mudanças Climáticas, Lei Federal da Mata Atlântica, Sistema Nacional de
Unidades de Conservação e demais normas e regulamentos federais e estaduais, no que
couber;

Il - conservação e recuperação do meio ambiente e da paisagem:

III - proteção dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas;

IV - redução da contaminação ambiental em todas as suas formas;

V - garantia de proteção dos recursos hídricos e mananciais de abastecimento;

€»
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VI - priorização de medidas de adaptação às mudançasclimáticas:

VII - incentivo à adoção de hábitos, costumes e práticas que visem à proteção
dos recursos ambientais;

VIII - produção e divulgação de informações ambientais organizadas e
qualificadas;

IX - estímulo às construções sustentáveis.

Art. 61. São diretrizes da Política Ambiental:

| - conservar a biodiversidade, os remanescentes da flora e da fauna;

Il - melhorar a relação de áreas verdes por habitante do Município;

Ill - conservar e recuperar a qualidade ambiental dos recursos hídricos,
inclusive águas subterrâneas, e das bacias hidrográficas, em especial as dos mananciais de
abastecimento;

IV - aprimorar mecanismos de incentivo à recuperação e proteção ambiental;

V - criar mecanismose estratégias para a proteção da fauna silvestre:

VI - reabilitar as áreas degradadase reinseri-las na dinâmica urbana;

VII - minimizar os impactos da urbanização sobre as áreas prestadoras de
serviços ambientais;

VIII - minimizar os processos de erosão e de escorregamentos de solo e rocha;

IX - contribuir para a redução de enchentes:

X - combater a poluição sonora;

XI - contribuir para a minimização dos efeitos das ilhas de calor e da
impermeabilização do solo;

XI - adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas;

XIII - reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa;

XIV - promover programas de eficiência energética, cogeração de energia e
energias renováveis em edificações, iluminação pública e transportes;
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XV - criar, por lei específica, incentivos fiscais e urbanísticos às construções
sustentáveis, inclusive na reforma de edificações existentes;

XVI - adotar procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços
pelo Poder Público Municipal com base em critérios de sustentabilidade;

XVII - estimular a agricultura familiar, urbana e periurbana, incentivando a
agricultura orgânica e a diminuição do uso de agrotóxicos;

XVIII - promovera educação ambiental formal e não formal;

XIX - articular, no âmbito dos Comitês de Bacias Hidrográficas, ações conjuntas
de conservação, recuperação e fiscalização ambiental entre os municípios dos Comitês e a
Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

XX - implantar estratégias integradas com outros municípios da RegiãoNoroeste Paulista e articuladas com outras esferas de governo para redução da poluição edegradação do meio ambiente:

XXI - compatibilizar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico
sustentável e a qualidade de vida da população.

Parágrafo único. Para estimular as construções sustentáveis, lei específica
poderá criar incentivos fiscais, tais como o IPTU Verde, destinados a apoiar a adoção de
técnicas construtivas voltadas à racionalização do uso de energia e água, gestão sustentável
de resíduos sólidos, aumento da permeabilidade do solo, entre outras práticas.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Art. 62. O Sistema de Infraestrutura é integrado pelos serviços, equipamentos,
infraestruturas e instalações operacionais e processosrelativos a:

| — Sistema Viário;

|| - Sistema de Saneamento Básico;

HI — Sistema Energético;

IV — Sistema de Iluminação;

V — Sistema de Comunicações;

VI — Outros sistemas de serviços deinfraestrutura de utilidade pública.

),
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Parágrafo único. As obras, empreendimentos e serviços de infraestrutura deutilidade pública são destinados à prestação de serviços de utilidade pública, nos estritostermos e condições autorizados pelo Poder Público, podendo serinstalados em qualquer das
zonas de uso, exceto na de preservação ambiental.

Art. 63. São objetivos da Política e do Sistema de Infraestruturas:

| - racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura instalada e porinstalar;

Il - assegurar a equidade na distribuição territorial dos serviços:

HI - coordenar e monitorar a utilização do subsolo pelas concessionárias de
serviços públicos;

IV - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, buscandootimizar o uso dos recursosdos sistemas de infraestrutura e dosserviços de utilidade pública,garantindo um ambiente equilibrado e sustentável

V - promovera gestão integrada da infraestrutura e o uso racional do subsolo
e do espaço aéreo urbano, garantindo o compartilhamento das redes, coordenando açõescom concessionários e prestadores de serviços e assegurando a preservação das condiçõesambientais urbanas;

VI - estabelecer mecanismos de gestão entre Município, Estado e União para
serviços de interesse comum, tais como abastecimento de água, tratamento de esgotos,
destinação final de resíduos, energia e comunicações;

VII - garantir o investimento em infraestrutura;

VIII - garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes das obras
e serviços de infraestrutura urbana;

Art. 64. Os programas, ações

e

investimentos, públicos e privados, no Sistema
de Infraestrutura devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes:

|- garantia da universalização do acesso à infraestrutura urbana e aos serviços
de utilidade pública por parte da população;

Il - garantia da preservação do solo e do lençol freático, realizando as obras e
a manutenção necessárias para o devido isolamento das redes de serviços de infraestrutura;

Il - implantação por meio de galerias técnicas de equipamentos de
infraestrutura de serviços públicos ou privados nas vias públicas, incluídos seus subsolo e
espaço aéreo, priorizando as vias de maior concentração de redes de infraestrutura: Us
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IV - racionalização da ocupação e da utilização da infraestrutura instalada e por
instalar, garantindo o compartilhamento e evitando a duplicação de equipamentos:

V - instalação e manutenção dos equipamentos de infraestrutura e dos serviços
de utilidade pública, garantindo o menor incômodo possível aos moradores e usuários do
local, bem como exigindo a reparação das vias, calçadas e logradouros públicos;

VI - o estabelecimento e a obediência às normas de saúde pública e ambiental,
com base no princípio da precaução, exigindo laudos técnicos, quanto aos seus efeitos na
saúde humana e no meio ambiente, para a implantação e manutenção da infraestrutura dos
serviços de telecomunicações emissores de radiação eletromagnética:

VII - a proibição da deposição de material radioativo no subsolo e a promoção
de ações que visem preservar e descontaminar o subsolo.

CAPÍTULOIV
DA POLÍTICA E DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 65. O Sistema de Saneamento Ambiental é integrado pelos sistemas de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e de gestão integrada de
resíduos sólidos e composto pelos serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações
operacionais e processos necessários para viabilizar:

|- o abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações
prediais, com seus respectivos instrumentos de medição, incluindo os sistemas isolados;

Il - a coleta, afastamento, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento do efluente final no meio ambiente;

Hl - o manejo das águas pluviais, compreendendo desde o transporte,
detenção, retenção, absorção e o escoamento ao planejamento integrado da ocupação dos
fundosde vale;

IV - a coleta, inclusive a coleta seletiva, o transporte, o transbordo, o tratamento
e a destinação final dos resíduos domiciliares, da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas, dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, dos processos e
instalações industriais, dos serviços públicos de saneamento básico, serviços de saúde e
construção civil;

V- a hierarquia de não geração, redução, reutilização, reciclagem, o tratamento
dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos por meio do
manejo diferenciado, da recuperação dos resíduos reutilizáveis e recicláveis e da disposição

UA
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final dos rejeitos originários dos domicílios e da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas.

SEÇÃO |
DOS OBJETIVOSE DIRETRIZES DO SISTEMA DE SANEAMENTOBÁSICO.

Art. 66. São objetivos do Sistema de Saneamento Básico:

| - acesso universal ao saneamento básico;

Il - conservação dos recursos ambientais;

Ill - recuperação ambiental de cursos d'água e fundos de vale:

IV - não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

V - proibição de sistemas independentes e/ou isolados, restringindo-se ao uso
exclusivo das redes operadas pela concessionária na macrozona urbana.

Art. 67. São diretrizes do Sistema de Saneamento Básico:

| - integrar as políticas, programas, projetos e ações governamentais
relacionadas com o saneamento, saúde, recursos hídricos, biodiversidade, desenvolvimento
urbanoe rural, habitação, parcelamento, uso e ocupação do solo;

Il - integrar os sistemas,inclusive os componentes de responsabilidade privada:

III - estabelecer ações preventivas para a gestão dos recursos hídricos,
realização da drenagem urbana, gestão integrada dos resíduos sólidos e líquidos e
conservação das áreas de proteção e recuperação de mananciais;

IV - melhorar a gestão e reduzir as perdas dos sistemas existentes;

V- definir parâmetros de qualidade de vida da população a partir de indicadores
sanitários, epidemiológicos e ambientais que deverão nortear as ações relativas ao
saneamento;

VI - promover atividades de educação ambiental e comunicação social, com
ênfase em saneamento;

VII - realizar processos participativos efetivos que envolvam representantes dos
diversos setores da sociedade civil para apoiar, aprimorar e monitorar o Sistema de
Saneamento Ambiental; -
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VIII - obedecer à legislação estadual sobre as áreas de proteção e recuperação
aos mananciais e à legislação referente às unidades de conservação, inclusive zona de
amortecimento;

IX — proibir o uso de sistemas independentes e/ou isolados, restringindo-se ao
uso exclusivo das redes operadas pela concessionária nas macrozonas urbana e de
expansão urbana;

X - aderir à política nacional de saneamento.

SEÇÃOII
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO INTEGRADO

Art. 68. O Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado deverá ser
elaborado e revisado pelo Município com base na legislação federal, estadual e municipal
vigente.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado, que se
aplica à totalidade do território do Município, deverá atender aos objetivos e diretrizes dos
artigos 85 e 86, e conter, no mínimo:

| - análises sobre a situação atual de todos os componentes do Sistema de
Saneamento Básico, avaliando seus impactos nas condições de vida da população e
dimensionando as demandas sociais a partir de indicadores sanitários, epidemiológicos,
ambientais e socioeconômicos:

Il - metas de curto, médio e longo prazo para a universalização do acesso aos
serviços de saneamento, para a suficiência dos sistemas de abastecimento de água e de
tratamento dos efluentes de esgotos coletados, para o manejo de águas pluviais e resíduos
sólidos, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os
demais planos setoriais;

III - programas, projetos, ações e investimentos necessários para atingir as
metas mencionadas no inciso anterior de modo compatível com os respectivos planos
plurianuais e com planos setoriais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências relativas a ocorrências que
envolvem os sistemas de saneamento:

V - mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação dos
resultados alcançados com a implementação dos projetos, ações e investimentos
programados;

VI - propostas para garantir a sustentabilidade, eficiência e boa qualidade

CD



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ. 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

 

  

 

 

urbana e ambiental:

a) no abastecimento de água;

b) no esgotamento sanitário:

c) na limpeza urbana:

d) no manejo de resíduos sólidos;

e) no manejo de águas pluviais;

f) na drenagem urbana;

9) no controle de vetores.

SEÇÃOIl
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Art. 69. O Sistema de Abastecimento de Água é composto pelas estruturas,equipamentos, serviços e processos necessários ao abastecimento de água potável.

Art. 70. São componentes do Sistema de Abastecimento de Água:

| - a infraestrutura de captação, tratamento, adução, armazenamento edistribuição de água potável:

Il - os mananciais hídricos.

Art. 71. Os programas, açõese investimentos, públicos e privados, no Sistemade Abastecimento de Água devem ter como objetivo a universalização e segurança no acessoà água potável, em qualidade e quantidade.

Art. 72. São diretrizes do Sistema de Abastecimento de Água:

| - articular a expansão das redes de abastecimento com as ações deurbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários;

Il - definir e implantar estratégias para o abastecimento de água potável;

Ill - implantar medidas voltadas à redução de perdas e desperdícios de águapotável:

IV - implantar medidas voltadas à manutenção e recuperação das águasutilizadas para abastecimento humano e atividade agrícola:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CNP): 65.712.069/0001-93
Rua losé Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP. 15748-000 - Mesópolis-SP

 

  

 

 

V— complementar e expandir as redes de abastecimento de água existentes;

VI - proibir o uso de sistemas independentes e/ou isolados, restringindo-se aouso exclusivo das redes operadas pela concessionária nas macrozonas urbana e deexpansão urbana;

VII - manter e cadastrar as redes existentes.

Art. 73. As açõesprioritárias para a complementação e melhoria do Sistema deAbastecimento de Água são:

| - expandir as redes de abastecimento de água potável.

Il - ampliar a disponibilidade hídrica por meio do incentivo ao consumoracionalda água e da conservação da capacidade de produção de água;

HI - implantar, em articulação com os órgãos competentes, medidas paracontrole e monitoramento das águas subterrâneas;

IV - complementar, ajustar e aperfeiçoar o sistema de abastecimento públicode água potável:

V - desenvolver programas educativos e de capacitação para o manejo daságuas destinadas ao abastecimento humano e à agricultura na zona rural.

SEÇÃO IV
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 74. O Sistema de Esgotamento Sanitário é composto pelos sistemasnecessários ao afastamento e tratamento dos efluentes sanitários, incluindo as infraestruturase instalações de coleta, desde as ligações prediais, afastamento, tratamento e disposição finalde esgotos.

Art. 75. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistemade Esgotamento Sanitário devem ter como objetivo a universalização do atendimento deesgotamento sanitário.

