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Razão Social: Cantareira Transmissora de Energia S/A 

CNPJ: 20.732.109/0001-20 
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Janeiro/RJ 

Telefone: 55 (21) 3513-1945 

CTF: 6103346 

Gestor(a) do Contrato: Sebastião Pinheiro Cordovil da Silva 

Pessoa de Contato: Sebastião Pinheiro Cordovil da Silva 

E-mail: sebastiao.silva@elecnor.es 

Identificação do Empreendimento 
Denominação: Linha de Transmissão 500kV Estreito - Fernão Dias 

Localização: Entre SE Estreito, localizada em Ibiraci/MG, e SE Fernão Dias, em Atibaia/SP 

Dados do Processo: 02001.005087/2014-31 (nº da licença instalação 1118/2016) 

Identificação da Empresa Consultora 
Razão Social: Dossel Ambiental Consultoria e Projetos Ltda. 

CNPJ: 10.538.220/0001-27 

Endereço: CLN 412, Bloco D, Sala 216, Ed. Adiniz Esteves – Asa Norte – Brasília/DF. CEP: 
70.867-540. 

Telefone: 55 (61) 3041-7979 

CTF: 3756272 

Gestor(a) do Contrato: Erani Mauricio Bastos 

Pessoa de Contato: Erani Mauricio Bastos 

E-mail: erani@dosselambiental.com.br 
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Equipe responsável pela Assessoria Técnica 
Atuação Profissional Formação Registro  

Coordenação Geral Pollyanna Diniz Cordeiro Arquiteta e Urbanista CAU 
Nº A50446-7 

Coordenação 
Adjunta Hayato Hirashima Cientista Social / Arquiteto e 

Urbanista 
CAU 

Nº A31918-0 
Coordenação 

Técnica Jurema Marteleto Rugani Arquiteta e Urbanista CAU 
Nº A8465-4 
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Territoriais Carolina Belculfine Rocha Arquiteta e Urbanista CAU 

Nº A35963-7 
Estudos Físico-

Territoriais 
Charles Ianne Ferreira dos 

Santos Geógrafo CREA 82.875-D 

Estudos Meio 
Biótico Roberto Romualdo Luz Biólogo CRbio 

16.976/4-D 
Estudos 

Socioeconômicos Raquel Pereira Alvares Cientista Social CTF IBAMA 
7145384 

Estudos 
Socioeconômicos Clara Oliveira Mucida 

Antropóloga / Estudante de 
Arquitetura e Urbanismo 

(Newton Paiva) 

CTF IBAMA 
6939779 

Geoprocessamento Gustavo Lima de Almeida 
Técnico em Edificações / 

Estudante de Arquitetura e 
Urbanismo (UFMG) 

CREA 
147098/TD 

Geoprocessamento Marcus Vinícius Barbosa 
Deusdedit 

Estudante de Arquitetura e 
Urbanismo (UFMG) 

CTF IBAMA 
7156880 

Aspectos Jurídicos Helena Dolabela Luciano 
Pereira 

Advogada / Msc. Ciência 
Política OAB-MG 84730 

Assistente Jurídico Leonardo Allison Garcia 
Ferreira Advogado OAB-MG 

184151 

Apoio Fernanda Presoti Passos Arquiteta e Urbanista CAU 
Nº A65758-1 

Apoio Stephania Angélica de 
Almeida Nunes Arquiteta e Urbanista CAU 

Nº A121297-4 

Apoio Nicole Fonseca Leite de 
Oliveira Administradora CTF IBAMA 

6939705 

Apoio Fabrício Diniz Lima Estudante de Arquitetura e 
Urbanismo (UNI-BH) 

CTF IBAMA 
7151432 

Apoio Vinicius Franklin Custodio Estudante de Arquitetura e 
Urbanismo (Newton Paiva) 

CTF IBAMA 
6939765 

Apoio Rodrigo Soares Chaves Tecnologia da Informação CTF IBAMA 
7220062 
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Núcleo Gestor Municipal 

Coordenação Geral: Sr. Tadeu Fernando Ligabue 

Membros da Comissão Gestora – Poder Público 
Nome Instituição/Cargo 

Tadeu Fernando Ligabue Departamento de Desenvolvimneto Econômico e do 
Trabalho 

Ricardo Luís Leonetti Bisco Departamento de Obras 
Rita de Cássia Côrtes Ferras Secretaria Geral 
Patrícia Carvalheiro Andrade Departamento de Obras 
Juliano Scacaborozi Departamento Financeiro 

 

Membros da Equipe Técnica – Poder Público 
Nome Instituição/Cargo 
Carlos Rabelo de Andrade Diretor de Serviços Urbanos e Rurais 
Celso Henrique Bruno Chefe de Gabinete 
Edson Nardini Sbardellini Superintendente do SAE 
Eva Vilma da Silva Rodrigues Diretora de Ação Social 
Fábio Augusto da Costa Diretor de Convênios 
Flávio Dei Agnoli Diretor de Segurança e Trânsito 
Marcelo Marini Cossi Diretor de Agricultura e Meio Ambiente 
Luís Carlos Garcia da Silva Diretor de Esportes e Lazer 
Márcia Aparecida Ribeiro Iared Diretora de Cultura e Turismo 
Marco Antônio da Silva Comandante da Guarda Civil Municipal 
Marcos Roberto Barion Diretor Jurídico 
Maria Helena Zan Diretora de Saúde e Medicina Preventiva 
Moacyr Rosseto Diretor de Finanças 
Renata Regina Taú Perroni Diretora de Educação 
Rosangela de Melo Barion Assessoria de Comunicação 
Talita de Cássia Moraes Diretora de Administração 
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Membros do Grupo de Acompanhamento - Sociedade Civil 
Função Nome Instituição/Cargo 
Titular  Carlos Eduardo Scacaborozi Associação Comercial e Inadustrial de Vgsul 
Suplente Hélio Donisete Lopes de Almeida Associação Comercial e Inadustrial de Vgsul 

Titular  Melissa Marinho Ranzani ACADES – Associação Cultural e Ambiental de 
Desenvolvimento Sustentável 

Suplente Alexandre Rosseto da Silva ACADES – Associação Cultural e Ambiental de 
Desenvolvimento Sustentável 

Titular  Adair Esteves Grupo da Melhor Idade – Idade Feliz 

Suplente Maria Aparecida Queoquetti Vidal 
Pacheco Grupo da Melhor Idade – Idade Feliz 

Titular  José Eduardo Buozi Loja Maçônica Pérola da Mantiqueira 
Suplente Rodrigo Siqueira de Andrade Loja Maçônica Pérola da Mantiqueira 
Titular  Dionísio Anselmo Cachola Loja Maçônica Renascença II 
Suplente João Paulo Lemos Ranzani Loja Maçônica Renascença II 
Titular  Douglas Antônio Noni OAB 123ª Subseção Vargem Grande do Sul 
Suplente Vanessa Salmaço Martins OAB 123ª Subseção Vargem Grande do Sul 
Titular  Ricardo Fiorini Candini  

