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Revisão do Plano Diretor de Águas de Lindóia-SP

Apresentação
O Plano Diretor de uma cidade é o principal
instrumento da política urbana brasileira. É um
instrumento estabelecido na constituição federal de
1988, regulamentado pelo Estatuto da Cidade, o
principal marco legal de desenvolvimento dos
municípios junto a constituição.
Ele estabelece as normas de interesse social e ordem
pública em torno da propriedade urbana, visando
questões importantes, como o bem-estar dos
cidadãos, o equilíbrio ambiental, a segurança, saúde,
educação, entre outros. Sendo assim, o Estatuto da
Cidade dispõe que “a política urbana tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana”, para tal, sua
função é equilibrar as tensões dos múltiplos agentes
que atuam no território.
O Plano Diretor abrange essas questões e tem a
função de nortear o desenvolvimento urbano da
cidade através da Lei de Uso e Ocupação do Solo
(LUOS). Portanto, suas diretrizes estabelecem o que
pode e não pode ser construído em cada zona ou

bairro, direcionando de forma equilibrada o
desenvolvimento econômico e social e garantindo
uma melhor qualidade de vida para toda a população.
A prefeitura de Águas de Lindóia buscará através da
Revisão do Plano Diretor criar as bases para uma
cidade que tenha um desenvolvimento urbano
organizado, equilibrado, que reduza os riscos do
crescimento desenfreado, preserve o meio ambiente
e a paisagem e distribua de forma justa as benfeitorias
da urbanização para toda a população.
Juntos, através deste Plano Diretor, lançaremos um
olhar para o nosso futuro. Convocamos todos os
cidadãos para que deem suas contribuições,
escrevendo seus anseios de melhorias urbanas no
site, comparecendo as audiências públicas e
contribuindo para este importante momento de Águas
de Lindóia.
Samuel Mantovani
Arquiteto Urbanista e Assessor de Planejamento
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A Justificativa
O Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10257/01, que
regulamenta os art. 182 e 183 da Constituição
Federal, no Título VII, Capítulo II, Da Política Urbana)
definiu o Plano Diretor Municipal como instrumento
básico de regulação e ordenamento do solo,
reforçando a autonomia do município de legislar sobre
as formas de uso e ocupação de seu território.

3- Integrantes de áreas de especial interesse
turístico;

De acordo com diretrizes previstas na Lei Federal n°
10257/01, em seu art.41 foram criadas 05 hipóteses
para a elaboração do Plano Diretor para cidades que
possuem menos de vinte mil habitantes, como é o
caso de Águas de Lindóia.

5- Incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos
de
grande
impacto,
inundações
bruscas
ou
processos
geológicos ou hidrológicos correlatos. Logo,
o município em questão possui 03 destas
hipóteses com alto grau de acentuação, as
hipóteses 03, 04 e 05.

Estas hipóteses são:
1- Integrantes de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas;
2- Onde o poder público municipal pretenda
utilizar os instrumentos previstos no art.182
da constituição federal;

4- Inseridas na área de influência de
empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional;