Art. 76. Sãodiretrizes do Sistema de Esgotamento Sanitário:

| - articular a expansão das redes de esgotamento sanitário às ações deurbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários;
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Il - eliminar os lançamentos de esgotos nos cursos d'água e no sistema dedrenagem e de coleta de águas pluviais, contribuindo para a recuperação derios, córregos erepresas;

HI - complementar e expandir os sistemas de esgotamento sanitário existentes;

IV - proibir o uso de sistemas independentes e/ou isolados, restringindo-se aouso exclusivo das redes operadas pela concessionária nas macrozonas urbana e deexpansão urbana;

V - manter e cadastrar as redes existentes.

Art. 77. A expansão das redes de esgotamento sanitário é ação prioritária paraa complementação e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário:

.

SEÇÃO V
DO SISTEMA DE DRENAGEM

Art. 78. O Sistema de Drenagem é definido como o conjunto formado pelascaracterísticas geológico-geotécnicas e do relevo e pela infraestrutura de macro emicrodrenagem instaladas.

Art. 79. São componentes do Sistema de Drenagem:

| - fundos de vale, linhas e canais de drenagem, planícies aluviais e talvegues;

Il - os elementos de microdrenagem, como vias, sarjetas, meio-fio, bocas delobo, galerias de água pluvial, entre outros;

ll - os elementos de macrodrenagem, como canais naturais e artificiais,galerias e reservatórios de retenção ou contenção;

IV - o sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaçoslivres.

Art. 80. São objetivos do Sistema de Drenagem:

| - redução dos riscos de inundação, alagamento e de suas consequênciassociais;

Il - redução da poluição hídrica e do assoreamento;

Il - recuperação ambiental de cursos d'água e dos fundos de vale.

IV — conservação do sistema de infraestrutura. uy
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Art. 81. São diretrizes do Sistema de Drenagem:

|- preservar & recuperaras áreas com interesse para drenagem, principalmentevárzeas,faixas sanitárias, fundos de vale e cabeceiras de drenagem:

Il - respeitar as capacidades hidráulicas dos corpos d'água, impedindo vazõesexcessivas;

III - recuperar espaços para o controle do escoamento de águaspluviais;

IV - adotar as bacias hidrográficas como unidadesterritoriais de análise paradiagnóstico, planejamento, monitoramento e elaboração de projetos;

V - adotar critérios urbanísticos e paisagísticos que possibilitem a integraçãoharmônica das infraestruturas com o meio ambiente urbano;

VI - adotar tecnologias avançadas de modelagem hidrológica e hidráulica quepermitam mapeamento das áreas de risco de inundação, considerando diferentes alternativas
de intervenções:

VIL - promover a participação social da população no planejamento,implantação e operação das ações de drenagem e de manejo das águaspluviais, em especialna minoração das inundações e alagamentos;

VIII - promover a participação da iniciativa privada na implementação das açõespropostas, desde que compatível com o interesse público;

IX - promover a articulação com instrumentos de planejamento e gestão urbanae projetos relacionados aos demais serviços de saneamento:

X — implantar elementos de macrodrenagem, comocanais naturais e artificiais,galerias e reservatórios de retenção ou contenção.

Art. 82. As açõesprioritárias no Sistema de Drenagem são:

| - elaborar o Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, consideradas
as açõesde limpeza urbana previstas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

Il - elaborar mapeamento e cartografia georreferenciados das áreas de risco de
inundações e aprimorar os sistemas de alerta e de emergência;

HI - elaborar mapeamento e cartografia georreferenciados dos elementos de
macrodrenagem,incluindo canais naturais e artificiais, galerias e reservatórios de retenção ou
contenção;

(O
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IV - implantar sistemas de detenção ou retenção temporária das águas pluviaisque contribuam para melhoria do espaço urbano, da paisagem e do meio ambiente;

V - implantar o Programa de Recuperação Ambiental de Fundos de Vales;

VI - desassorear os cursos d'água, canais, galerias, reservatórios e demaiselementos do sistema de drenagem;

VII - elaborar legislação referente aos sistemas de retenção ou contenção deáguas pluviais;

VIII - implementar medidas de controle dos lançamentos da fonte em áreasprivadas e públicas;

IX - adotar medidas que minimizem a poluição difusa carreada para os corposhídricos;

X - adotar pisos e faixas drenantes nas pavimentações de passeios depedestres.

8 1º O Plano de Drenagem é o instrumento para a gestão sustentável dadrenagem, atendendo aos objetivos e diretrizes dos artigos 81 e 82 desta lei.

$ 2º O Plano de Drenagem deverá conter, no mínimo:

| - plano de gestão com ações de desenvolvimento institucional, comestruturação de entidade específica para planejamento e gestão do Sistema de Drenagem,fortalecimento da relação “entre o Município e os órgãos e entidades dos demais entesfederativos, identificação de fontes de financiamento, proposição de estratégias para odesenvolvimento tecnológico e para a formação e a capacitação dos quadros técnicos;

Il - programa de bacias com propostas de ações estruturais e não estruturaisplanejadas com base em estudos multidisciplinares, cadastros, cartografias, modelagensmatemáticas e monitoramento hidráulico e hidrológico de cada bacia;

III - caracterização e diagnóstico dos sistemas de drenagem, avaliando seusimpactos nas condições de vida da população, a partir de indicadores sanitários,epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;

IV - metas de curto, médio e longo prazo para melhorar o sistema de drenagemdo Município, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais e identificandopossíveis fontes de financiamento.

Art. 83. As intervenções de macrodrenagem, tais como sistemas de detenção

M
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ou retenção temporária das águas pluviais, deverão considerar previamente a adoção demedidas não estruturais na mesma sub-bacia, como a implantação de parqueslineares.

SEÇÃO VI
DA GESTÃO INTEGRADADERESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 84. O Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é definido comoo conjunto de serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais públicasvoltadas ao manejo diferenciado, recuperação dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveise disposição final dos rejeitos originários dos domicílios e da varrição e limpeza de logradourose vias públicas, estabelecidos pelo Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, além dasnormativas municipais pertinentes.

Parágrafo único. Compõem também o Sistema de Gestão Integrada deResíduos Sólidos os serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações operacionaisprivadas destinadas ao manejo de resíduos.

Art. 85. São objetivos do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos:

| - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamentos dos resíduossólidos, bem comoa disposiçãofinal adequada dos rejeitos;

I|- estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bense serviços;

III - articulação entre as diferentes instituições públicas e destas com o setorempresarial, visando à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduossólidos;

IV - universalização da coleta de resíduos sólidos;

V - redução do volume de resíduos sólidos destinados à disposição final,principalmente nos aterros.

Art. 86. São diretrizes do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos:

| - seguir as diretrizes e determinações da Política Nacional de ResíduosSólidos, instituída pela legislação federal;

|| - promover ações que visem minorar a geração de resíduos;

HI - promover a máxima segregação dos resíduos nas fontes geradoras;

IV - incentivar a retenção dos resíduos na fonte;

CU
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V - organizar as coletas seletivas para os diversos resíduos;

VI - assegurar a destinação adequada dos resíduos sólidos:

VII - promovera inclusão socioeconômica dos catadores de material reciclável;

VIII - buscar a sustentabilidade econômica das ações de gestão dos resíduosno ambiente urbano;

IX - incentivar as atividades de educação ambiental, com ênfase em manejo deresíduos sólidos;

X - realizar processos participativos efetivos que envolvam representantes dosdiversos setores da sociedade civil para apoiar, aprimorar e monitorar o Sistema de GestãoIntegrada de Resíduos Sólidos.

Art. 87. São componentes do Sistema de Gestão Integrada de ResíduosSólidos os seguintes serviços, equipamentos, infraestruturas, instalações e processospertencentes à rede de infraestrutura urbana:

| - coletas seletivas de resíduos sólidos;

Il - centrais de processamento da coleta seletiva de resíduos secos:

III - estabelecimentos comerciais e industriais de processamento de resíduossecos;

IV - áreas de triagem, transbordo e reciclagem de resíduos da construção civile resíduos volumosos;

V - postos de entrega de resíduos obrigadosà logística reversa:
VI - centrais de tratamento de resíduos de serviços da saúde;

VII - centrais de manejo de resíduos industriais;

VIII - aterros de resíduos da construçãocivil e sanitários;

Art.88. São ações prioritárias do Sistema de Gestão Integrada de ResíduosSólidos:

| - implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

Il - orientar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e monitorar asua implementação;
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Il - universalizar a coleta seletiva de resíduos secos e orgânicos comatendimento de todo o território da cidade, precedido de campanhas:

IV - expandir as ações de inclusão social, gerar oportunidades de trabalho eobtenção de rendas, incentivar as cooperativas no campo da economia solidária de materiaisreaproveitáveis e recicláveis;

V - definir estratégia para formalização contratual do trabalho das cooperativase associações de catadores, para sustentação econômica do seu processo de inclusão sociale dos custos da logística reversa de embalagens;

VI - fomentar a implantação de unidades, públicas e privadas, voltadas àvalorização de resíduos secos e orgânicos, resíduos da construção civil, e outros, conforme aordem de prioridades definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos:

VII - apoiar a formalização de empreendimentos já estabelecidos, voltados aomanejo de resíduos sólidos;

VII - estabelecer procedimentos de compra pública sustentável paraagregadosreciclados e composto orgânico;
IX - estabelecer parcerias com instituições locais para o desenvolvimento de

ações de educação ambiental e comunicação social voltadas à implementação do Plano deGestão Integrada de Resíduos Sólidos;

X - incentivar e acompanhar a implementação das ações para o manejodiferenciado dos resíduos sólidos nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensinode Jales, em conformidade com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

XI - implementar programa que vise à sustentabilidade ambiental das feiras
livres, em conformidade com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Parágrafo único. A administração municipal estabelecerá mecanismos para
incentivar política de compras públicas sustentáveis que vise à aquisição pública de produtos
e suas embalagens fabricados com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem e
estabelecerá a negociação pelo reconhecimento das responsabilidades pelos custos de
coleta, transporte, processamento e disposição final de rejeitos em aterros sanitários.

Art. 89. O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado com base
na legislação federal, municipal e estadual vigente, deverá contemplar ações de
responsabilidade pública, privada e compartilhada, relativas aos resíduos geradosnoterritório
do Município.

8 1º O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá atender aosobjetivos e diretrizes dosartigos 85 e 86 desta lei, e conter, no mínimo:

(U
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| - análises sobre a situação atual da gestão de resíduos sólidos no Município,
avaliando seus impactos nas condições de vida da população e dimensionando as demandas
sociais a partir de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;

| - metas de curto, médio e longo prazo, para garantir maior sustentabilidade
na gestão de resíduos sólidos, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a
compatibilidade com os demais planos setoriais;

Il - programas, projetos, ações e investimentos necessários para atingir as
metas mencionadas no inciso anterior de modo compatível com os respectivos planos
plurianuais e com planos setoriais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;

IV - ações emergenciais e de contingência relativas às ocorrências que
envolvem os sistemas de gestão integrada de resíduos sólidos:

V - ações para implantação de uma rede de equipamentos para recebimento
de resíduos sólidos;

VI - mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação dos
resultados alcançados com a implementação dos projetos, ações e investimentos
programados;

VII - ações que compatibilizem com as políticas relativas aos sistemas de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem.

$ 2º O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá ser revisto a
cada 4 (quatro) anos.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA E DO SISTEMA DE MOBILIDADE

SEÇÃO |
DOS OBJETIVOSE DIRETRIZES DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Art. 90. O Sistema de Mobilidade é definido como o conjunto organizado e
coordenado dos modos de transporte, serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações
operacionais necessários à ampla mobilidade de pessoas e deslocamento de cargas pelo
território municipal, visando garantir a qualidade dos serviços, a segurança e a proteção à
saúde de todos os usuários, principalmente aqueles em condição de vulnerabilidade social,
além de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.

Art. 91. São componentes do Sistema de Mobilidade:

| - sistema viário;

Il - sistema de circulação de pedestres; U
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Ill - sistema de transporte coletivo público:

IV - sistema gicloviário;

V - sistema de logística e transporte de carga;

VI - sistema aeroviário.

Art. 92. Os objetivos do Sistema de Mobilidade são:

| - melhoria das condições de mobilidade da população, com conforto,
segurança e modicidade, incluindo os grupos de mobilidade reduzida;

Il - homogeneização das condições de macroacessibilidade entre diferentes
regiões do Município;

HI - aumento da participação do transporte público coletivo e não motorizado
na divisão modal;

IV - redução do tempo de viagem dos munícipes;

V - melhoria das condições de integração entre os diferentes modais de
transporte:

VI - promoção do desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade,incluindo
a redução dos acidentes de trânsito, emissões de poluentes, poluição sonora e deterioração
do patrimônio edificado;

VII - promover o compartilhamento de automóveis;

VIII - melhoria das condições de circulação das cargas no Município com
definição de horários e caracterização de veículos e tipos de carga.