Suplente Edson Bovo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Vgsul 

Titular  Rafael Ligabue Cachola Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - CMDU 

Suplente Leonardo Ranzani de Carvalho 
Palaia 

Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano - CMDU 

Titular  Arnaldo Lodi Filho Conseg – Conselho Comunitário de Segurança 
Suplente Abrahão João Daud Conseg – Conselho Comunitário de Segurança 
Titular  João Fernandes de Souza Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vgsul 
Suplente Antônio Donizate Jacob Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vgsul 
Titular  Plínio da Silva Telles Sindicato Rural de Vgsul 
Suplente João Batista Machado do Amaral Sindicato Rural de Vgsul 

Titular  Marcelo Oliveira Terra Sindicato da Indústria Cerâmica e Oleira de 
Vgsul - SICOV 

Suplente Aurea Fátima da Costa Cherubine Sindicato da Indústria Cerâmica e Oleira de 
Vgsul - SICOV 

Titular  Faislhe Rafael Dorval Silva Rotary Club de Vargem Grande do Sul 
Suplente Cláudio Jorge Machi Rotary Club de Vargem Grande do Sul 

Titular  Lucas Lemos Ranzani Cooperbatata – Cooperativa dos Bataticultores 
de Vgsul 

Suplente Regis Alessandro Simões Dotta Cooperbatata – Cooperativa dos Bataticultores 
de Vgsul 

Titular  Aluizio Brunelli Santiago Representantes dos Engenheiros 
Suplente Henrique Pisa Perroni Representantes dos Engenheiros 
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1 APRESENTAÇÃO 

O Plano Diretor Participativo (PDP) consiste em uma Lei Municipal, pactuada com a sociedade 
civil, destinada a orientar o planejamento e a gestão municipal segundo os aspectos sociais, 
econômicos, políticos, ambientais e territoriais. O Plano Diretor é uma exigência da 
Constituição Federal para casos específicos1, reafirmada pelo Estatuto da Cidade2, Lei 
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001.  

O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais, conforme consta no texto original da referida lei:  

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações;  

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano;  

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;  

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do município e do território sob sua 
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 
características locais;  

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:  

                                                
1 Constituem casos específicos municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, integrantes de 
áreas de interesse turístico ou os inseridos na área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental. 
2 Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade é a lei que estabelece as diretrizes gerais da política urbana que 
deve ser executada por todos os municípios. Regulamenta os art. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências. Disponível em http: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/463822.pdf, acessado 
em 20 de julho de 2018. 
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a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados 
em relação à infraestrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 
pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 
ou não utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

h) a exposição da população a riscos de desastres. (Alínea acrescida pela 
Medida Provisória n. 547, de 11/10/2011, com redação dada pela Lei n. 12.608, 
de 10/4/2012); 

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território 
sob sua área de influência;  

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do município e do território sob sua área de influência;  

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização;  

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira 
e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens 
pelos diferentes segmentos sociais;  

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado 
a valorização de imóveis urbanos;  

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico;  

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
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potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 
conforto ou a segurança da população; 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população 
de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 
socioeconômica da população e as normas ambientais;  

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento 
da oferta dos lotes e unidades habitacionais;  

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção 
de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, 
atendido o interesse social;  

XVII – estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações 
urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de 
recursos naturais. (Inciso acrescido pela Lei n. 12.836, de 2/7/2013). 3 

Considerando as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade acima expostas, iniciou-se a 
elaboração do Plano Diretor Participativo do município de Vargem Grande do Sul, conduzido 
pelo poder público municipal, com o apoio da concessionária de transmissão de energia 
Cantareira Transmissora de Energia S/A através do contrato de assessoria técnica firmado 
com a empresa de consultoria especializada Dossel Ambiental – Consultoria e Projetos que 
por sua vez contratou o suporte técnico da empresa Ultra Haus Strategic Solutions para 
contribuir com o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo. 

Vargem Grande do Sul possui o Plano Diretor, instituído pela Lei Municipal nº 2.681 de 19 de 
dezembro de 2006, o mesmo sofreu emendas no decorrer do tempo, mas vigora até o 
presente. A ação de apoio ao município visou atender à Condição Específica 2.13 da Licença 
de Instalação nº 1118/2016, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), 
decorrente do licenciamento ambiental da Linha de Transmissão 500kV Estreito – Fernão 
Dias, em circuito duplo e Subestações Associadas da Cantareira Transmissora de Energia 
S/A (CTE), conforme texto integrante da referida Licença: 

2.13 Apresentar, trimestralmente, documentação comprobatória das ações 
empreendidas pela Cantareira junto as prefeituras dos municípios inseridos na área de 
influência direta da LT 500 kV Estreito – Fernão Dias e Subestações associadas, para 

                                                
3  Art. 2º, Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Disponível em http: 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/463822.pdf, acessado em 20 de julho de 2018. 
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obtenção dos Termos de Compromisso, em observação as determinações da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 4 

A Cantareira Transmissora de Energia S/A, responsável pelo projeto, firmou um Termo de 
Compromisso (ver Anexo I – Termo de Compromisso) com a Prefeitura Municipal de Vargem 
Grande do Sul, em 07 de novembro de 2017, no qual constam as disposições que regeram o 
processo de elaboração do Plano Diretor. 

 
  

 

                                                
4 Licença de Instalação n. 1118/2016, de 27 de junho de 2016, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA. 
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Figura 1-1: Mapa de Localização da Linha de Transmissão 500 kV Estreito – Fernão Dias e 

Subestações Associadas da Cantareira Transmissora de Energia S/A. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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No Termo de Compromisso assinado entre a Prefeitura Municipal e a concessionária de 
transmissão de energia Cantareira Transmissora de Energia S/A, o Poder Público Municipal 
tem como responsabilidade conduzir o processo de elaboração do PDP e garantir a 
participação da comunidade, através da criação de canais de comunicação e divulgação, cuja 
execução compete ao Núcleo Gestor Municipal. Segundo o Estatuto da Cidade, o Plano 
Diretor Participativo não é um instrumento apenas técnico, sendo fundamental a participação 
popular para que os objetivos sejam atingidos. Portanto, o Plano Diretor deve ser um processo 
informativo, participativo e formador de cidadãos. 

O processo participativo de elaboração do Plano Diretor de Vargem Grande do Sul 
compreendeu as etapas de Mobilização, elaboração do Diagnóstico Municipal, elaboração 
das Propostas e do Anteprojeto de Lei, as quais contaram com a participação da população 
local e do Núcleo Gestor. 