Estes fatores são de grande relevância e fomentam a
necessidade de elaboração/revisão do plano diretor
para o resguardo e proteção do território. Tratam-se
de normas que ampliam o direito fundamental ao meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado,
que
potencializa o princípio constitucional da eficiência da
administração pública, com seu respectivo dever de
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planejar suas atividades, em prol da sociedade, além
de fazer valer os princípios da política urbana: função
social da cidade e da propriedade.
Prever o crescimento urbano organizado para que
não ocorra à destruição da hidrografia, o uso indevido
do solo, o cuidado com as construções em áreas de
riscos e a preservação das nascentes, mananciais e
as matas que rodeiam a cidade é de fundamental
importância o Plano Diretor para que isso se realize
de maneira correta e pautada em leis urbanísticas de
desenvolvimento urbano e social.
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A Equipe Técnica
Segundo a previsão constitucional a Administração
Pública Municipal é responsável por executar a
política urbana através do Plano Diretor. Sendo
assim, a realização deste será feita pelos próprios
recursos da prefeitura e por uma comissão
responsável por conduzir o processo envolvendo
representantes da sociedade.
No caso específico de Águas de Lindóia, uma equipe
técnica, formada por profissionais do campo do
Urbanismo, da Arquitetura e da Engenharia e pessoas
com conhecimento do território e de sua história
fazem parte da comissão que trabalhará para a sua
execução.
Esta comissão foi designada pelo Decreto em Vigor
número 3217 referente ao Plano Diretor. (Ver anexo 1
e 2 para mais informações)
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As Etapas de Desenvolvimento e a
Participação Pública
O trabalho será dividido em quatro etapas:
A elaboração do Plano Diretor consiste em um
trabalho realizado por etapas. Estas etapas envolvem
reuniões e conversas a fim de organizar a sistemática
para que a metodologia de trabalho absorva a maior
quantidade de informação e ouça todas as pessoas
que queiram participar do processo. É muito
importante ressaltar a participação da população
neste projeto para garantir sua legitimidade.
Reunir o olhar da equipe técnica com os anseios da
população é preponderante para o bom andamento
do trabalho, ambos são os norteadores do Plano e
devem andar juntos.
Assegurado dessas questões, o trabalho fluirá com
naturalidade e propiciará os melhores entendimentos
nas análises e síntese do território, resguardando o
meio ambiente, a paisagem, a história e promovendo
de forma equilibrada o desenvolvimento urbano do
município.

1 - Elaboração do Plano de Trabalho;
2 - Desenvolvimento de diagnóstico da Legislação
Vigente e do Diagnóstico Urbanístico Atual;
3 - Desenvolvimento das Diretrizes e Propostas;
4 - Elaboração de minuta de Projeto de Lei
Atrelado a todas essas etapas teremos as audiências
públicas. A audiência pública é um instrumento de
participação popular, regulado por Leis Federais e
garantido pela constituição de 1988. É um espaço
onde a população e a prefeitura discutirão os temas
apresentados com enorme transparência para que
todos compreendam os princípios que nortearão o
plano diretor desde o começo até a sua finalização
com o projeto de lei.
A metodologia das Audiências Públicas terá em seu
início uma apresentação do tema proposto para cada
uma delas em específico pela equipe técnica da
prefeitura. Após esta apresentação/exposição, será
aberto ao público para que os mesmos direcionem
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perguntas referentes ao Plano Diretor para a mesa.
Essas perguntas deverão ser escritas em filipetas que
estarão disponíveis para retirada na entrada da
audiência. Por fim, será aberto inscrições para
manifestações orais por um período de até dois
minutos (02) para que o cidadão faça sua explanação
e a mesa responda conforme a pertinência ao tema
da audiência.
Na entrada das audiências constará uma lista de
presença para que os presentes assinem. As
Audiências Públicas terão duração de até 90 minutos,
sendo destinado aproximadamente 30 minutos para
cada ato.
O processo é dinâmico. Ele é conduzido pelo Poder
Executivo, articulado com o Poder Legislativo e a
sociedade civil, para que todos possam colaborar.
Logo, a prefeitura deverá conduzir seus trabalhos
para atualização e revisão do Plano Diretor
contemplando as disposições federais e estaduais
bem como os apontamentos dos relatórios do Núcleo
do Plano Diretor, visando o desenvolvimento racional
e sustentável no território.
Conforme dito anteriormente, os trabalhos serão
realizados pelos técnicos e gestores da Prefeitura
Municipal de Águas de Lindóia, em especial o Núcleo