Art. 93. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema
de Mobilidade devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes:

|- priorizar o transporte público coletivo, os modos não motorizados e os modos
compartilhados, em relação aos meios individuais motorizados;

H - diminuir o desequilíbrio existente na apropriação do espaçoutilizado para a
mobilidade urbana, favorecendo os modos coletivos que atendam a maioria da população,
sobretudo os extratos populacionais mais vulneráveis;
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HI - promover os modos não motorizados como meio de transporte urbano, em
especial o uso de bicicletas, por meio da criação de uma rede estrutural cicloviária;

IV - promover o compartilhamento de automóveis, inclusive por meio da
previsão de vagas para viabilização desse modal;

V - complementar, ajustar e melhorar o sistema viário em especial nas áreas
de urbanização incompleta, visando sua estruturação e ligação interbairros:

VI - complementar, ajustar e melhoraro sistema de transporte público coletivo,aprimorando as condições de circulação dos veículos;

IX - complementar, ajustar e melhoraro sistema cicloviário;

X - aumentar a confiabilidade, conforto, segurança e qualidade dos veículos
empregadosno sistema de transporte coletivo;

XI - promovero uso mais eficiente dos meios de transporte com o incentivo das
tecnologias de menor impacto ambiental;

XII - elevar o patamar tecnológico e melhorar os desempenhos técnicos e
operacionais do sistema de transporte público coletivo:

XIII - incentivar a renovação ou adaptação da frota do transporte público e
privado urbano, visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa e da poluição sonora,
e a redução de gastos com combustíveis com a utilização de veículos movidos com fontes de
energias renováveis ou combustíveis menos poluentes, tais como gás natural veicular,
híbridos ou energia elétrica”

XIV - promover o maior aproveitamento em áreas com boa oferta de transporte
público coletivo por meio da sua articulação com a regulação do uso e ocupação do solo;

XV - estabelecer instrumentos de controle da oferta de vagas de
estacionamento em áreas públicas e privadas, inclusive para operação da atividade de
compartilhamento de vagas;

XVI - articular e adequar o mobiliário urbano novo e existente à rede de
transporte público coletivo:

XVII - aprimorar o sistema de logística e cargas, de modo a aumentar a sua
eficiência, reduzindo custos e tempos de deslocamento:

XVIII - articular as diferentes políticas e ações de mobilidade urbana,
abrangendo ostrês níveis da federação e seus respectivos órgãos técnicos;

| o
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XIX - promover ampla participação de setores da sociedade civil em todas as
fases do planejamento e gestão da mobilidade urbana;

XX - incentivar a utilização de veículos automotores movidos à base de energia
elétrica ou a hidrogênio, visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a poluição
sonora, e a redução de gastos com combustíveis com a utilização de veículos movidos com
fontes de energias renováveis ou combustíveis menos poluentes;

XXI - implantar dispositivos de redução da velocidade e acalmamento de
tráfego nas vias locais, especialmente nas ZER;

XXIII - evitar o tráfego de passagem nas vias locais em zonas exclusivamente
residenciais.

SEÇÃOII
DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Art. 94. A Prefeitura elaborará o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de
acordo com os prazos e determinações estabelecidas pela legislação federal que institui a
Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como dos objetivos e diretrizes dos artigos 92 e
93 desta lei.

$ 1º O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, cuja elaboração é uma ação
prioritária do Sistema de Mobilidade, deverá ser elaborado de forma participativa e conter, no
mínimo:

| - análise sobre as condições de acessibilidade e mobilidade existentes no
Município e suas conexões a fim de identificar os diferentes tipos de demandas urbanas,
sociais, demográficas, econômicas e ambientais que deverão nortear a formulação das
propostas;

Il - ações para a ampliação e aprimoramento do sistema de transporte público
coletivo no Município, considerando todos os seus componentes, como infraestrutura viária,
terminais e estações, sistemas de monitoramento remoto, material rodante, entre outros;

Ill - programa para o gerenciamento dos estacionamentos no Município com
controle de estacionamento nas vias públicas, limitação de estacionamentos nas áreas
centrais e implantação de estacionamentos públicos associados com o sistema de transporte
público coletivo, o compartilhamento de automóveis, as centralidades urbanas e as rodovias;

IV - estratégias tarifárias para melhorar as condições de mobilidade da
população, em especial de baixa renda:

V - ações para garantir a acessibilidade universal aos serviços, equipamentos
e infraestruturas de transporte público coletivo, com adequações das calçadas, travessias e

L
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acessos às edificações;

VI - intervenções para complementação, adequação e melhoria do sistema
viário estrutural necessárias para favorecer a circulação de transportes coletivos e não
motorizados e promoverligações mais eficientes entre os bairros e a área central;

VII - sistema de monitoramento integrado e remoto dos componentes do
Sistema de Mobilidade;

VIII - estratégias para a configuração do sistema de circulação de carga no
Município, abrangendo as esferas de gestão, regulamentaçãoe infraestrutura e definição do
sistema viário de interesse do transporte de carga;

IX - intervenções para a implantação do sistema cicloviário integrado ao
sistema de transporte público coletivo;

X - ações para implantação de políticas de controle de modos poluentes e
menoseficientes de transporte.

8 2º Para gatantir os recursos necessários para investir na implantação da rede
estrutural de transporte coletivo, prevista neste Plano Diretor de Desenvolvimento, o Executivo
deve realizar estudos visando obter fonte alternativa de receita.

SEÇÃO III
DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES

Art. 95. O Sistema de Circulação de Pedestres é definido como o conjunto de
vias e estruturasfísicas destinadas à circulação de pedestres.

Art. 96. São componentes do Sistema de Circulação de Pedestres:

| - calçadas;

Il - vias de pedestres (calçadões);

III - faixas de pedestres e lombofaixas;

IV - transposições e passarelas;

V - sinalização específica.

Art. 97. As ações estratégicas do Sistema de Circulação de Pedestres são:

| - melhoria do acesso e do deslocamento de qualquer pessoa com autonomia
e segurança pelos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres:
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Il - integração do sistema de transporte público coletivo com as calçadas, faixas
de pedestre, transposições e passarelas, visando ao pleno acesso do pedestre ao transporte
público coletivo e aos equipamentos urbanos é sociais;

HI - ampliação das calçadas, passeios e espaços de convivência;

IV - redução de quedas e acidentes relacionados à circulação de pedestres
junto aos componentes do sistema;

V - padronização e readequação dos passeios públicos em rotas com maior
trânsito de pedestres:

VI - integração entre o sistema de estacionamento de bicicletas (paraciclos e
bicicletários) e as calçadas, visando ao pleno acesso de ciclistas aos estabelecimentos.

Art. 98. Os programas, açõese investimentos, públicos e privados, no Sistema
de Circulação de Pedestres devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes:

| - priorizar as intervenções de mobilidade inclusiva na melhoria de calçadas
existentes, em especial as situados nasrotas estratégicas, adequando-as para o atendimentoda legislação existente:

Il - implantar travessias em nível em vias que não permitem interrupção de
tráfego de veículos motorizados, garantindo a segurança e o conforto do pedestre;

III - integrar sistema de transporte público coletivo com o sistema de circulação
de pedestres, por meio de conexõesentre modais de transporte, calçadas, faixas de pedestre,
transposições, passarelas e sinalização específica, visando à plena acessibilidade do
pedestre ao espaço urbano constru ido;

IV - adaptar as calçadas e os outros componentes do sistema às necessidades
das pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida;

V - instituir órgão responsável pela formulação e implementação de programas
e ações para o Sistema de Circulação de Pedestres;

VI - utilizar o modelo de desenho universal para a execução das políticas de
transporte não motorizado:

VII - eliminar barreiras físicas que possam representarriscos à circulação do
usuário, sobretudo de crianças e pessoas com mobilidade reduzida e portadoras de
necessidades especiais;

VIII - aumentar o tempo semafórico nas travessias em locais de grande fluxo

(b
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de pedestres;

IX - priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modais de transportes,
especialmente em vias não estruturais;

X - garantir a implantação de estruturas de acalmamento de tráfego e redução
de velocidade, especialmente em vias não estruturais.

SEÇÃO IV
DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Art. 99. A acessibilidade universal é diretriz básica para todas as intervenções
relacionadas ao Sistema de Mobilidade.

Parágrafo único. Por acessibilidade universal ao Sistema de Mobilidade
entende-se a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
sistemas que compõem o Sistema de Mobilidade por pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Art. 100. A rede semafórica destinada à travessia de pedestres deverá
incorporar gradualmente dispositivos para que a pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida possa atravessar pela faixa de pedestres, com autonomia e segurança, de acordo
com a legislação aplicável.

Art. 101. Calçadas, faixas de pedestres, transposições e passarelas deverão
ser gradualmente adequadas para atender à mobilidade inclusiva, visando a sua autonomia,
conforme normastécnicas regulamentares pertinentes.

Parágrafo único. O Executivo deverá elaborar plano de adequação,
recuperação e manutenção de passeios públicos.

SEÇÃO V
DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 102. O Sistema Viário é definido como o conjunto de infraestruturas
necessárias para a circulação de pessoas e cargas.

Art. 103. São componentes do Sistema Viário:

8 1º As vias estruturais, classificadas em 2 (dois) níveis:

| - as vias estruturais de nível 1 (VE-1) são aquelas utilizadas comoligação
entre o Município de Mesópolis, os demais municípios do Estado de São Paulo e demais
Estados da Federação, como estradas e rodovias;



aee

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPI: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

 

  

 

 

Il - as vias estruturais de nível 2 (VE-2) são aquelas que são utilizadas como
ligação entre distritos, bairros e centralidades do Município de Mesópolis, como arteriais e
marginais.

$ 2º As vias não estruturais, classificadas como:

| - coletoras, com função de ligação entre as vias locais e as vias estruturais;

Il - locais, com função predominante de proporcionar o acesso aos imóveis
lindeiros, não classificadas como coletoras ou estruturais;

HI - ciclovias;

IV - de circulação de pedestres.

Art. 104. O Município regulamentará através de instrumentos específicos:

| - a circulação e o estacionamento de veículos privados nas vias;

Il - o serviço de táxis:

ll - os serviços de motofrete e propostas para a circulação segura de
motocicletas;

IV - a abertura de rotas de ciclismo, bicicletários e compartilhamento de
bicicletas e vagas especiais para compartilhamento de automóveis e similares:

V - as diretrizes e regras para o compartilhamento e estacionamento de
bicicletas;

VI - a circulação e a presença de resíduos e cargas perigosas;

VII - a utilização e a manutenção dos passeios públicos e das vias de pedestres:

VIII - a instalação de mobiliário urbano nos passeios públicos e vias de
pedestre; .

IX - a realização de atividades e a implantação e o funcionamento de
estabelecimentos geradores de tráfego, por transporte coletivo ou individual, de pessoas ou
de cargas.

8 1º O estacionamento de veículos e a implantação de pontos de táxi somente
serão permitidos nas vias locais, coletoras e nas vias estruturais de nível 2, desde que:

|- seja respeitada a prioridade para o transporte público coletivo e para

a

fluidez
de tráfego geral registrado no uso dasvias coletoras e estruturais de nível 2;
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Il - seja garantida a segurança e o acesso das pessoas aos lotes lindeiros.

S$ 2º As vias estruturais e não estruturais receberão adaptações, quando
necessárias, para atenderà circulação de ciclistas por meio da implantação de infraestrutura
cicloviária adequada.

Art. 105. As ações estratégicas do Sistema Viário são:

| - complementaras vias estruturais do Município;

Il - implantar ajustes pontuais nas vias estruturais do Município;

III - abrir novas vias no sistema estrutural permitindo a interligação entre bairros
e a conexão com rodovias;

IV - alargar e melhorar as vias estruturais do Município;

V - modernizar a rede semafórica, priorizando o enterramento das redes
aéreas, e aprimorara sinalização vertical e horizontal em todo o Sistema Viário;

VI - padronizar, readequar e garantir acessibilidade dos passeios públicos em
rotas com maiortrânsito de pedestres:

VII - adequar pontes, viadutos e passarelas para a travessia segura de
pedestrese ciclistas;

VIII - implantar, nasvias de tráfego local, medidas de engenharia de tráfego de
forma a disciplinar o uso do espaço entre pedestres, bicicletas e veículos;

IX - adaptar as condições da circulação de transportes motorizados a fim de
garantir a segurança e incentivar o uso de modais não motorizados, especialmente nas vias
estruturais nível 2, inclusive com medidas de acalmamento de tráfego e redução da
velocidade;

8 1º O sistema viário estrutural e não estrutural poderá receber adaptações que
promovam o compartilhamento adequado do espaço das vias entre diferentes modos de
circulação, motorizados e não motorizados, garantidas as condições de segurança.

8 2º Nas vias do sistemaviário estrutural, existente ou planejado, dotadas de 5
(cinco) ou mais faixas de rolamento na mesma pista, 1 (uma) faixa deverá ser destinada para
a circulação exclusiva de transporte público coletivo.

8 3º As vias do sistema viário estrutural de interesse do transporte coletivo
devem ser condicionadas e ordenadas de forma a priorizar a circulação de transporte público
coletivo por meio de reserva de faixas exclusivas no viário.
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SEÇÃO VI
DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO

Art. 106. O Sistema de Transporte Público Coletivo é o conjunto de modais,
infraestruturas e equipamentos que realizam o serviço de transporte de passageiros,
acessível a toda a população, com itinerários e preçosfixados pelo Poder Público.

Art. 107. São componentes do Sistema de Transporte Público Coletivo:

| - veículos que realizam o serviço de transporte público coletivo;

Il - estações, pontos de parada e terminais de integração e transbordo;

HI - vias, segregadas ou não;

IV - pátios de manutenção e estacionamento;

V - instalações e edificações de apoio ao sistema.