O Núcleo Gestor, empossado no município é composto por três grupos de membros: 
Comissão Gestora, Equipe Técnica para Elaboração e Grupo de Acompanhamento. O 
primeiro refere-se aos membros que gerenciam os trabalhos, o segundo, à Equipe Técnica, 
composta por servidores públicos municipais e, por fim, o Grupo de Acompanhamento, 
integrado por representantes das entidades sociais, entidades sindicais, empresários, 
trabalhadores, entidades profissionais e organizações não governamentais. O Núcleo Gestor 
foi criado através da Portaria nº 15.716, de 21 de fevereiro de 2018 e Portaria nº 15.963, de 
22 de março de 2018. Esse grupo de representantes da população local é responsável por 
garantir a participação efetiva da comunidade e pelo acompanhamento do trabalho 
desenvolvido pela equipe de assessoria técnica. Dentre as atividades desenvolvidas pelo 
grupo estão a mobilização social para os eventos realizados durante o processo de 
elaboração do PDP, a participação nos levantamentos de dados para a construção do 
diagnóstico municipal, a discussão em oficinas propostas pela equipe da assessoria técnica 
e considerações acerca da minuta do Anteprojeto de Lei. 

Além do Núcleo Gestor, uma equipe técnica local, composta por funcionários do Poder 
Executivo, se responsabilizou por manter contato e apoiar a equipe de assessoria técnica na 
coleta de dados para elaboração do diagnóstico municipal, colaborar na mobilização e 
divulgação dos eventos, além de apoiar a equipe da consultoria na redação final do 
Anteprojeto de Lei a ser encaminhado pela Prefeitura à Câmara Municipal. 

Este documento é composto por quatro partes, a saber: Diagnóstico e Análise Municipal, 
Propostas para o Desenvolvimento Municipal, Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo 
do Município de Vargem Grande do Sul e Relatório de Eventos Participativos. 
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2 INTRODUÇÃO 

Este documento é o resultado de um estudo de caráter multidisciplinar e participativo, que 
pretende retratar a realidade atual do município de Vargem Grande do Sul e apontar propostas 
para o seu desenvolvimento, a fim de gerar subsídios para a elaboração da Lei do Plano 
Diretor Participativo.  

A caracterização do município quanto aos aspectos territoriais, socioeconômicos e 
institucionais constituiu um instrumento de análise dos principais problemas e potencialidades 
locais. A partir dessa análise foi possível definir as diretrizes e ações que devem ser 
desenvolvidas no município para minimizar os problemas e fortalecer as potencialidades 
identificadas. As informações produzidas neste estudo conformam a base das diretrizes de 
planejamento e gestão que integram a minuta do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor 
Participativo do município de Vargem Grande do Sul, apresentado neste documento. 

A caracterização dos aspectos socioeconômicos foi elaborada a partir dos dados relativos ao 
perfil e à dinâmica da população local e do desenvolvimento humano, da economia municipal 
e sua dinâmica produtiva, dos serviços públicos e dos indicadores de qualidade de vida, 
englobando assistência social, educação, saúde, esporte, lazer, segurança pública, defesa 
civil e comunicação.   

A caracterização do território municipal abrange os estudos relativos às áreas urbanas e 
rurais, contemplando aspectos relacionados às formas de ocupação do espaço, ao meio 
ambiente e elementos naturais – considerando temas como geologia, geomorfologia, 
pedologia, declividade, recursos hídricos, clima, cobertura vegetal, fauna e flora –, cultura e 
proteção do patrimônio, além de saneamento básico. Desta forma, foram contemplados temas 
relacionados ao uso e ocupação do solo, aspectos fundiários e de infraestrutura urbana, como 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem pluvial, 
hierarquização viária, pavimentação e energia elétrica. 

Também foram caracterizados neste estudo os aspectos institucionais do município de 
Vargem Grande do Sul, como a estrutura da administração pública, a legislação municipal e 
os instrumentos de planejamento, os mecanismos de gestão vigentes, assim como o 
mapeamento das organizações sociais atuantes. 

Após a caracterização do município foram feitas análises que resultaram em propostas, que, 
por sua vez, foram examinadas juridicamente, resultando na minuta do Anteprojeto de Lei do 
Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul que contempla diretrizes para o 
desenvolvimento municipal, define o macrozoneamento do território e indica instrumentos 
legais a fim de viabilizar sua implementação e gestão. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada no processo de elaboração do Plano Diretor Participativo apresenta 
cinco etapas, descritas a seguir, realizadas pelo município com o apoio do empreendedor 
Cantareira Transmissora de Energia S/A, através da assessoria técnica das empresas Dossel 
Ambiental Consultoria e Projetos Ltda. e Ultra Haus Strategic Solutions.  

 
Quadro 3-1: Esquema com as etapas do Plano Diretor Participativo. 

MOBILIZAÇÃO DIAGNÓSTICO PROPOSTAS E 
ANTEPROJETO 
DE LEI 

APROVAÇÃO 
DA LEI 

GESTÃO 

 
• Reunião de 
abertura com o 
Poder Público. 
 
• Formação da 
Equipe Técnica 
local. 
 
• Formação do 
Núcleo Gestor. 
 
• Audiência 
Pública 

de Lançamento 
do Plano Diretor 
Participativo. 
 

 
• Levantamento 
de dados e Base 
cartográfica. 
 
• Leituras Técnicas 
 
• Mapas 
Colaborativos. 
 
• Elaboração do 
Diagnóstico e 
Análise Municipal. 
 
• Audiência Pública 
de Apresentação 
do Diagnóstico 
Municipal. 
 

 
• Análise do 
Diagnóstico e 
desenvolvimento 
de propostas. 
 
• Audiência pública 
de apresentação 
das propostas. 
 
• Redação do 
Anteprojeto de Lei. 
 
• Entrega do 
Anteprojeto de 
Lei. 

 
• Entrega do 
Projeto de Lei na 
Câmara Municipal 
pela Prefeitura 
Municipal. 
 
• Discussão e 
aprovação na 
Câmara Municipal. 
 
• Audiências 
Públicas. 

 
• Implementação 
do Plano Diretor. 
 
• Instrumentos 
de Gestão. 
 
• Conferência 
das Cidades. 
 
• Conselho das 
Cidades. 
 
• Revisão do 
Plano Diretor. 

 
 

*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 

Segue a descrição detalhada das três etapas iniciais do Plano Diretor Participativo já 
concluídas pelo município de Vargem Grande do Sul com a assessoria técnica da Dossel 
Ambiental Consultoria e Projetos Ltda. e da Ultra Haus Strategic Solutions. As duas etapas 
finais, de Aprovação da Lei e Gestão, deverão ser conduzidas pelo Poder Público Municipal 
também com efetiva participação da sociedade civil. 
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3.1 Planejamento e Mobilização Inicial 
A primeira etapa do projeto iniciou-se com o desenvolvimento da etapa de planejamento, 
envolvendo as atividades de definição e capacitação da equipe técnica da Ultra Haus, 
mobilização inicial da Administração Pública e elaboração do Plano de Trabalho.  