de Apoio do Plano Diretor, de forma a se obter uma
participação efetiva dos mesmos, como meio de
comprometimento para o desenvolvimento das
atividades necessárias à implementação das ações,
promovendo a integração e o desenvolvimento
institucional dos diversos órgãos envolvidos no
trabalho.
Ressaltamos que o sentimento de pertencimento dos
cidadãos junto ao plano é fundamental para que o
mesmo seja seguido posteriormente a sua aprovação
da Câmara dos Vereadores.
Para concluir o trabalho, é necessário, portanto, a
elaboração da Minuta de Projeto de Lei de Atualização
e Revisão do Plano Diretor. A finalidade desta etapa
é elaborar e consolidar as propostas validadas nas
audiências públicas, atualizando e adequando a lei do
Plano Diretor tendo como resultado a minuta de lei e
seus anexos. Esta etapa consiste em propor
adequações às diretrizes do Plano Diretor, assim
como as cartografias pertinentes; propor adequações
às diretrizes da Lei de Uso e Ocupação do Solo, assim
como os quadros e cartografias pertinentes; definir e
justificar os instrumentos urbanísticos que devem ser
regulamentados.
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Ao final de todo processo, os documentos elaborados
no decorrer das etapas poderão ser consultados pela
população no site da prefeitura no link do Plano
Diretor.
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O Formato de Apresentação das Etapas
Os materiais das etapas de elaboração do Plano
Diretor serão apresentados nas Audiências Públicas
com a utilização de projeção para facilitar a
visualização do público. Estes materiais estarão
disponíveis no link do Plano Diretor no site da
prefeitura com uma antecedência mínima de quinze
dias da data das audiências.

Durante o processo de estudo, a prefeitura contará
com uma consultoria técnica para a produção de
cartografias analíticas e propositivas do território.

Os produtos serão apresentados conforme sua
especificidade visto que envolve material gráfico
detalhado. Esta apresentação deve garantir uma
melhor qualidade no diálogo entre o Poder Executivo
e a população, visto que o material apresentado
deverá conter cartografias que deverão ser ampliadas
para facilitar a visibilidade de toda a população que
estiver presente nas audiências públicas.
No site da prefeitura estará disponibilizado os
materiais referentes as Etapas, que ficarão
disponíveis para download de toda a população no
link do Plano Diretor. Permitindo que todos possam
analisar e contribuir de forma qualificada.
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Cronograma
Os trabalhos de revisão do Plano diretor iniciaram-se
a partir de decreto do Prefeito Gilberto Abdou Helou
que designou a comissão composta por membros
internos da prefeitura e externos para realizar o
trabalho.
Cada etapa de elaboração do plano, quatro ao todo
como especificada anteriormente, deverão ser
finalizadas até dezembro de 2019 para submeter o
projeto de lei resultante para a aprovação na Câmara
Municipal de Águas de Lindóia.
O Processo de revisão do Plano Diretor é
democrático. Portanto, há necessidade de ouvir a
todos e analisar cada caso com calma. Devido a essa
interação, e comprometimento de ouvir todos que
queiram opinar, pequenas alterações nas datas do
cronograma podem ocorrer caso a produção do
material e as análises de alguma etapa atrase.
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Tabela com Cronograma do Plano Diretor Etapas de Trabalho

1 - Elaboração do Plano de Trabalho;
2 - Desenvolvimento de diagnóstico da Legislação Vigente e do Diagnóstico
Urbanístico Atual;

3 - Desenvolvimento das Diretrizes e Propostas;
4 - Elaboração de minuta de Projeto de Lei
As datas mencionadas no cronograma poderão estar sujeiras a alteração
pela Comissão do Plano Diretor.
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Tabela com Cronograma do Plano Diretor Audiências Públicas

Audiência 01 – Palestra “Conceitos do novo Plano Diretor”. 04/09/2019
Audiência 02 – Apresentação do Diagnóstico Urbanístico. 18/09/2019
Audiência 03 – Diretrizes e Propostas. 7/11/2019

Audiência 04: Diretrizes e Propostas. 9/11/2019
Audiência 05: Apresentação da Lei e anexos. 27/11/2019
As datas mencionadas no cronograma poderão estar sujeiras a alteração
pela Comissão do Plano Diretor.
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Tabela com Cronograma do Plano Diretor Reuniões com Entidades Representativas
da Sociedade de Águas de Lindóia

As datas mencionadas no cronograma poderão estar sujeiras a alteração pela
Comissão do Plano Diretor.
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Anexos
Anexo 01 – Decreto de Formação da Comissão
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Anexo 02 – Atualização do Decreto da Comissão
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Anexo 03 – Logo do Plano Diretor
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Anexo 04 - Lista de Presença que será utilizada.

18

Revisão do Plano Diretor de Águas de Lindóia-SP

Anexo 05 – Site do Plano Diretor
Site no ar a partir de 15/08/2019

https://www.aguasdelindoia.sp.gov.br/prefeitura/planodiretor/
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