Art. 108. As açõesestratégicas do Sistema de Transporte Público Coletivo são:

| - implantar novos corredores,incluindo:

| - implantar terminais, estações de transferência e conexões;

III - requalificar corredores, terminais e estações de transferência de ônibus
municipais existentes;

IV - respeitar critérios de sustentabilidade na construção de novos terminais e
estações e requalificação dos existentes, prevendo-se:

a) instalação de sanitários;

b) uso racional de água, incluindo captação de água de chuva e reúso da água;

c) uso racional de energia, incluindo eficiência energética;

V - garantir o transporte público coletivo acessível a pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida;

VI — implantar e aperfeiçoar a bilhetagem eletrônica, mantendo-a sempre
atualizada em relação às tecnologias disponíveis:

VII - adotar novas formas de operação e estratégias operacionais para o
Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal;
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VII - colaborar com a implantação de corredores, além de terminais,
estacionamentos e estações de transferência de ônibus municipais e interestaduais:

IX - colaborar com a implantação de novas linhas e estações do Sistema de
Transporte Público Coletivo;

X - ampliar a frota de veículos de transporte coletivo, utilizando soluções
tecnológicas avançadas e tecnologias sustentáveis:

8 1º A construção de estacionamentos públicos e privados deverá ocorrerpreferencialmente junto a terminais de integração e estações de transferência.

8 2º Os terminais poderão prever áreas de expansão de seus usos através do
aproveitamento de sua áreá construtiva adicional com destinação para equipamentos públicosmunicipais, usos comerciais e de serviços, de acordo com sua localização estratégica e seu
coeficiente de aproveitamento não utilizado.

8 3º Os terminais e estações de transferência de ônibus poderão incluir
espaços para serviços públicos e, quando viável, centros comerciais populares.

8 4º A implantação de novos corredores, terminais e estações de ônibus e a
modernização dos já existentes, deverão apresentar soluções que compatibilizem a sua
inserção ao ambiente urbano, definindo:

| - soluções ambientalmente e tecnologicamente adequadas e gradativas que
proporcionem níveis mínimos na emissão de poluentes e geração de ruidos;

Il - integração física e operacional com o Sistema de Transporte Público
Coletivo existente;

III - integração física e operacional com outros modos de transporte, em
especial com o sistema cieloviário, por meio de implantação de bicicletários, permissão de
embarque de bicicletas em veículos do sistema, priorização de travessias de pedestres, entre
outras medidas;

IV - integração com serviços de compartilhamento de automóveis,
possibilitando a realização de viagens articuladas com outros modais:

V - posicionamento dos pontos de parada e, quando couber, de estações,
terminais, pátios de manutenção e estacionamento e outras instalações de apoio;

VI - melhorias nos passeios e espaços públicos, mobiliário urbano, iluminação
pública e paisagem urbana, entre outros elementos;
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VII - instalação de sinalizações que forneçam informações essenciais para o
deslocamento do passageito nos terminais, estações de transferência e conexões:

VIII - melhoria na provisão de serviços, equipamentos e infraestruturas
urbanas, considerando o gradativo enterramento das redes aéreas;

IX - preservação de patrimônios culturais e ambientais;

X - requalificação dos espaços eventualmente utilizados como canteiro de
obras e áreas de apoio:

XI - requalificação do espaço viário afetado.

SEÇÃOVII

Art. 111. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no Sistema
Cicloviário devem serorientados segundo o objetivo de estruturar uma rede complementar de
transporte, integrando os componentes do Sistema Cicloviário e os demais meios de
transporte.

Art. 112. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no SistemaCicloviário devem ser orientados segundo diretriz de implantar as redes cicloviárias
associadas às redes de transporte público coletivo motorizado, e garantir o deslocamento
seguro e confortável de ciclistas em todas asvias.

Art. 113. Os programas, açõese investimentos, públicos e privados, no Sistema
Cicloviário deverão estar acompanhados de campanhas de conscientização e incentivo do
uso de transportes não motorizados.

CAPÍTULO VI
DO SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS, ÁREAS VERDES E ESPAÇOSLIVRES

Art. 115. O Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres é
constituído pelo conjunto de áreas enquadradas nas diversas categorias protegidas pela
legislação ambiental, de áreas prestadoras de serviços ambientais, de espaços vegetados e
de espaços não ocupados por edificação coberta, de propriedade pública ou particular.

$1ºA organização das áreas protegidas, espaçoslivres e áreas verdes como
Sistema compete ao Executivo, ouvido os órgãos estaduais e federais, e se configura em
estratégia de qualificação, de preservação, de conservação, de recuperação e de ampliação
das distintas tipologias de áreas e espaços que o compõe, para as quais está prevista nesta
lei a aplicação de instrumentos de incentivo.

8 2º O conjunto de áreas protegidas, espaços livres e áreas verdes referidos
no “caput” deste artigo é considerado de interesse público para o cumprimento de

QD
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funcionalidades ecológicas, paisagísticas, produtivas, urbanísticas, de lazer e de práticas desociabilidade.

S 3º Para a implementação do Sistema Municipal de Áreas Protegidas,Espaços Livres e Áreas Verdes, além de recursos orçamentários, deverão ser utilizadosprioritariamente recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, aplicado na hipótese demanejo da vegetação, nos termos definidos nesta lei e pela legislação específica.

Art. 116. São componentes do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, ÁreasVerdes e EspaçosLivres:

| - áreas públicas:

a) espaços livres e áreas verdes de logradouros públicos, incluindo praças,vias, vielas, ciclovias:

b) espaçoslivres e áreas verdes de instituições públicas e serviços públicos deeducação, saúde, cultura, lazer, abastecimento, saneamento, transporte, comunicação esegurança;

c) espaçoslivres e áreas verdes originárias de parcelamento do solo;

d) Áreas de Preservação Permanente inseridas em imóveis de propriedadepública;

e) cemitérios públicos;

Il - áreas privadas:

a) Áreas de Preservação Permanente inseridas em imóveis privados;

b) espaços livres e áreas verdes de instituições e serviços privados deeducação, saúde, cultura, lazer, abastecimento, saneamento, transporte, comunicação,segurança e cemitérios;

Cc) espaços livres e áreas verdes com vegetação nativa em estágio avançadoem imóveis residenciais e não residenciais isolados;

d) espaços livres e áreas verdes com vegetação nativa em estágio avançadoem imóveis residenciais e não residenciais em condominios;

e) clubes esportivos sociais:

i) sítios, chácaras e propriedades agrícolas:
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SEÇÃO |
DOS OBJETIVOSE DIRETRIZES DO SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS, ÁREAS

VERDESE ESPAÇOSLIVRES

Art. 117. São objetivos do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e
Espaços Livres:

| - proteção da biodiversidade:

Il - conservação das áreas prestadoras de serviços ambientais;

III - proteção e recuperação dos remanescentes de Mata Atlântica;

IV - qualificação das áreas verdes públicas;

V - incentivo à conservação das áreas verdes de propriedade particular;

VI - conservação e recuperação dos corredores ecológicos na escala municipal;

Art. 118. São diretrizes do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e
EspaçosLivres:

| - ampliar a oferta de áreas verdes públicas;

| - recuperar os espaçoslivres e as áreas verdes degradadas, incluindo solos
e cobertura vegetal;

III - recuperar áreas de preservação permanente;

IV - implantar ações de recuperação ambiental e de ampliação de áreas
permeáveis e vegetadas nas áreas de fundos de vale e em cabeceiras de drenagem e
planícies aluviais;

V - promover interligações entre os espaços livres e áreas verdes de
importância ambiental regional, integrando-os através de caminhos verdes e arborização
urbana;

VI - compatibilizar, nas áreas integrantes do sistema, os usos das áreas verdes
com a conservação ambiental;

VII - estimularparcerias entre os setores público e privado para implantação e
manutenção dos espaçoslivres e áreas verdes;

VIII - implementar instrumentos de incentivo à conservação de espaçoslivres

O
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e de áreas verdes particulares previstos no Estatuto da Cidade e na legislação ambiental;

IX - incentivar e apoiar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural - RPPN Municipal:

X - utilizar as áreas remanescentes de desapropriação para ampliação de
espaços livres e áreas verdes públicas, quando não for viável seu aproveitamento paraprojetos de interesse social:

XI - estruturar mecanismos de proteção à biodiversidade, em consonância aospreceitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidassobre a Biodiversidade;

XIl - controlar as espécies vegetais e animais invasoras e a presença de
animais domésticos errantes em benefício da fauna silvestre;

XIII - adotar mecanismos de compensação ambiental para aquisição de imóveis
destinados à implantação de áreas verdes públicas e de ampliação das áreas permeáveis;

XIV - condicionar o parcelamento e utilização de glebas com maciços arbóreos
significativos à averbação prévia da área que os contém, podendo esta ser doada para a
implantação de área verde pública ou gravada como RPPN, quando seu valor biológico assim
o justificar:

XV - compensar os proprietários ou detentores de posse justa e de boa fé, de
áreas com ecossistemas prestadores de serviços ambientais e áreas de soltura de animais
silvestres;

XVI - conservar áreas permeáveis, com vegetação significativa em imóveis
urbanos e proteção da paisagem:

XVII - apoiar e incentivar a agricultura urbana nos espaçoslivres;

XVIII - priorizar o uso de espécies nativas e úteis à avifauna na arborização
urbana;

IX - compatibilizar a proteção e recuperação das áreas verdes com o
desenvolvimento socioambiental e com as atividades econômicas, especialmente as de
utilidade pública.

SEÇÃOII
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 119. Área de Preservação Permanente - APP são as porções do território,
protegida nos termosda legislaçãofederal específica, revestida ou não com cobertura vegetal,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a permeabilidade do solo, a

b
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paisagem,a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo géênico de faunae flora, o solo ede assegurar o bem-estar das populações humanas.

8 1º A delimitação das Áreas de Preservação Permanente deverá obedeceraos limites fixados pela norma federal específica.

8 2º As intervenções em Área de Preservação Permanente apenas poderãoser admitidas nos casos de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto, de acordocom a norma federal específica e autorização do órgão ambiental competente.

SEÇÃOIII
DO PROGRAMADE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE FUNDOS DE VALES

Art. 120. O Programa de Recuperação Ambiental de Fundos de Vale écomposto porintervenções urbanas nos fundos de vales, articulando ações de saneamento,drenagem e parqueslineares.

Parágrafo único. São objetivos do Programa de Recuperação Ambiental deFundosde Vale:

| - ampliar progressiva e continuamente as áreas verdes permeáveis ao longodos fundos de vales, criando progressivamente parques lineares e minimizando os fatorescausadores de enchentes e os danos delas decorrentes, aumentando a penetração no solodas águas pluviais e instalando dispositivos para sua retenção, quando necessário:

Il - promover ações de saneamento ambiental dos cursos d'água:

HI - mapear e georreferenciar as nascentes;

IV - priorizar a construção de Habitações de Interesse Social para
reassentamento, na mesma sub-bacia, da população que eventualmente for removida;

V - integrar na paisagem as áreas de preservação permanente com as demais
áreas verdes, públicas e privadas, existentes na bacia hidrográfica:

VI - aprimorar o desenho urbano, ampliando e articulando os espaços de uso
público, em especial os arborizados e destinados à circulação e bem-estar dos pedestres;

VII - priorizar a utilização de tecnologias socioambientais e procedimentos
construtivos sustentáveis na recuperação ambiental de fundos de vale:

VIII - melhorar o sistema viário de nível local, dando-lhe maior continuidade e
proporcionando maiorfluidez à circulação entre bairros contíguos;

IX - integrar as unidades de prestação de serviços em geral e equipamentos

£
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esportivos e sociais aos parqueslineares previstos;

X - construir, ao longo dos parqueslineares, vias de circulação de pedestres eciclovias;

XI - mobilizar a população do entorno para o planejamento participativo dasintervenções na bacia hidrográfica, inclusive nos projetos de parqueslineares;

XII - desenvolver atividades de educação ambiental e comunicação social
voltadas ao manejo das águas e dos resíduos sólidos:

XIII - criar condições para que os investidores e proprietários de imóveisbeneficiados com o Programa de Recuperação Ambiental de Fundos de Vale forneçam osrecursos necessários à sua implantação e manutenção, sem ônus para a municipalidade.

SEÇÃO IV
DOS PARQUES LINEARES

Art. 121. Os parqueslineares são intervenções urbanísticas associadas aoscursos d'água, principalmente aqueles inseridos no tecido urbano, tendo como principais
objetivos:

| - proteger e recuperar as áreas de preservação permanente e osecossistemas ligados aos corpos d'água;

Il - proteger, conservar e recuperar corredores ecológicos;

HI - conectar áreas verdes e espaços públicos;

IV - controlar enchentes;

V - evitar a ocupação inadequada dos fundos de vale;

VI - propiciar áreas verdes destinadas à conservação ambiental, lazer, fruição
e atividades culturais;

VII - ampliar a percepção dos cidadãos sobre o meio físico.

8 1º Os parques lineares são parte integrante do Programa de Recuperação
Ambiental de Fundos de Vale e sua plena implantação pressupõe a articulação de ações de
saneamento, drenagem, sistema de mobilidade, urbanização de interesse social,
conservação ambiental e paisagismo.

8 2º Lei específica, após a definição precisa do perímetro do parque linear,
deverá enquadrá-lo como ZECA.
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SEÇÃO V
DAS ÁREAS VERDES

Art. 122. Os parques urbanos e naturais, existentes ou a implantar, e as áreas
verdes públicas integram o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços
Livres.

Parágrafo único. Por lei ou por solicitação do proprietário, áreas verdes
particulares poderão ser incluídas no Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços
Livres.

Art. 123. Nas áreas verdes públicas, existentes e futuras, integrantes do
Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, poderão ser
implantadas instalações de lazer e recreação de uso coletivo, obedecendo-se aos parâmetros
urbanísticos exigidos por órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Consideram-se espaços de lazer de uso coletivo aqueles
destinados às atividades esportivas, culturais, educativas e recreativas, e suas respectivas
instalações de apoio.