A segunda fase do projeto iniciou-se com a etapa de mobilização, através de breve 
reconhecimento de campo e da solenidade de assinatura do Termo de Compromisso pelo 
prefeito municipal. Este documento firmou a parceria entre a concessionária de transmissão 
de energia Cantareira Transmissora de Energia S/A e a Prefeitura Municipal de Vargem 
Grande do Sul, estabelecendo as condições de realização dos trabalhos para ambas as 
partes. Na ocasião os profissionais da Ultra Haus, Hayato Hirashima e Pollyanna Diniz 
Cordeiro, respectivamente, diretor e coordenadora do projeto, estiveram no município e 
expuseram alguns conceitos gerais referentes ao processo de elaboração do Plano Diretor 
Participativo, bem como ao planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao longo do 
processo.  

Ainda nesta fase inicial ocorreu a nomeação do Núcleo Gestor 5, conformado para conduzir o 
processo participativo durante a elaboração do novo Plano Diretor Participativo de Vargem 
Grande do Sul, oficialmente criado pela Portaria nº 15.716, de 21 de fevereiro de 2018 e 
Portaria nº 15.963, de 22 de março de 2018. Este grupo é constituído por cidadãos, 
representantes dos diversos setores da sociedade civil e do poder público, de forma paritária, 
cuja função é conduzir o processo de construção, aprovação e implementação da Lei do Plano 
Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul, garantindo a participação da população. O 
Núcleo Gestor é responsável ainda pelas atividades de mobilização para os primeiros 
eventos, orientados pelo preceito de garantir a articulação entre os agentes envolvidos, a 
participação popular e a transparência ao longo de todo o processo. 

Durante esse processo inicial foi utilizado um aplicativo, denominado Meu Local, através de 
parceria da HTI Ltda. com a Ultra Haus Strategic Solutions, visando a participação da 
sociedade na elaboração do Diagnóstico do Plano Diretor Participativo, por meio de Mapas 
Colaborativos do município. Para divulgar a ferramenta foi elaborado o material gráfico 
disponibilizado no formato digital com explicações desde como baixá-lo, através das lojas 
virtuais, até como as imagens enviadas pelos munícipes chegariam à equipe técnica e como 
seriam utilizadas no processo. Através dessa plataforma digital era possível a população 
contribuir com fotos, vídeos ou textos relacionados aos temas abordados no Plano Diretor 
Participativo, tais como saneamento, mobilidade, patrimônio, cultura e lazer, território, meio 
ambiente, economia, serviços públicos e também denúncias. Após a realização do registro o 

                                                
5 Conforme mencionado anteriormente, o Núcleo Gestor de Vargem Grande do Sul é composto por Comissão Gestora, Equipe 
Técnica para Elaboração e Grupo de Acompanhamento. 
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usuário categorizava conforme o tema acima contemplado, podendo ainda acrescer 
informações relevantes e o mesmo era enviado georreferenciado à equipe da assessoria 
técnica. A criação dos Mapas Colaborativos objetivou identificar os problemas, 
potencialidades e conflitos existentes no município a partir das impressões da comunidade 
local. 

 Elaboração de Base Cartográfica 

Durante a fase inicial foi elaborada uma base cartográfica para ser utilizada no Diagnóstico e 
no Anteprojeto de Lei, a base foi formada por mapas colaborativos, os quais possuíam 
variadas informações. As principais fontes de dados foram os órgãos públicos que 
disponibilizaram informações sobre o município, as imagens de satélite atuais, a Leitura 
Técnica realizada em campo com georreferenciamento em tempo real das anotações e 
registros fotográficos utilizando o aplicativo OSM Tracker, além de informações colaborativas 
disponíveis na plataforma livre Open Street Maps e pelo aplicativo Meu Local. 

Foram consultados os órgãos públicos IBGE, EMBRAPA e ANA. Nestas fontes, obtivemos 
informações oficiais de caracterização territorial do município como, por exemplo, localização, 
limites, distritos, hidrografia e hipsometria. As informações foram sintetizadas utilizando a 
plataforma livre QGis. 

Para entendimento da ocupação do solo de forma mais ampla, a equipe técnica utilizou 
imagens do Satélite LandSat 8, disponíveis para download gratuito no site 
<earthexplorer.usgs.gov>, e através do processo de classificação de pixel semiautomática, 
chegamos à representação sintética do uso do solo nos municípios, demonstrando as áreas 
edificadas, solo exposto, área de mata e corpos d’água. 

Durante a leitura técnica da equipe em campo, utilizou-se o aplicativo para celular OSM 
Tracker para georreferenciar os pontos observados pela equipe e anotar informações de uso 
e ocupação do solo, altimetria das edificações, pavimentação, vegetação, entrevistas com 
munícipes, problemas pontuais e potencialidades do município. O uso do aplicativo também 
se deu de modo colaborativo, uma vez que a metodologia adotada pela equipe em campo 
consiste em uma entrevista breve com um ou mais munícipes, que detém de conhecimento 
local, para apontar locais de relevância ao trabalho, visando o direcionamento da pesquisa de 
campo. 

O georreferenciamento das imagens e registros fotográficos é parte importante do processo 
de compreensão do espaço e diagnóstico local, para tanto foi desenvolvido o aplicativo Meu 
Local, disponível para download e uso dos munícipes. Com as fotografias tiradas a partir do 
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aplicativo é possível georreferenciar automaticamente as imagens e suas classificações e 
observações feitas pelos usuários, diretamente no QGis e no mapa disponível no aplicativo. 

Para trabalhar as informações da malha viária, caracterização, georreferenciamento das 
edificações e usos do solo, a equipe técnica responsável utilizou o editor JOSM. Esta 
ferramenta permite editar de forma colaborativa e livre as informações do município e foi 
escolhida justamente por ser uma maneira democrática de disponibilizar essas informações 
Online, além de possibilitar a participação direta dos moradores interessados em contribuir 
com dados locais que eventualmente não tenham sido apurados durante o levantamento, 
além da possibilidade de atualização constante dos mapas pelos próprios usuários. 

Os dados brutos foram sistematizados no QGis, software livre e de fácil utilização, e serão 
disponibilizados à Prefeitura Municipal para uso técnico e para a população. Essa ferramenta 
também foi escolhida pela possibilidade de programação e integração com diversos plugins 
úteis para a elaboração de mapas colaborativos, como o Open Layers, usado para acessar 
imagens de satélite, e mapas de fontes diversas (Google, Open Street Maps, Bing, Apple e 
IBGE) e o SCP semiclassification plugin, usado para classificação semiautomática de imagens 
multi banda de satélite.  