SEÇÃO VI

DOS CEMITÉRIOS

Art. 124. Os cemitérios municipais integram o Sistema de Áreas Protegidas,
Áreas Verdes e EspaçosLivres.

Parágrafo único. O Município deve elaborar o Plano Municipal de Serviço
Funerário, definindo uma estratégia para o setor e as ações a serem realizadas nos cemitérios
municipais.

Art. 125. O Plano Municipal de Serviço Funerário deve se orientar pelas
seguintes diretrizes:

| - requalificar as áreas dos cemitérios na perspectiva de ampliar as áreas livres
e as áreas verdes destinadas ao lazer da população;

Il - executar a manutenção e conservação, bem comoreformas necessárias,
das áreas edificadas e tumulares dos cemitérios, objetivando a melhoria da qualidade espacial
e da infraestrutura existente;

HI - estimular a pesquisa e o registro das obras e monumentos tumulares que
apresentem valor histórico, artístico, cultural, arquitetônico e científico, com o objetivo de
promover a sua conservação e restauro;

IV - planejar e executar a implantação de crematórios públicos para pessoas e

(P.
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animais domésticos;

V - estimular a criação de cemitérios e crematórios privados para pessoas e
animais domésticos.

Parágrafo único. As diretrizes previstas nos incisos IV e V, a serem
regulamentadas porleis específicas, poderão ser implementadas por meio de parceria com a
iniciativa privada.

SEÇÃO VII
DO PLANO MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS E ÁREAS VERDES E ESPAÇOS

LIVRES

Art. 126. O Plano Municipal de Áreas Protegidas e Áreas Verdes e Espaços
Livres deverá conter, no mínimo:

|- a definição de tipologias de áreas verdes e espaçoslivres;

Il - a criação de novas categorias de parques municipais e áreas verdes,
públicas e particulares, contemplando, no mínimo:

a) Parques Urbanos de Conservação, em áreas dotadas de atributos naturais
relevantes, que comportem também estruturas e equipamentos voltados ao lazer e à fruição;

b) Parques de Vizinhança, em áreas verdes inseridas no tecido urbano, de
apropriação coletiva, públicas ou particulares, planejadas e mantidas em conjunto com a
comunidade;

HI - análise e enquadramento dos parques existentes e propostos, inclusive
reenquadramento, quando couber:

IV - a definição da política de provisão de áreas verdes e espaços livres
públicos;

V - as prioridades territoriais para a implantação de unidades de conservação,
áreas verdes e espaços públicos;

VI - as metas de implantação noterritório do Município;

VII - o conjunto de indicadores de planejamento e gestão e seus mecanismos
de monitoramento;

VIII - a previsão de recursosfinanceiros;

IX - a adequação do tratamento da vegetação enquanto elemento integrador

E



Es .

   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
 

  

 

      

ESTADO DE SÃO PAULO
o aa CNPJ: 65.712.069/0001-93sãos, ad Me & E

Ceraraito* Rua losé Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP. 15748-000 - Mesópolis-SP

na composição da paisagem urbana:

X - as formas de disponibilização das informações, inclusive mapas e bancos
de dados;

XI - as formas de gestão participativa.

SEÇÃOVIII
DO PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS

PRESTADORASDE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Art. 127. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação de ÁreasPrestadoras de Serviços Ambientais será o instrumento de planejamento e gestão das áreas
prestadoras de serviços ambientais, abrangendo propriedades públicas e particulares.

$ 1º O Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras
de Serviços Ambientais deverá conter, no mínimo:

| - diagnóstico;

Il - avaliação de atividades de pagamento por serviços ambientais e similares
já realizadas por outras instituições públicas e privadas:

III - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

IV - programas, projetos e investimentos necessários para alcançar objetivos e
metas;

V - critérios de valoração para aplicação do instrumento Pagamento por
Serviços Ambientais;

VI - mecanismos e procedimentos para a implantação, o monitoramento e
avaliação dos resultados.

8 2º O Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras
de Serviços Ambientais deverá ser submetido à aprovação do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.

SEÇÃO IX
DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Art. 128. O Plano Municipal de Arborização Urbana será o instrumento para
definir o planejamento, implantação e manejo da arborização urbana no Município, devendo
conter, no minimo:

| - inventário qualitativo e quantitativo da arborização urbana;
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Il - diagnóstico do déficit de vegetação arbórea por região e bairro do município
e indicação de ordem de prioridades de arborização;

HI - identificação das áreas e logradouros públicos passíveis de recepcionar
vegetação arbórea, com a avaliação conjunta de fatores como:

a) largura dos passeios e canteiros;

b) caracterização dasvias;

C) presença de fiação elétrica aérea:

d) recuo das construções;

e) largura da pista;

f) características do solo:

9) canalização subterrânea:

h) orientação solar:

i) atividades predominantes;

IV - classificação e indicação das espécies ou conjunto de espécies mais
adequadas ao plantio, preferencialmente nativas;

V - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para prover a cidade de
cobertura arbórea compatível com a melhoria de indicadores ambientais pertinentes;

VI - implantação de sistema de informações de plantio e manejo da arborização
urbana integrado ao Sistema de Informações Ambientais;

VII - programa de educação ambiental à população atendida concomitante no
tempo e no espaço com o cronograma de plantio.

Parágrafo único. Até a conclusão do plano referido no “caput”, o manejo e a
gestão da arborização urbana será realizada segundo as normasexistentes.

CAPÍTULO VII
DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL

SEÇÃO | (P
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DOS OBJETIVOSE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL

Art. 129. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, naHabitação devem serorientados para os seguintes objetivos:

| - asseguraro direito à moradia digna comodireito social:

II - reduzir o déficit habitacional:

HI - reduzir as moradias inadequadas;

IV - reduzir os impactos de assentamentos precários.

Ar. 130. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, naHabitação devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes:

| - priorizar a população de baixa renda;

Il - priorizar o atendimento à população residente em imóveis ou áreasinsalubres, áreas de risco e áreas de preservação permanente;

HI - promover a regularização e urbanização de loteamentos públicos econjuntos habitacionais públicos irregulares, cortiços e loteamentos irregulares;

IV - diversificar os programas e os agentes promotores da política de HIS, de
acordo com as características diferenciadas da demanda;

V - promover a produção de novas habitações de interesse social nas ZEIS e
em áreas vazias e subutilizadas com incentivo à produção privada e da ampliação de
convênios e parcerias;

VI - estimular a produção de habitação do mercado popular, em especial nas
ZEIS;

VII - promover soluções habitacionais adequadase definitivas para a população
de baixa renda que forem realocadas dos seus locais de moradia em razão da necessidade
de recuperação e proteção ambiental, da existência de riscos geológicos e hidrológicos e da
execução de obras públicas, preferencialmente na mesma região ou bairro, com a
participação das famílias no processo de decisão;

VIII - priorizar a provisão de habitação social em áreas dotadasde infraestrutura
e transportes coletivos, evitando sua instalação em unidades de conservação, áreas de
proteção ambiental, áreas de proteção a mananciais e áreas enquadradas como ZECA em
função de suas características de cobertura vegetal, recursos hídricos e fragilidade
geotécnica;
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IX - garantir que as realocações de moradores somente ocorram quando
indispensáveis às finalidades públicas motivadoras da medida, sendo realizadas por
intermédio de procedimentos públicos, isonômicos e democráticos, observando-se os
princípios e objetivos definidos em lei;

X - promover o atendimento habitacional na forma de prestação de serviço
social e público às famílias em condições de vulnerabilidade ou risco social, incluindo as
pessoas que ocupam logradouros e praças públicas;

XI - considerar as condicionantes ambientais nas intervenções habitacionais,
com a articulação entre urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários
em programas de saneamento ambiental integrado, por meio dos perímetros de ação
integrada;

XII - incentivar a adoção de tecnologias socioambientais, em especial as
relacionadas ao uso de energia solar, gás natural e ao manejo da água e dos resíduos sólidos
e à agricultura urbana, na produção de Habitação de Interesse Social e na urbanização de
assentamentos precários;

XIII - apoiar a produção social da moradia por intermédio de fomento às
associações, cooperativas e demais entidades que atuam na produção social da moradia;

XIV - fortalecer e aprimorar os canais de participação já instituídos, como o
Conselho Municipal de Habitação e as Conferências Municipais de Habitação;

XV - promover ações de pós-ocupação e acompanhamento das famílias nos
novos assentamentos habitacionais;

XVI - adotar cota de unidades habitacionais destinadas ao atendimento
exclusivamente para setores vulneráveis da população, idosos e pessoas com deficiência.

SEÇÃO II

DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS NA HABITAÇÃO SOCIAL

Art. 131. As açõesprioritárias na Habitação são:

| - revisar o Plano Municipal de Habitação vigente, com base em processos
participativos, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados doinício da vigência desta lei

e promover sua revisão, no mínimo, a cada 4 (quatro) anos;

Il - implementar política de aquisição de terras urbanas adequadas e bem

localizadas destinadas à provisão de novas Habitações de Interesse Social;

HI - integrar a política habitacional do Município ao Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social - SNHIS;
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IV - criar sistema de monitoramento e avaliação da política pública habitacional:

V - apoiar a produção social de moradia por meio de fomento às associações,
cooperativas e demais entidades;

VI - produzir unidades habitacionais de interesse social em áreas vazias ou
subutilizadas;

VII - aplicar os instrumentos previstos para a regularização fundiária de
interesse social, em especial a demarcação urbanística e a legitimação da posse, quando
presentes os requisitos legais;

VIII - debater, de modo participativo e integrado com os demais entes
federativos, mecanismos para prevenir e mediar conflitos fundiários urbanos, buscando
soluções negociadas e alternativas de moradia para as famílias despejadas.

SEÇÃO III
DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 132. A revisão do Plano Municipal de Habitação - PMH,a ser aprovada por
lei, deverá orientar-se pelos objetivos e diretrizes definidos nesta lei.

Parágrafo único. A revisão do Plano Municipal de Habitação deverá
contemplar:

| - a atualização dos dadosde:

a) diferentes tipos de necessidades habitacionais atuais e futuras, detalhados
por regiões e bairros e por grupos sociais definidos a partir dos seus rendimentos familiares;

b) definição do montante de recursos financeiros necessário para a produção
de novas habitações de interesse social, incluindo custo da terra:

Il - dimensionamento da quantidade de terras urbanas adequadas e bem
localizadas para a produção de novas habitações de interesse social, necessárias para a
eliminação do déficit habitacional, bem como definição de estratégias para aquisição desses
recursos fundiários;

III - definição de programase estratégias adequadas para o atendimento das
diferentes necessidades habitacionais com suas respectivas metas parciais e totais, que
considerará:

a) propostas para a gestão condominial dos conjuntos habitacionais de
interesse social de promoção pública, que poderá serrealizada através da autogestão e com
o acompanhamento do Poder Público Municipal, com avaliações anuais;
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b) propostas para viabilizar a autogestão na produção habitacional de interesse
social;

c) propostas para a implantação de programa de assistência técnica pública e
gratuita para HIS;

d) realização de parcerias com outros órgãos dos governos Estadual e Federal,
bem como com

a

iniciativa privada e entidades da sociedade civil;

IV - definição de mecanismos de gestão democrática e controle social na
formulação e implementação da política e da produção habitacional de interesse social do
Município;

V - definição de mecanismos de articulação entre o Plano Municipal de
Habitação, planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais:

VI - articulação com o Plano Estadual da Habitação;

VII - realização de processos participativos que viabilizem o levantamento de
propostas e contribuições da sociedade.

SEÇÃOIV
DO SERVIÇO DE MORADIA SOCIAL

Art. 133. Serviço de Moradia Social é a ação deiniciativa pública realizada com
a participação direta dos beneficiários finais e de entidades da sociedade civil, que associa a
produção habitacional de interesse social, ou as demais formas de intervenção urbanísticas,
com regras específicas de fornecimento de serviços públicos e investimentos em políticas
sociais, adequando-os às características de grupos em situação de vulnerabilidade ou risco
social.

Parágrafo único. Terão prioridade no acesso ao serviço de moradia social:

| - a população idosa de baixa renda;

Il - a população em situação de rua ou beneficiária dos programas de
assistência social; ,

Ill - a população de baixa renda atingida por remoções decorrentes de
intervenções públicas ou privadas.

Art. 134. O Serviço de Moradia Social deverá observar os princípios e diretrizes
definidos nesta lei e ainda os seguintes:
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| - gestão compartilhada, por meio de parcerias entre o Poder Público e a
sociedade civil;

Il - adoção de medidas para ampliar a oferta de imóveis privados para o Serviço
de Moradia Social;

Il - acompanhamento socioeducativo, previamente à ocupação das unidades
e na sua pós ocupação;

IV - definição, no âmbito do Conselho Municipal de Habitação, de medidas para
o acompanhamento, monitoramento e aperfeiçoamento dos programas decorrentes.

8 1º O Serviço de Moradia Social será prestado com recursos oriundos do
Fundo Municipal de Habitação ou por intermédio de transferências intergovernamentais, entre
outras.

8 2º Caberá ao Poder Executivo acompanhar a implementação dos projetos
realizados na modalidade de Serviço Social de Moradia, providenciando a revisão da
legislação, o estabelecimento de convênios com órgãos públicos e privados e as demais
providências necessárias à sua viabilização.