3.2 Diagnóstico e Análise 
O diagnóstico no contexto de um Plano Diretor tem a função de situar os munícipes quanto 
às condições que caracterizam o território urbano e rural no que se refere a seus elementos 
naturais. No primeiro encontram-se os ambientes construídos, notadamente aqueles de 
características urbanas, nos quais o modo de viver, usar e ocupar o espaço através de um 
emaranhado de processos políticos, econômicos e socioculturais tem resultado na presença 
social e na busca de recursos em todos os recantos do território municipal. Já no território 
rural encontra-se o que se denomina “meio ambiente” e que é representado por um complexo 
de interrelações entre o substrato composto pelas interações verificadas entre as rochas e 
suas estruturas (geologia), o relevo e seus processos predominantes (geomorfologia), as 
águas superficiais e subterrâneas (hidrologia e hidrogeologia), a distribuição das chuvas e o 
comportamento térmico (clima), as formações vegetais e a vida em suas diferentes formas 
(biologia). 

Ante a um novo momento histórico, a questão ambiental emerge como uma questão do 
modelo civilizatório (LEFF, 2003) que requer, para além do conhecimento das características 
do território, uma reflexão sobre as práxis sociais que resultam na apropriação do espaço e 
na sua transformação. Assim, o agir social com seus múltiplos atores promove uma série de 
intervenções nas características naturais – entendidas como aquelas que existem 
independentemente do ser humano – cujos resultados deletérios se expandem por todos os 
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ambientes, impactando negativamente não apenas os locais onde diretamente ocorrem, como 
também outras regiões limítrofes e, em última análise, todo o planeta. 

A constatação desse processo convida a uma nova ética baseada na solidariedade ante aos 
problemas, agora definidos de modo mais amplo, como socioambientais. É nesse sentido que 
o Plano Diretor Participativo (PDP), consistido de uma Lei Municipal, insculpido no art. 182 da 
Constituição Federal de 1988 (CF/88), busca compreender as características do município, 
para então orientar o planejamento e a gestão municipal, e assim propor as intervenções 
segundo os aspectos sociais, econômicos, políticos, ambientais e territoriais visando a uma 
vida digna e que respeita os limites naturais do planeta. 

Uma primeira ação, pensando na capacidade interventiva da sociedade, é justamente a 
identificação, o reconhecimento das características municipais e dos processos naturais a que 
estão submetidos. A vida se desenvolve sobre um substrato que está continuamente em 
transformação, exposto a fluxos de matéria e energia e que apresentam características 
próprias. O entendimento desse substrato, bem como dos demais elementos que com ele 
interage é fundamental para permitir uma melhor definição das formas e padrões de uso e 
ocupação do solo, visando um relacionamento social estabelecido em bases sustentáveis. 

Um dos aspectos dessa sustentabilidade é a eficiência com que o relacionamento 
socioambiental se desenvolve. Mais uma vez, essa eficiência depende do conhecimento em 
seus diversos níveis, garantindo que os resultados e impactos de suas ações sejam evitados 
ou minimizados. 

Desse modo, o olhar técnico se une ao olhar do sujeito afetivo que encontra no território não 
apenas parâmetros e classificações, e sim o lócus de sua vivência como ator social, atribuindo 
aos elementos qualificantes subjetivos, resultado de sua história com e no ambiente. Realiza-
se então, o ideal preconizado na CF/88 onde o Plano Diretor Participativo deve “(...) ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais6 da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes.” (Art. 182, § 1° CF/88). 

Nessa etapa de diagnóstico, uma equipe técnica multidisciplinar realizou a Leitura Técnica do 
município, com o objetivo de obter um retrato da atual situação municipal no que refere-se 
principalmente, aos aspectos territoriais, de desenvolvimento econômico e social, 
saneamento e meio ambiente.  

Previamente aos trabalhos de campo a equipe técnica realizou levantamentos de fontes e 
dados secundários tais como leis municipais, mapeamentos preliminares, estudos e demais 
informações institucionais, coletados desde dezembro de 2017 junto às instituições federais 

                                                
6  “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor.” (art. 182, §2°, CF/88). Grifo nosso. 
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e estaduais disponíveis na rede mundial de computadores. Destacam-se aqui as informações 
obtidas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no site da Prefeitura 
Municipal de Vargem Grande do Sul – http://www.vgsul.sp.gov.br/.  

Num segundo momento foram realizados trabalhos de levantamento de dados primários em 
campo pela equipe técnica da Ultra Haus Strategic Solutions. A coleta de dados englobou 
vistorias técnicas, entrevistas e reuniões com funcionários da administração pública, bem 
como de outros órgãos relevantes à elaboração do diagnóstico, autoridades locais e 
moradores, consulta a estudos e mapeamentos preexistentes, além de levantamentos de 
dados secundários junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Foram realizados ainda 
levantamentos fotográficos, tanto referentes à área urbana quanto à área rural. 

A interpretação e o entendimento técnico dos profissionais em campo sobre as questões aqui 
exploradas foram, sempre que pertinente, complementado ou confrontada com a visão dos 
próprios moradores sobre os problemas e potencialidades do município em que vivem. 

A partir das Leituras Técnicas os dados coletados foram sintetizados e analisados baseados 
no cruzamento das percepções dos técnicos e da população em relação ao cenário atual do 
município, identificando as potencialidades e os problemas de cada área. Os resultados das 
análises foram apresentados em textos e ilustrados em mapas temáticos, elaborados com o 
auxílio de ferramentas de geoprocessamento, conforme explicitado anteriormente. A 
somatória destas informações e dos produtos resultou na elaboração do documento 
denominado Diagnóstico e Análise Municipal de Vargem Grande do Sul, que subsidiou a etapa 
de elaboração das propostas. 

A finalização dessa etapa se deu com a realização da Audiência Pública de Apresentação do 
Diagnóstico Municipal, quando foram apresentados à comunidade seus resultados, 
contemplando a caracterização do município no tocante aos aspectos socioeconômicos e 
físico-territoriais. Após a explanação dos técnicos da Ultra Haus realizou-se a Oficina de 
Propostas, ocasião em que os presentes na audiência trabalharam as cartilhas elaboradas 
pela equipe técnica, as quais subsidiaram a redação do Anteprojeto de Lei. 

Segue a metodologia adotada pelos técnicos para cada uma das três áreas de estudo que 
compõem este diagnóstico. 

 Diagnóstico Socioeconômico 

A metodologia utilizada para a elaboração do diagnóstico socioeconômico consistiu no 
levantamento de dados em fontes oficiais, como IBGE, Ministério da Saúde, Educação e 
Assistência Social, Departamentos, Órgãos de Planejamento e Análise, entre outros. 
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No levantamento foram considerados aspectos referentes à dinâmica populacional, incluindo 
a demografia; a evolução local e sua distribuição; às atividades econômicas, considerando os 
setores primários, secundários e terciários; bem como, a caracterização das comunidades 
afetadas, quanto ao nível de saúde, à organização social e ao associativismo e equipamentos 
urbanos (quando disponíveis as informações).  