SEÇÃO V
AÇÕES PRIORITÁRIAS NAS ÁREASDERISCO

Art. 135. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, nas áreas
de risco devem serorientados para os seguintes objetivos:

| - redução dosriscos geológicos e hidrológicos;

Il - promoção da segurança e proteção permanente da população e do
patrimônio, frente à ocorrência de diferentes tipos de desastres;

HI - minimização de danos decorrentes de eventos geológicos e hidrológicos
adversos.

Art. 136. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, nas áreas
de risco devem serorientados segundo as seguintes diretrizes:

| - priorizar alternativas mais eficazes e de menor impacto socioambiental;

Il - priorizar ações de caráter preventivo;

III - prevenir a formação de novas áreas de risco, por meio de diretrizes de
urbanização e edificação compatíveis com as potencialidades e restrições do meio físico;

DO
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IV - coibir o surgimento de ocupações urbanas nas áreas suscetíveis a
desastres;

V - adotar instrumentos participativos em todo o ciclo de desenvolvimento dos
programas e ações voltados à redução do risco;

VI - reduzir os níveis de risco de inundações, erosões e deslizamentos, por
meio da implantação de intervenções estruturais nas áreas de risco existentes;

VII - proteger a população nas áreas de risco, mediante a preparação em caso
de ocorrência de desastres:

VIII - prestar socorro imediato à população atingida por desastres:

IX - difundir informação sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos:

X - articular as ações de redução de riscos com as demais ações e programas
federais, estaduais e municipais, em particular habitação, drenagem e defesa civil:

XI - seguir os termos da legislação federalreferente à proteção e defesa civil.

Art. 137. As ações prioritárias para as áreas de risco são:

| - elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos;

Il - atualizar periodicamente o levantamento de risco, com a avaliação e
classificação das áreas;

III - manter atualizado o cadastro com intervenções previstas, executadas ou
em andamento;

IV - realizar o monitoramento participativo das áreas suscetíveis a desastres e
de riscos envolvendo moradores, lideranças comunitárias, incluindo a estruturação da Defesa
Civil Municipal;

V - promoveratividades de capacitação para o manejo adequado dosresíduos
sólidos gerados em áreas de desastres:

VI - criar canais de comunicaçãoe utilizar eficientemente os já existentes;

VII - aperfeiçoar a formação dos servidores públicos municipais por meio de
cursos de capacitação para elaboração de diagnóstico, prevenção e gerenciamento de risco,
e possibilitar, ainda, sua participação nas atividades de ensino promovidas pelos governos
Estadual e Federal:
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VIII - monitorar as condições meteorológicas de modo permanente e emitir
notificações sobre ostipos, intensidades e durações das chuvasa fim de subsidiar os órgãos
municipais competentes na deflagração de ações preventivas ou emergenciais;

IX - integrar as políticas e diretrizes de defesa civil em todas as suas fases de
atuação, preventiva, de socorro, assistencial e recuperativa, conforme previsto nas normas
pertinentes, inclusive quanto à operacionalidade dos planos preventivos de defesa civil no
âmbito municipal;

X - promover intercâmbio das informações municipais, estaduais e federais
relativas aos riscos;

XI - implantar sistema defiscalização de áreas derisco;

XII - implantar protocolos de prevenção e alerta e ações emergenciais em
circunstâncias de desastres;

XIII - realizar parcerias para a coleta e análise de informaçõestécnicas e para
aplicação de novos métodos e tecnologias que contribuam para melhorias dos sistemas de
prevenção e redução de risco.

SEÇÃO VI
DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

Ar. 138. A Prefeitura elaborará o Plano Municipal de Redução de Riscos como

parte integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Redução de Riscos deverá atender aos

objetivos e diretrizes da Seção anterior desta lei e conter, no mínimo:

|- análise, caracterização e dimensionamento das áreas derisco de inundação,

deslizamento e solapamento,classificadas segundo tipo e graus derisco;

Il - análise, quantificação e caracterização das famílias moradoras das áreas
de risco mencionadas no inciso anterior, segundo perfis demográficos, socioeconômicos e
habitacionais, entre outros aspectos;

HI - estratégias de articulação com a implementação do Plano Municipal de

Habitação, principalmente em relação à regularização urbanística, jurídica, fundiária e

ambiental de loteamentos e conjuntos habitacionais precários e irregulares;

IV - estratégias de articulação com a implementação do Plano Municipal de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

O
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III - elaborar planos municipais de educação, saúde, esportes, assistência
social e cultura;

IV - elaborar plano municipal de segurança alimentar e nutricional:

V - implantar novos Centros de Educação:

VI - ampliar a rede de Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e
promover ações intersecretariais para a implementação de projetos e ações conjuntas;

VII - expandir a rede dos equipamentos de educação, inclusive por meio da
rede conveniada e outras modalidades de parcerias;

VIII - expandir a rede dos equipamentos de saúde para realização de exames,
atendimento ambulatorial, de especialidades, ou de urgência e emergência;

IX - planejar, viabilizar e implantar os Clubes Desportivos da Comunidade;

X - promovera integração com clubes esportivos sociais objetivando o fomento
do esporte;

XI - expandir a rede de equipamentos culturais:

XII - expandir a rede de equipamentos esportivos;

XII - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à
viabilização das políticas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência:

XIV - implantar as áreas de conexão de internet sem fio aberta, com qualidade
e estabilidade de sinal;

XV - viabilizar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
- PRONATEC, ou programa que venha a sucedê-lo:

XVI - expandir a rede de Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos
- CIEJA, a fim de ampliar o atendimento através do Programa de Educação de Jovens e
Adultos - EJA, ou programas que venham a sucedê-los:;

XVII - expandir as ações e equipamentos para a mediação e a solução pacífica
de conflitos;

XVIII - expandir as ações e equipamentos para a proteção social às crianças e
adolescentes vítimas de violência e para a prevenção à violência e ao racismo:

XIX - expandir e requalificar equipamentos voltados ao atendimento de pessoas

L
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com deficiência e mobilidade reduzida, inclusive à formação de professores e o
acompanhamento aos alunos com deficiência e mobilidade reduzida matriculados na Rede
Municipal de Ensino;

XX - implantar as ações e equipamentos previstos para o combate à homofobia
e respeito à diversidade sexual;

XXI - implantar ações e equipamentos destinados à população idosa;

XXIl - aprimorar as políticas e a instalação de equipamentos, visando à
viabilização das políticas de inclusão e acolhimento das pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida;

XXIII - ampliar as feiras orgânicas no território municipal;

XXIV - ampliar os espaços para a comercialização de produtos orgânicos nos
mercadose feiras livres municipais;

XXV - garantir a priorização de agricultores familiares orgânicos do Município
nas comprasinstitucionais da alimentação escolar e outros programas de compras públicas;

XXVI — criar Planos de Desenvolvimento de Bairro, mecanismos e formas de
proteção de terrenos públicos e privados com a finalidade de manter e implantar
equipamentos urbanos e sociais;

XXVIII - implantar a Guarda Civil Municipal, principal órgão de execução da
política municipal de segurança urbana.

CAPÍTULOIX
DA POLÍTICA E DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO

CULTURAL

Art. 144, O Sistema Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural é o conjunto
de bens culturais e de instrumentos que objetivam a preservação, valorização, integração e
articulação dos bens culturais ao sistema de gestão cultural e ordenação territorial do
Município.

Parágrafo único. Para os objetivos desta lei, constituem o conjunto de bens
culturais do Município as áreas, edificações, imóveis, lugares, paisagens,sítios arqueológicos
e paleontológicos, monumentos, bens imateriais e outros que apresentam ou venham a
apresentar valor cultural e social reconhecido por alguns dos instrumentos legais de proteção
definidos em lei.

Art. 145. Compõem o Sistema Municipal de Patrimônio Cultural os seguintes

(O
elementos:
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| - bens culturais, materiais e imateriais, protegidos por legislação específica;

Il - áreas ou territórios de preservação cultural:

III - sítios arqueológicos e paleontológicos;

IV - conjunto de edificações históricas e museus pertencentes ao Poder
Público;

V - acervos de obras de arte, de bens da cultura popular e de bens móveis de
valor histórico e cultural, pertencentes ao Poder Público:

VI - acervos de documentosde valor histórico e cultural, pertencentes ao Poder
Público;

VII - acervo de monumentos e obras de arte urbana, localizadas em espaços
públicos e edificações municipais;

VIII - conjunto de edificações e espaços públicos municipais de uso cultural.

Art. 146. Os objetivos do Sistema Municipal de Patrimônio Cultural são:

| - integrar e articular os bens culturais ao sistema de ordenação territorial do
Município, incluindo os instrumentos de planejamento territorial e social da cidade;

Il - fomentar a participação social na identificação, proteção e valorização do
patrimônio e dos Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem;

II - promover a identificação de bens e manifestações culturais visando seu
registro, valorização e possível proteção a partir de inventários do patrimônio cultural ou outros
instrumentos pertinentes:

IV - identificar e preservar os eixos histórico-culturais, que são elementos do
Território de Interesse da Cultura e da Paisagem e se constituem a partir de corredores e
caminhos representativos da identidade e memória cultural, histórica, artística, paisagística,
arqueológica, paleontológica e urbanística para a formação da cidade, podendo fazer parte
de territórios e paisagens culturais e de áreas envoltórias de bens tombados;

V - incentivar a identificação e desenvolvimento de projetos de valorização de
áreas ou territórios representativos da identidade e memória cultural, histórica e urbanística
para a formação da cidade;

VI - desenvolver programase ações de educação patrimonial, a partir dos bens
culturais e demais elementos que compõem o Sistema;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

CNP): 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

 

 

 

 

 

VII - inventariar, cadastrar e proteger áreas e sítios de interesse arqueológico
e paleontológico;

VIII - inventariar, proteger e incentivarparcerias para manutenção e valorização
do acervo de monumentos e obras de arte urbana no Município;

IX - organizar e fomentara integração de ações de preservação do patrimônio
cultural, articulando as instituições oficiais responsáveis pela proteção desse patrimônio, nos
níveis federal, estadual e municipal;

X - articular diferentes órgãos da municipalidade para a formulação de políticas
e programas que viabilizem a preservação doslugares;

XI - organizar ações de atendimento e divulgação de informações sobre o
patrimônio cultural, junto à população, objetivando sua valorização.

TÍTULO IV
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

URBANO

CAPÍTULO |
DOS COMPONENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

Art. 147. A gestão democrática da cidade, direito da sociedade e essencial para
a concretização de suas funções sociais, será realizada mediante processo permanente,
descentralizado e participativo de planejamento, controle e avaliação, e será o fundamento
para a elaboração, revisão, aperfeiçoamento, implementação e acompanhamento do Plano
Diretor de Desenvolvimento e de planos, programas e projetos setoriais, regionais, locais e
específicos.

Art. 148. O Sistema Municipal de Planejamento Urbano será implementado
pelos órgãos do Poder Público Municipal, assegurando a participação direta da população em
todas as fases de planejamento e gestão democrática da cidade e garantindo as instâncias e
instrumentos necessários para efetivação da participação da sociedade na tomada de
decisões, controle e avaliação da política, sendo composto por:

| - órgãos públicos;

Il - sistema municipal de informação;

III - instâncias e instrumentos de participação social.

Art. 149. Além do Plano Diretor de Desenvolvimento, fazem parte do Sistema
Municipal de Planejamento Urbano:
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|- o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária
Anual;

Il - o Plano de Metas;

III - a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;

IV - os planos setoriais de políticas urbano-ambientais:

V- o Código de Obras e Edificações;

VI - o Código de Posturas;

VII - o Código Sanitário;

VII - demais normas complementares previstas nesta lei.

Parágrafo único. As leis e planos citados nos incisos acima deverão observar
as diretrizes e prioridades estabelecidas nesta lei.

Art. 150. O Executivo promoverá a adequação da sua estrutura administrativa,
quando necessário, para a incorporação dos objetivos, diretrizes e ações previstos nesta lei,
mediante a reformulação das competências de seus órgãos da administração direta.

Parágrafo único. Cabe ao Executivo garantir os recursos e procedimentos
necessários para a formação e manutenção dos quadros necessários no funcionalismo
público para a implementação desta lei.

Art. 151. A participação dos munícipes em todo processo de planejamento e
gestão da cidade será baseada na plena informação, disponibilizada pelo Executivo com a
devida antecedência e de pleno acesso público, garantindo a transparência, acesso à
informação, a participação e os preceitos da gestão democrática.

Art. 152. O Executivo promoverá a cooperação com municípios vizinhos e com
órgãos estaduais e federais, visando formular políticas, diretrizes, planos, projetos e ações
conjugadas destinadas à superação de problemas setoriais ou regionais comuns, bem como
firmar convênios ou estabelecer consórcios para articulação com o Governo do Estado de
São Paulo e o Governo Federal, no gerenciamento e implementação de projetos urbanísticos,
na aplicação conjunta de recursos e na regularização e administração das áreas
remanescentes.

CAPÍTULO II
DAS INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

SEÇÃO |

Cb
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DO CONSELHO DA CIDADE

Art. 153. Fica constituído o Conselho da Cidade, órgão consultivo e
deliberativo, obrigatório e permanente da administração municipal para assuntos relacionados
com a implantação, revisão e alterações do Plano Diretor de Desenvolvimento e demais
políticas e legislações de urbanismo municipal.