No diagnóstico foi realizada ainda a análise da População Economicamente Ativa (PEA) e 
taxas de emprego (formal e informal) e desemprego, a partir de dados cadastrais encontrados 
nos centros de documentação dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. Os dados 
contextuais são de natureza secundária e sua extração ocorreu através da análise de registros 
administrativos públicos e privados sobre a região urbana e sua respectiva população, da 
consulta às Bases de Dados Municipais, Estaduais e Nacionais e através da análise dos 
estudos e pesquisas já desenvolvidos na cidade. Gerando, posteriormente, um conjunto de 
tabelas e gráficos, cujos dados foram analisados para subsidiar as etapas subsequentes do 
trabalho. 

 Diagnóstico Físico-territorial Rural 

A caracterização do território rural foi elaborada através do levantamento preliminar de dados 
secundários, obtidos junto aos sítios eletrônicos de órgãos governamentais e de pesquisa, 
além de artigos científicos, livros-texto, mapas-base e imagens de satélite Google, aos quais 
se vinculou uma pesquisa direta através da incursão pelo território municipal para a obtenção 
de dados primários e registros fotográficos, executados pela equipe da Ultra Haus. 

Tal incursão considerou áreas previamente selecionadas, sob o enfoque da vulnerabilidade 
ambiental, aquelas utilizadas ou abandonadas, cujas atividades ou produtos representam um 
passivo ambiental ou risco à comunidade onde se inserem, bem como as áreas sujeitas a 
processos naturais responsáveis pela instabilidade do ambiente, tais como movimentos de 
massa, processos erosivos e inundação. Essas áreas incluíram, entre outras, aquelas 
destinadas à disposição de resíduos, captação fluvial para abastecimento doméstico, abate 
animal, estação de tratamento de esgoto, cemitérios e especialmente, as áreas de entorno 
imediato aos núcleos urbanos consolidados 

Ao longo do percurso previamente selecionado foram realizadas entrevistas aleatórias, 
oportunísticas e não estruturadas com moradores do município sobre temas diversos 
relacionados aos aspectos potenciais e fragilidades do território, bem como sobre o próprio 
Plano Diretor Participativo, identificando o conhecimento dos mesmos quanto ao processo em 
curso e estimulando-os a participar das audiências públicas e demais eventos que compõem 
as etapas de trabalho. 
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As áreas percorridas tiveram seus pontos amostrais identificados com o uso de GPS (Global 
Positioning System), bem como do aplicativo OSM Tracker, permitindo a localização dos 
diversos elementos e processos, os quais foram devidamente registrados fotograficamente.  

Para o tema do meio biótico (fauna e flora) foram priorizadas as seguintes observações in situ: 
formações vegetais dominantes e entorno; status de conservação da cobertura vegetal e uso 
do solo; composições vegetais antrópicas (alterada pelo homem); aspectos de vulnerabilidade 
da flora; impactos incidentes sobre a vegetação, principais atividades agrícolas, dentre outras. 

De forma geral, a coleta de dados foi embasada na compartimentação da paisagem em 
unidades, segundo suas características ambientais homogêneas, possibilitando o 
entendimento preciso da situação atual e das tendências futuras na ocupação do solo 
levando-se em conta o estádio de conservação da vegetação ocorrente, sua ocupação 
antrópica e inter-relações ecológicas, segundo o padrão amostral de Bedê et al. (1994). 

Os padrões e procedimentos metodológicos relativos aos animais silvestres (fauna) estão 
explanados no item relativo a este tema. Desde já aponta-se que os detalhamentos amostrais 
seguiram na zona rural os pressupostos dos estudos da cobertura vegetal (flora), tendo sido 
visitados os mesmos ambientes.  

O levantamento foi de caráter técnico, de modo que a sua complementação carece da 
participação posterior da população, instigada pelos resultados aqui apresentados a 
complementar e mesmo corrigir eventuais contradições por ela verificados. A investigação do 
território municipal considerou dois aspectos: as áreas potenciais e as áreas de fragilidade ou 
vulnerabilidade ambiental. 

As potencialidades ambientais se referem a todos aqueles atributos naturais que mediante 
intervenção social podem representar uma melhora de aspectos relevantes do ponto de vista 
não apenas natural/ambiental, como também social e econômico. Incluem-se nesse rol, a 
título exemplificativo, as características geológicas, tais como a ocorrência de jazidas 
minerais, os solos de maior fertilidade ou com menores restrições de manejo, a ocorrência de 
cachoeiras, lagoas naturais, paredões, cavidades naturais subterrâneas, mirantes, áreas cuja 
beleza ou estado de conservação representem pontos fundamentais de intervenção protetiva, 
dentre outros.  

Já em relação às fragilidades, a investigação buscou identificar aquelas que, seja por fatores 
naturais – isto é, intrínsecos à sua própria natureza – ou antrópicos (por intervenção humana), 
se encontrem em estado de vulnerabilidade que, segundo Scolforo et. al. (2008), corresponde 
a uma: 

Incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou recuperar-se após sofrer impactos 
negativos decorrentes de atividades antrópicas consideradas normais, isto é, não 
passíveis de licenciamento ambiental pelo órgão competente. 
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As “Áreas Vulneráveis” correspondem àqueles espaços que, em virtude de suas 
características estruturais e posição sistêmica, encontram-se mais susceptíveis às alterações 
produzidas pela exposição a determinados eventos. Essa susceptibilidade depende das 
características peculiares de cada área, entendidas como sua composição química, estrutura 
física, papel funcional desempenhado no âmbito do sistema ao qual integra e processos 
ambientais dominantes. 

Nesse contexto, as áreas vulneráveis do ponto de vista da abordagem do meio físico, devem 
considerar:  

• Solo – em suas variadas acepções (por exemplo, base para atividade 
agropecuária, extração mineral, ocupação humana, instalação e 
desenvolvimento da fauna e flora), resultado dos processos geológicos, 
geomorfológicos e pedológicos em interação com processos atmosféricos de 
curto, médio e longo prazo;  

• Recursos hídricos superficiais e subsuperficiais;  
• Clima em diferentes escalas.  

Em relação aos solos, a vulnerabilidade relaciona-se com a composição química e estrutura 
física do material de origem (rochas, sedimentos, matéria orgânica); a configuração 
morfológica (declividade e altimetria); o uso e ocupação. Os riscos inerentes aos solos são 
representados pelos processos erosivos em suas diferentes modalidades (erosão em lençol, 
ravinas, voçorocas, movimentos de massa); lixiviação (acarreta em perda/diminuição da 
fertilidade, assim como pode provocar a acidez do solo) e contaminação por substâncias 
tóxicas. 

Os recursos hídricos, por sua vez, são vulneráveis em relação aos materiais que são 
transportados e nele depositados como sedimentos, produtos químicos e resíduos diversos 
tais como lixo, agrotóxicos e esgotamento sanitário. O aporte desses materiais pode alterar 
de forma significativa a qualidade da água, seja para o consumo humano, industrial, 
agropecuário, ou mesmo para manutenção dos ecossistemas aos quais pertencem. O referido 
aporte está associado com a forma de uso e ocupação dos solos, seja através da supressão 
da cobertura vegetal, que favorece os processos erosivos, seja pela disposição inadequada 
de resíduos. 

Por se diluir entre os outros sistemas, a hidrosfera é extremamente vulnerável, podendo sofrer 
variações quantitativas expressas na redução do nível d'água nos canais de drenagem, assim 
como no rebaixamento dos lençóis freáticos. Em função do caráter sistêmico do ambiente, 
essas alterações tendem a se reproduzir na biota reduzindo a diversidade de espécies em um 
ciclo cataclísmico. 
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Por fim, e não menos importante, o clima com seus componentes e comportamento pode 
sofrer alterações em escala local, regional ou global em função das alterações promovidas 
nos solos, recursos hídricos, flora e fauna, assim como pode produzi-las através de eventos 
extremos como chuvas acima da média7, secas prolongadas, temperaturas elevadas ou muito 
baixas. 

 Diagnóstico Físico-territorial Urbano 

A caracterização do território urbano foi realizada a partir da sistematização e análise de dados 
secundários, coletados junto a instituições federais e estaduais, e de dados primários, obtidos 
nas vistorias técnicas e junto aos departamentos municipais, autoridades locais e moradores, 
esse conjunto de dados resultaram no presente diagnóstico. 

Foram realizados percursos ao longo das malhas urbanas municipais para a coleta de dados, 
realização de entrevistas com a comunidade e registros fotográficos, efetuados pela equipe 
da Ultra Haus. Alternadas às visitas de campo, aconteceram entrevistas com os técnicos da 
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, como citado anteriormente. 

Ainda em campo, foram adquiridas informações acerca do território urbano do município e 
suas principais características relacionadas à sua conformação territorial, distribuição dos 
usos, adensamento e áreas em ocupação e desenvolvimento, áreas de risco ou situação 
precária, tipologia arquitetônica, presença de equipamentos públicos, condições das 
ocupações e de infraestrutura e saneamento. Esse último ainda abrange o abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem de água pluvial. 

Nas informações referentes ao uso do solo consideraram-se as tipologias de uso residencial, 
comercial, industrial, de serviços, institucional, além da identificação de usos rurais e áreas 
desocupadas dentro do perímetro urbano. No estudo do adensamento foi analisada, além da 
densidade de ocupação, através da identificação de áreas consolidadas e vazios urbanos, a 
densidade construtiva, definida através da área ocupada pela edificação em relação ao lote, 
existência de afastamentos frontal, laterais e de fundos e altimetria, podendo assim classificar 
como ocupação de baixa, média ou alta densidade.  

No levantamento das tipologias e condições de ocupação foram avaliadas as características 
predominantes das edificações inseridas na região, forma de implantação, tamanho do lote e 
definido o padrão construtivo de acordo com os conceitos expostos a seguir. 

                                                
7 Eventos pluviométricos extremos, ou mesmo aqueles situados na média histórica de uma localidade, podem resultar em 
inundações e erosão das bordas dos canais, produzindo danos materiais e perdas de vidas humanas e animais com drásticas 
repercussões socioambientais. 
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Quadro 3-2: Critério para avaliação do padrão construtivo. 
Critérios Para Avaliação Do Padrão Construtivo 

Precário 
Edificações erigidas em materiais construtivos e de acabamentos precários 

ou improvisados, muitas vezes não apresentando revestimento externo. 
Geralmente apresentam deficiências construtivas evidentes, tais como 

desaprumos, desníveis e falta de arremates. 

Baixo ou popular Edificações erigidas em tijolos, com materiais de acabamento de baixo custo. 
Se mais antigas, geralmente se encontram em mau estado de conservação. 

Médio 
Edificações erigidas em tijolos com materiais de acabamentos de baixo custo 

mesclados a outros de maior custo. Geralmente se encontram em bom 
estado de conservação e apresentam áreas externas bem cuidadas. 

Alto 
Edificações com materiais construtivos e de acabamentos de alto custo. 

Geralmente estão implantadas em terrenos grandes, apresentando áreas 
livres planejadas e com vegetação paisagística. 
*Fonte: NBR 12721/1999. 

No levantamento da estrutura e regularidade fundiária foram considerados número e tamanho 
dos lotes, formas de ocupação, propriedade, regularidade urbanística e titulação dos lotes, ou 
seja, se os moradores possuem as escrituras dos mesmos, principalmente nas ocupações 
que foram formadas em loteamentos privados. 

Cabe destacar que no levantamento de dados em campo foram coletados documentos, dados 
cartográficos e outras informações pertinentes à realização do diagnóstico e análise urbana 
do município de Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo. 

3.3 Propostas e Anteprojeto de Lei 
As propostas para o desenvolvimento territorial do município de Vargem Grande do Sul 
resultaram das Leituras Técnicas e Mapas Colaborativos e foram analisadas sob o ponto de 
vista jurídico, de modo a integrarem o Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo de 
Vargem Grande do Sul que contempla as diretrizes gerais e setoriais para o desenvolvimento 
municipal, define o macrozoneamento do território municipal e aponta os instrumentos legais 
capazes de viabilizar sua implementação e gestão.  

A partir da construção coletiva do retrato da realidade local e do conhecimento dos principais 
problemas e potencialidades municipais, a equipe da assessoria técnica redigiu uma versão 
preliminar das propostas que subsidiariam o Anteprojeto de Lei. Estas propostas foram 
apresentadas pela equipe da Ultra Haus em Audiência Pública à comunidade, ocasião em 
que os presentes trabalharam os aspectos socioeconômicos e físico-territoriais rural e urbano 
– incluindo-se o macrozoneamento e o zoneamento urbano.  

O material apresentado foi posteriormente disponibilizado à população que não conseguiu 
comparecer ao evento. Para tanto, além de outras formas sugeridas pela assessoria técnica 
da Ultra Haus, as propostas foram dispostas na plataforma de consulta pública 
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planodiretor.online – também elaborada através de parceria da HTI Ltda. com a Ultra Haus 
Strategic Solutions –, diretamente vinculada ao aplicativo Meu Local, foi criado um botão de 
Diretrizes Participativas, para que os munícipes pudessem acessar, comentar e revisar as 
diretrizes de desenvolvimento propostas durante a elaboração desta etapa dos trabalhos do 
Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul.  

A equipe da Ultra Haus procedeu à análise das adequações solicitadas a fim de consolidar o 
Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul, entregue ao poder 
público municipal. 

As próximas atividades relativas ao processo de elaboração do PDP devem ser realizadas 
pela Prefeitura Municipal e compreendem a redação final do projeto de lei e o envio para 
discussão e aprovação na Câmara Municipal. 
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4  DIAGNÓSTICO E ANÁLISE MUNICIPAL 

4.1 Inserção Regional 

 Localização e Regiões de Influência 

O município de Vargem Grande do Sul está localizado na região leste do estado de São Paulo 
a cerca de 240 km da capital integrando a Microrregião de Planejamento de São João da Boa 
Vista, que por sua vez integra a Mesorregião de Campinas conforme divisão do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A Microrregião de São João da Boa Vista compõe-se de quatorze municípios, dentre os quais 
Vargem Grande do Sul, com uma população de 42.310 habitantes e uma área de 267,178 
km² (IBGE CIDADES, 2018). 