8 1º O Conselho da Cidade será constituído por 9 (dnove) membros,
representantes da comunidade:

| - Câmara Municipal - um membro;

|| - Coordenadoria da Administração — um membro;

Ill — Coordenadoria de Obras, Viação e Serviços Públicos - um membro:

IV — Coordenadoria da Educação - um membro:

V — Coordenadoria da Saúde - um membro:

VI — Coordenadoria da Assistência Social - um membro;

VII — Coordenadoria da Agricultura e Meio Ambiente- um membro;

VIII - Coordenadoria de Esportes, Cultura e Turismo - um membro;

IX - Procuradoria Geral do Município - um membro;

$ 2º Os membros do Conselho da Cidade deverão ser indicados pelas
entidades ou órgãos públicos e nomeados por Decreto do Poder Executivo;

8 3º Os membros do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento terão
mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.

8 4º A presidência do Conselho da Cidade será exercida pelo Coordenador de
Obras, Viação e Serviços Públicos.

Art. 154. Compete ao Conselho da Cidade:

| - acompanhamento e implementação deste Plano Diretor de
Desenvolvimento, analisando e deliberando sobre questões relativas à sua aplicação:

Il - deliberação e emissão de pareceres sobre propostas de alterações da Lei
deste Plano Diretor de Desenvolvimento e demais legislações urbanísticas;
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Ill - acompanhamento e execução de planos e projetos de interesse do
desenvolvimento urbanoe rural, inclusive dos planos setoriais;

IV - deliberação sobre Projetos de Lei de interesse da política urbana e rural,
antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal:

V - gestão dos recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano; ,

VI - monitoramento da implementação de todos os instrumentos urbanísticos;

VII - zelo pela integração das políticas setoriais;

VIII - deliberação sobre as omissões e casos não definidos pela legislação
urbanística municipal;

IX - convocação, organização e coordenação das Conferências da Cidade:

X - convocação, organização e coordenação de Audiências Públicas;

XI - coordenação do processo de gestão participativa do Orçamento:

XII - elaboração e aprovação do Regimento Interno.

Art. 155. O Conselho da Cidade poderá instituir câmaras técnicas e grupos de
trabalho específicos.

Art. 156. O Poder Executivo Municipal garantirá suporte técnico e operacional
ao Conselho da Cidade, necessários ao seu pleno funcionamento.

Art. 157. Dentro de 60 (sessenta) dias, após a promulgação desta Lei, o
Conselho deverá elaborar regimento interno para regulamentar seu funcionamento.

SEÇÃOII
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 158. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, formado
pelos seguintes recursos:

| - recursos próprios do Município;

Il - transferências intergovernamentais;

HI - transferências de instituições privadas;
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IV - transferências do exterior;

V - transferências de pessoafísica;

VI - receitas provenientes da Concessão do Direito Real de Uso de áreas
públicas, exceto nas ZEIS;

VII - receitas provenientes de Outorga Onerosa do Direito de Construir;

VIII - receitas provenientes da Concessão do Direito de Superfície;

IX - receitas provenientes das multas aplicadas pelo Sistema de Fiscalização;

X - rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios;

XI - doações;

XII - outras receitas que lhe sejam destinadas por Lei.

Art. 159. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será gerido pelo
Conselho da Cidade.

Parágrafo único - O Conselho da Cidade estabelecerá critérios, com as devidas
prioridades, para a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano,
com destaque especial para o desenvolvimento sustentável do Município.

Art. 160. Fica facultada ao Poder Executivo a utilização dos recursos do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbanoparafins de:

| - regularização fundiária;

I| - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

HI - constituição de reserva fundiária:

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana:

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários:

VI - criação de espaços públicos de lazere áreas verdes:

VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental:

VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

(PB,
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SEÇÃO III
DA CONFERÊNCIA DA CIDADE

Art. 161. A Conferência da Cidade ocorrerá ordinariamente a cada 02 (dois
anos) e extraordinariamente quando convocada pelo Conselho da Cidade.

Parágrafo único. A Conferência da Cidade será aberta à participação de todos
os cidadãos.

Art. 162. A Conferência da Cidade terá, dentre outras, as seguintes atribuições:

| - apreciação das diretrizes da política urbana e rural do Município;

Il - sugestão ao Executivo de adequações nas ações estratégicas destinadas à
implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos;

IH - deliberação sobre plano de trabalho para o biênio seguinte:

IV - apresentação de propostas de alteração da Lei do Plano Diretor de
Desenvolvimento, a serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão.

SEÇÃO IV

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 163. As Audiências Públicas, convocadas pelo Poder Executivo, Poder
Legislativo e população, serão realizadas sempre que empreendimentos ou atividades
públicas ou privadas acarretem impactos negativos à vizinhança do seu entorno, ao ambiente
natural e construído, ao patrimônio histórico-cultural, ao conforto ou à segurança da
população, para os quais serão exigidos estudos e relatórios de impacto ambiental e de
vizinhança, nos termos definidos por lei específica.

$ 1º Todos os documentos relativos ao tema da audiência serão colocados à

disposição de qualquer interessado para exame e extração de cópias, inclusive por meio
eletrônico, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da

respectiva Audiência Pública.

8 2º As intervenções realizadas em Audiência Pública serão registradas por

escrito e gravadas para consulta e acessos públicos.

8 3º O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para a realização das

Audiências Públicas e dos critérios de classificação do impacto urbanístico ou ambiental.

SEÇÃO V
DA INICIATIVA POPULAR
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Art. 164. A iniciativa popular de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano poderá ser tomada, por adesão de no mínimo, dois por cento (2%)
dos eleitores do Município.

Art. 165. Qualquer proposta de iniciativa popular de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano e ambiental deverá ser apreciada pelo Executivo em
parecertécnico circunstanciado sobre seu conceito e alcance, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a partir de sua apresentação, ao qual deve ser dada publicidade.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput desse artigo poderá ser prorrogado
por 30 (trinta) dias desde que solicitado com a devida justificativa.

SEÇÃO VI
DO PLEBISCITO E DO REFERENDO

Art. 166. O plebiscito e o referendo serão convocados com base na legislação
federal pertinente e nos termos da Lei Orgânica Municipal.

SEÇÃO VII
DA GESTÃO PARTICIPATIVA DO ORÇAMENTO

Art. 167. A Gestão Participativa do Orçamento é elemento fundamental de
democratização da gestão pública, que se inscreve no âmbito da consolidação do Estado de
Direito, do fortalecimento e ampliação dos direitos civis.

Art. 168. A Gestão Participativa do Orçamento compreenderá um processo
anual, coordenado pelo Conselho da Cidade, em que a participação popular deliberará sobre
a aplicação do montante, no mínimo, de 3% (três por cento) dos recursos do Orçamento
Municipal.

SEÇÃO VIII
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS

Art. 169. Compete à Coordenadoria de Obras, Viação e Serviços Públicos

implantar e gerenciar um sistema de informações que subsidiem, gerem diagnósticos e

pautem os estudos do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão.

8 1º Deverá ser constituída uma equipe técnica multidisciplinar para gerenciar

o Sistema Municipal de Informações Sociais.

8 2º O acervo documental gerado pelo Sistema Municipal de Informações

Sociais estará permanentemente à disposição dos órgãos técnicos e demais usuários.

Art. 170. O Sistema Municipal de Informações Sociais tem como objetivos:

(
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| - disponibilização de informações para o planejamento, o monitoramento, a

implementação e a avaliação da política urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo

do processo;

Il - desenvolvimento, análise, reestruturação, compatibilzação e revisão,

periódica, das diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica do Município, neste Plano Diretor de

Desenvolvimento e na legislação vigente, mediante a proposição de leis, decretos e normas,

visando à constante atualização e adequação dos instrumentos legais de apoio à

Administração Pública Municipal;

III - supervisão e participação do processo de definição das diretrizes para a

formulação do PPA - Plano Plurianual - e da LDO - Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único - O Sistema Municipal de Informações Sociais deverá conter e

manter atualizados dados, informações e indicadores sociais, demográficos, culturais,

econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, inclusive

cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse para o Município.

Art. 171. O Sistema Municipal de Informações Sociais deverá obedecer aos

princípios:

| - da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança,

evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos;

|| - democratização e disponibilização das informações, em especial daquelas

relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor de

Desenvolvimento.

SEÇÃO IX

DO SISTEMA MUNICIPAL DE PESQUISA E INDICADORES SOCIAIS

Art. 172. O Sistema Municipal de Pesquisa e Indicadores Sociais é elemento

integrante do Sistema Municipal de Informações Sociais e visa fornecer parâmetros para a

elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas, em todos os setores do

Município, para que haja melhoria e evolução aos seres vivos, meio ambiente, ecologia,

saneamentoe à ciência.

Art. 173. O Sistema Municipal de Pesquisa e Indicadores Sociais compõe-se

de um conjunto de índices estatísticos, demográficos e sociais que deverão padronizar a

documentação produzida pelas secretarias municipais e que serão depositadas no acervo do

Sistema Municipal de Informações Sociais, a fim de subsidiar todo o processo de

planejamento, incluindo-se programas setoriais, Planos Plurianuais e a Lei de Diretrizes

Orçamentárias.
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Art. 174. Os estudos técnicos que orientarão a construção do Sistema

Municipal de Pesquisa e Indicadores Sociais, incluindo-se a documentação técnica e analítica

de subsídio, deverão ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a

promulgação desta Lei.

SEÇÃO X
DO SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 175. O Executivo Municipal, por intermédio das Coordenadorias da

Administração e Obras, Viação e Serviços Públicos, elaborarão e implantarão um sistema de

Fiscalização de caráter pedagógico, preventivo, educativo e punitivo, visando disciplinar os

munícipes em relação às suas responsabilidades na observação e cumprimento das

legislações seja de âmbito Municipal, Estadual e Federal.

Art. 176. O Sistema de Fiscalização englobará: Fiscalização de Obras

Particulares e Serviços, Vigilância Sanitária, Fiscalização Tributária, Fiscalização de

Atividades Comerciais, Fiscalização Ambiental e Fiscalização de Posturas, e terá a sua

coordenação centralizada na Secretaria de Fazenda, contando com corpo técnico

especializado, compatível com suas funções fiscalizadoras de educação, prevenção e

punição às transgressões.

Art. 177. O Sistema de Fiscalização exercerá a sua função fiscalizadora de

forma descentralizada e será formado por um corpo técnico especializado e multidisciplinar,

compatível com as suas funções e alocado em diferentes setores da Administração Municipal.

Parágrafo único. As equipes de fiscalização deverão atuar de forma a ampliar

as ações educativas e preventivas, evitando ações punitivas.

Art. 178. O Sistema de Fiscalização definirá e hierarquizará um subsistema de

infrações, em código de Normas Técnicas, que dará peso proporcional compatível às multas

e taxas devidas ao município por parte do infrator, conformelegislação vigente.

Art. 179. O Poder Executivo Municipal, pela Coordenadoria de Finanças,

depositará no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano as receitas geradas pelos

recursos oriundos de multas e tributos oriundos do Sistema de Fiscalização.

SEÇÃO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 180. Enquanto não forem editadas ou revisadas as leis específicas e

complementares previstas neste Plano Diretor, permanecem em vigor as leis de estruturação

urbana naquilo em que não forem incompatíveis com os princípios, objetivos e diretrizes

estabelecidas nesta Lei Complementar.

Art. 181. A regulamentação deste Plano Diretor de Desenvolvimento será feita

E
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por leis e decretos Municipais.

Art. 182. Ficam ressalvadas para todos os efeitos legais e de direito, as
convenções quanto ao uso e ocupação do solo e as restrições relativas às edificações,
discriminadas nos atos constitutivos de loteamentos devidamente registrados no Serviço de
Registro de Imóveis da Comarca, garantindo assim, os direitos adquiridos dos proprietários e
possuidores desses imóveis.

Art. 183. Os processos administrativos, inclusive os que tratam de
parcelamento, uso e ocupação do solo, ainda sem despachos decisórios, protocolizados em
data anterior a da publicação desta Lei Complementar, serão decididos de acordo com a
legislação anterior.

Art. 184. O prazo de validade das Certidões de Uso do Solo, expedidas até a
data de publicação desta Lei Complementar, será de 06 (seis) meses contados da expedição.

Art. 185. Esta Lei Complementarentrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 186. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mesópolis, 18 de Junho de 2019

m)H
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito do Município de Mesópolis

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS

APROVADO POR UNANIMIDADE

Projeto de Lei Complementar neQUO!

mesorouis,Bl;Of.va0l4
PRESIDENTEPre ção =        
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente.

Considerando a existência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado como Ministério Público do Estado de São Paulo, onde a municipalidadecomprometeu-se em elaborar novos mecanismos de controle, dentre eles PlanoDiretor, Plano de Zoneamento, Lei de Parcelamento do Solo, Código de Obrase Posturas e Código Sanitário do Município de Mesópolis :

Considerando quetais regramentos visam o bem estar social, com exatidão de
possibilidades e cristalinidade de objetivos em diversas áreas que demandamfiscalização e atuação do Poder Público;

Considerando que referidos projetos de leis, foram de forma antecipada
submetidos ao crivo da Quarta Promotoria de Justiça da Comarca de Jales, nos
autos do Inquérito Civil n. 14.0311.0004606/2017-0 (TAC em fiscalização) e que
já houve resposta informando que os mesmos estariam aptos a serem
encaminhados a Vossas Excelências para análise, deliberação e recomendada
aprovação.

Considerando a necessidade de regulamentar tais situações, para bomandamento dos serviços desta Municipalidade.

Requerendo quefique fazendo parte integrante da presente justificativa o ofícioemanado a Quarta Promotoria de Justiça da Comarca de Jales, que anexo seencontra, devidamente repassado aos Srs. Vereadores, para melhorentendimento dos referidos Projetos de Leis Complementares.

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores,reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Prefeitura Municipal de Mesópolis, 18 de Junho de 2019.

Atenciosamente,

AfA
LEANDRO ab CIDO POLARINI

Prefeito Municipal



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JALES
Rua 9. 2231. centro, Jales-SP - CEP 15.700-018

Fel (17) 3632-4550/3632-2828 - e-mail pualeseempsp.mp.be

 

Jales/SP. 07 de JUNHOde 2.019.

Ofício n.º 172/2019 — 4.º PJ — rej

Senhor Prefeito:

Por meio do presente. expedido nos autos do

INQUÉRITO CIVIL n.º 14.0311.0001606/2017-0 (TAC em fiscalização).

instaurado para apurar a existência e atualização do Plano Diretor e do Plano de

Zoneamento Urbano no Município de Mesópolis é os mecanismos existentes para

a prevenção de danos à ordem urbanística. notadamente decorrente de

parcelamentos ilegais/irregulares do solo. comunico a Vossa Excelência à

viabilidade do encaminhamentodoProjeto de Lei do PLANODIRETOR. PLANO

DE ZONEAMENTO. LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO. CÓDIGO DE

OBRAS k POSTURAS aoPoder Legislativo para fins de deliberação e eventual

aprovação.

Sem mais. apresento-lhe protestos de consideração

e respeito.

 

: EDUARDOHIROSHI SHINTANI

Promotor de Justiça

Exmo. Senhor
LEANDRO APARECIDO POLARINI
PREFEITO MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
Rua José Galice. n.º 1785 - Centro
MESÓPOLIS/SP - CEP 15.748-000
gabinetemesopolis.sp.gov br: leandro,polarinibol com.br: adtchammasstterracombr)
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 003/2019

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS/SP

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Câmara Municipal de Mesópolis/SP, com referência a amplapublicação, cumprindo todas as formalidades legais, torna-se público, que fará realizar aAudiência Pública no dia 27 de junho de 2019, às 15:00 hrs na Sala de Sessões JoséNogueira de Aguiar” da Câmara Municipal de Mesópolis, sito a Rua José Galice nº 1785,centro, nesta cidade, com a finalidade de discutir o Projeto de Lei Complementar Nº 02de 18 de junho de 2019 (Aprova o Código Sanitário do Município de Mesópolis), Projetode Lei Complementar Nº 0% de 18 de junho de 2019 (Aprova o Código de Obras eEdificação do Município de Mesópolis), Projeto de Lei Com lementar Nº 04 de 18 dejunho de 2019 (Aprova o Código de Postura do Município de Mesópolis), Projeto de LeiComplementar Nº 05 de 18 dejunho de 2019 (Dispõe sobre Parcelamento, Uso eOcupação do Solo no Município de Mesópolis) e o Projeto delei ComplementarNº 06de 18 de junho de 2019 (Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema dePlanejamento Urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município deMesópolis), referenta ao Plano Diretor do município de Mesópolis. Os Projetos estãodisponíveis no site da Cêmara Municipal de Mesópolis em Projetos em Tramitação.

Câmara Municipal de Mesópolis, 19 de junho de 2019.

[)

Maria Inês Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Mesópolis

Registre-se, publique-se, em 19 de junho de 2019.————————e
Rua José Galice, nº1785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SPE-mail: crmesopolis(Wemmesopolis.sp.gov.br Fone: (17) 3638-6196 CNP): 01.622.808/0001-73
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Prefeitura do Município de Jales Lispoe sabre a hetnlngação
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delermento de ps , ,Extrato de Termo Aditivo nº, 02/19 = Contrato nº, 130/18 RESET MARIA ÃO FELICE DO POUR rio nur pr EDITAL DE PUBLICAÇÃOQouz919AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, “uporitos
Comarca de Jales, Estedo de

  

 

   

— Contrato nº. 131/18 — Contrato nº. 132/18 - Contrato nº.
133/18 — Contratante: Prefeitura do Município de Jales — Con-
tratado: Noromix Concreto Ltda — Objeto: Prorrogação de pra-
zo nos Contratos de execução do recapeamentoasfáltico em
vários bairros da cidade, objeto do Convênio nº. 882381/2017

— Ministério das Cidades - Caixa Federal, em regime de em-
preitada global, com aplicação de materiais. equipamentos e
mão de obra — Processo nº. 15/18 - Concorrência nº. 03/18.

Miutiucapal de Pontalinds
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io PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES
Estado de São Paulo
 

Prefeitura do Município de Jales
Extrato de Termo Aditivo nº, 01/19 — Contrato nº: 150/18
— Contratado: José Roberto Ferreira do Carmo — ME — Assi-
natura: 17/06/19 — Objeto: Alteração no prazo de exacução
do lote 01 — item 03, nasatividades socioeducativas para
os usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos — SCFV e Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família — PAIF,ofertados pelo CRAS, por mais 90
dias, de 16/07/19 à 13/10/19 — Processo nº. 72/18 — Pregão
Presencial nº. 31/18

 

ção do aervvlor,
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Bemcum no cargo
Mil, ditendos « noventa    detê revisto ga mesma proporção é na

tous ind RisadaPresitiemo da Gâmara Municipal ce Musópolis

Magisiro-ne, pobibque-se, em19 de junho tia 2015
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45132719/0001-14 Exercicio: 2019

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOSDE ORIGEM TRIBUTÁRIA AVISO DE LICITAÇÃO
DOARTIGO 182 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988 | PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2019

piMUNICIPAL DE INOPOLIS Page 1 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2018

Cédigo Especificação Saldo Anterior NES TOTAL JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito do Município de Santa Salete, Estado de São Paulo, no uso de |
suas atribuições legais, torna público que: - Encontra-se em aberto processo de licitação na modalidade PregãoH12094.10100 pcredes a assess | | Presencial, do tipo “Menor Preço poritem”, objetivando a Aquisição de 1 (um) Veículo Usado (não inferior a

03/1.1.014 - TRABALHO - PESSOA 85.405,01 12.780; 68.185, Ni1113.0341.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PESSOA JURÍDICA 735.58 355,76 106134 | ano/modelo 2005/2005), Tipo ônibus - movido a diesel, com capacidade mínima de 48 passageiros. conforme111801.1.1,01.00 IPTU PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 39.440,70 7.030,10 46.470,80 | especificado no anexo |, encontra-se disponivel para retirada no site www. santasalete.sp.gov.brilicitacoes/,eia ara oa Esp a e a entrega dos envelopes será diretamente ao Pregoeiro, em sessão pública na Sala do Setor de Licitação1118023.10200 168 LARUEOR De ! ag 2.109,94 até o dia 03/07/2018 ou no primeiradia útil subsequente, em caso de feriado ou ponto facultativo, com início1122.01.1.1,00.01 TAXAS DE LICENÇA PIFUNC.DE EST.COMERCIAISE 741382 91,21 836503 de credenciamento às 09h00m, na Sala do Setor de Licitação. Maiores informações no Setor de Licitação da1122011101.00 TAXAS DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR mass 200200 1312819 Prefeitura do Municipio de Santa Salete, sito na Av. XV de Novembro n.º 604 — Centro, pessoalmente, ou pelo112201.1.102.00 TAXA DE EXPEDIENTE 3.270,01 | telefone (17) 3882-5000, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, de Segunda à Sexta-Feira.1138.02.1.1.01,00 CONTRIB. MELH,. P/ EXP. REDE DE ILUM, PUB. COSI

Sub Total ão
Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), 19 de Julho de 2019.

TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
171801.2.1,/00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA 2.984.530,58 825.415,81 3.809,946,35 |MENSAL.PRINCIPAL

| JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA.1718.01.3.1.00,00 rlagsaonoeTGPMUNIC=1% 000 000 0,00 | Prefeito Municipal.

171801.4.1.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% 0,00 ao 00 |COTA-JULHO-PRINCIPAL
|171801.5.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL 2.283,18 8310 2376261718.08.1.1.00.00 TRANSF. FINANC,DO IGMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 0,00 0,00 000

B7/SS-PRINCIPAL ne no |
Sub Total... idea 2.986.823,77 825.498,91 3,812.32268 RREOERÊ DOEHTADO

Ro
RANSFERÊNCI peieTE1728.01.1.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS.PRINCIPAL 788.657,36 177.12928 975.786,651728.01.2.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL 232.628,97 5.622,59 238.251,561728,01.3.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL 8.138,48 1.367,56 7.506,04 estado Peão1728.01.4.1.0000 COTA-PARTE DA CONTRINTERV.DOMINECON-CIDE - 5.830,02 0,00 5.830,02 eo r jadeiPRINCIPAL rien IMPÉRIO BoiadeiroSub Total... 1.043.254,83 184.119,44 122737427 do as id j

RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS
ELEo E

111801.1.201,00 MULTAS E JUROS IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 23,96 61.62 85,58 « » AMURBANA
|1119.01.1.2.00.00 OUTROS IMPOSTOS-MULTASIUROS

17 !di
A á

8 Dn
Sub Total   
RECEITA DE DÍVIDA ATIVADE IMPOSTOS

1118.01.1.3.01,00 RECEITA DIVIDA ATIVA PREDIAL E TERRITORIAL 327158 1.67529 494687
1118.01.1.300,00 OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA DM00

Sub Total. iz 1.675,29 494687  
RECEITA DE DÍVIDA ATIVADE IMPOSTOS - MULTASE JUROS

111601/1.401.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA

1119.01.1.400.00 OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVE-MULTASJUROS

Sub Total. ca

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃODO FUNDEB

  
 

Fiarili S/C Ltda. Software » (contas - 8.25.25.5147 - 12308)
15/06/2018 10:31 Ugo: 1084 Aparétdo Trac
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DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988 |

6 — 4uai es D7207//20]0)PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS

 

 

    
 

Código Especificação Saldo Anterior MES TOTAL

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 (Rj DEDUÇÕES DO FUNDEB ne MS o

Sub Total... 201.923,63

Total...... 3414590,17 85714333 4271.73350 

 

MARINOPOLIS, 31 de maio de 2019

 JOAQUIM VIEIRA PERES JOSE APARECIDO TREVIZOL
Prefeito Municipal Contador - CRC: 1SP2297320-015P

  
PEDRO JOSE ROBLES NOVO

L vos | EJovenitiGarcia) 17)3621/170% 978541205ponei

 
 

 
FONEFAX: (17) 3632-8889 - E-mail jr folharegianarimgmail com
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI
COMPLEMENRTAR REFERENTE AO PLANO DIRETOR, REALIZADA NO DIA 27 DE
JUNHODE 2019.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 15h:00

(quinze horas), no Prédio da Câmara Municipal de Mesópolis, realizou-se Audiência Pública

para elaboração Plano Diretor do Município de Mesópolis, composto dos seguintes

Projetos: Projeto de Lei Complementar Nº 002 de 18 de junho de 2019 “Código Sanitário

do município de Mesópolis”, Projeto de Lei Complementar Nº 003 de 18 de junho de 2019

“Código de Obras e Edificação do município de Mesópolis”, Projeto de Lei Complementar

Nº 004 de 18 de junho de 2019 “Código de Postura do município de Mesópolis”, Projeto de

Lei Complementar Nº 005 de 18 de junho de 2019 “ Dispõe sobre Parcelamento, Uso e

Ocupação do Solo no município de Mesópolis” e Projeto de Lei Complementar Nº 006 de

18 de junho de 2019 “Política de Desenvolvimento Urbano, o Sistema de Planejamento

Urbano e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Mesópolis”.

Compareceram os que assinaram a lista de presença, previamente convidados através do

EDITAL DE PÚBLICAÇÃO 003/2019, de 19 de junho de 2019, afixado no mural e no site

da Câmara Municipal e publicado no jornal Folha Regional no dia 22 de junho de 2019,

convocação expressa a cada Vereador, com finalidade de avaliar o conteúdo, coleta de

sugestões e alterações nos referidos documentos. Foi dado início a presente Audiência. A

seguir foi convidado o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Mesópolis, o Sr. JOSÉ

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA para conduzir a reunião. Agradece a presença de

todos, diz a importância da participação popular com sugestões dos participantes na

elaboração da proposta do Plano Diretor do município de Mesópolis, manifestou a

importância da implementação do Plano Diretor, assim como o atendimento ao Inquérito

Civil Nº 14.0311.0001606/2017-0 do Ministério Público Estadual, descreveu o conteúdo

básico de todos os projetos, considerando a importância de adequação à Lei Federal Nº

10.257/01 de 10/07/2001, denominado Estatuto da Cidade ao desenvolvimento ordenado

do município e a implementação de leis complementares inexistentes no município, que

trará benefícios e avanços para a comunidade local. Após esta apresentação, abriu espaço

ao público presente para sugestões de prioridades de projetos e ações para inclusão na

peça de planejamento em questão, que não sugeriram nenhumaprioridade. Depois deixou

a palavra para quem quisesse fazer uso. Não houve ninguém para fazer uso da palavra. A

seguir agradeceu a presença de todos e pelo interesse em estar colaborando com a

administração, declara encerrada a presente reunião em Audiência Pública. Eu, ADRIANO

HENRIQUE RALHO GARUZI Vono H.aÇ ? AAA Assistente Legislativo
lavrei a presente ATA e MARIA INÊS RIBEIRO Presidente

da Câmara Municipal de Mesópolis subescrevi.
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