Tabela 4-1: Municípios componentes da Microrregião de São João da Boa Vista. 
Município População Área Km2 

São João da Boa Vista 90.089 83.661 
Mococa 68.994 66.303 

São José do Rio Pardo 54.734 51.910 
Espírito Santo do Pinhal 54.734 41.909 
Vargem Grande do Sul 42.310 39.266 

Casa Branca 30.144 28.312 
Tambaú 23.267 22.410 
Caconde 19.025 18.536 
Tapiratiba 13.062 12.743 

São Sebastião do 
Grama 

12.317 12.100 

Divinolândia 11.384 11.209 
Águas da Prata 8.104 7.850 

Itobi 7.853 7.545 
Santo Antônio do Jardim 6.029 5.943 

TOTAL 431.491 409.697 
 

*Fonte: IBGE, 20188. 

 

                                                
8 Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1. Acesso em: 13 de abril de 2018 
às 15h00. 
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Figura 4 1: Microrregião de Planejamento de São João da Boa Vista. 

*Fonte: Disponível em:<http: http://www.fae.br/portal/insercao-local-e-regional/>. Acesso em: 14 de 
abril de 2018. 

 

O município de Vargem Grande do Sul faz divisa com os municípios de Itobi e São Sebastião 
do Grama a norte, Casa Branca a oeste, São João da Boa Vista e Aguaí a sul. Os principais 
acessos rodoviários do município são representados pelas rodovias SP-344 (Lourival Lindório 
de Faria) e BR-267 (Dep. Vicente Botta), com traçados aproximados respectivamente norte-
sul e leste-oeste. Acessando a SP-344 em direção norte dista 19,5 Km de São Sebastião do 
Grama, em direção sul dista 20 Km de São João da Boa Vista; a partir da BR-267 a oeste 
dista 24 Km de Casa Branca e a leste dista 60 Km de Poços de Caldas no estado de Minas 
Gerais.  

Segundo o IBGE (2008)9, Vargem Grande do Sul é um centro local, ou seja, “cidades cuja 
centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus 
habitantes, têm população dominantemente inferior a 10 mil habitantes.” Está diretamente 
vinculada a São João da Boa Vista, que corresponde a um Centro Sub-Regional ‘A’ que, por 
sua vez, vincula-se a Campinas, uma Capital Regional ‘A’ e que, por conseguinte, vincula-se 
à capital do estado, São Paulo que corresponde a uma Grande Metrópole Nacional. 

                                                
9 Regiões de Influência das Cidades, 2007. 
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Figura 4 1: Contexto da Microrregião de Planejamento de São João da Boa Vista. Município de 
Vargem Grande do Sul destacado em amarelo. 

*Fonte: IBGE (2007). 
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Figura 4-1: Mapa do sistema viário do município de Vargem Grande do Sul. 
* Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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4.2 Perfil Socioeconômico 
Este documento de caráter descritivo e analítico contém o diagnóstico socioeconômico do 
município de Vargem Grande do Sul/SP. Nele são apresentadas, de maneira sistematizada, 
as questões demográficas, sociais, econômicas e culturais do município, para subsidiar as 
discussões das diretrizes do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. O 
levantamento, realizado a partir de dados dos órgãos públicos municipal, estadual e federal, 
e entrevistas realizadas no município em março de 2018, visa sugerir alternativas para o 
desenvolvimento econômico local da maneira mais coerente com a realidade do município e 
os anseios da população. 

 População e Desenvolvimento Humano 

A população de Vargem Grande do Sul, município situado no estado de São Paulo, em 2010, 
de acordo com o último Censo Demográfico, era de 39.266 habitantes distribuídos em 268,08 
km², o que representa uma densidade demográfica de 146,47 habitantes/km². 
Tabela 4-2: População total por situação de domicílio de Vargem Grande do Sul e do estado de São 

Paulo nos Censos Demográficos. 

  População População 
(1991) 

% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

Vargem Grande 
do Sul 

Total 30.952 100% 36.302 100% 39.266 100% 
Urbana 27.817 89,87% 33.712 92,87% 37.274 94,93% 
Rural 3.135 10,13% 2.590 7,13% 1.992 5,07% 

São Paulo 
Total 31.588.925 100% 37.032.403 100% 41.262.199 100% 

Urbana 29.314.861 92,80% 34.592.851 93,41% 39.585.251 95,94% 
Rural 2.274.064 7,20% 2.439.552 6,59% 1.676.948 4,06% 

*Fonte: PNUD/Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. 

A taxa média de crescimento populacional do município entre 2000 e 2010 foi de 0,79%, indica 
um crescimento menor do que o estado de São Paulo, cuja taxa foi de 1,09%, e do Brasil 
1,17%, no mesmo período. De acordo com a estimativa populacional divulgada pela Fundação 
Seade, em 2018, Vargem Grande do Sul somava 41.075 habitantes. 

A taxa de natalidade, relação entre os nascimentos vivos e a população total, sofreu uma leve 
queda. Em 2000, nasceram 17 crianças para cada mil habitantes, em 2010 foram 14 
nascimentos para cada mil habitantes, taxa que chegou a 13,21 em 2016 (Fundação Seade). 
Ainda no que diz respeito às estatísticas vitais, a taxa de mortalidade infantil (frequência com 
que ocorrem os óbitos de menores de um ano em relação ao número de nascidos vivos) de 
Vargem Grande do Sul foi 5,59 para cada mil nascidos vivos em 2016, enquanto a taxa para 
o estado de São Paulo foi 10,91 para cada mil crianças, sugerindo que o município tem tido 
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sucesso no desenvolvimento de ações de acompanhamento da gestação (pré-natal) e dos 
primeiros meses de vida das crianças. 

Gráfico 4-1: População de Vargem Grande do 
Sul por situação de domicílio.  

*Fonte: IBGE/Censo Demográfico.  

Gráfico 4-2: Taxa de urbanização de Vargem 
Grande do Sul e do estado de São Paulo. 

*Fonte: IBGE/Censo Demográfico.  

A taxa de urbanização, deslocamento do campo para a cidade, obedeceu à mesma dinâmica 
observada no estado de São Paulo. Desta forma, era esperado que o maior percentual 
residisse em área urbana no ano de 2010 (95%), e no estado, 96% da população se declara 
urbana. 

Dos habitantes no recenseamento de 2010, 61,9% são naturais de Vargem Grande do Sul, 
sendo os demais provenientes de outras localidades do estado de São Paulo (São João da 
Boa Vista, São Sebastião do Grama e Casa Branca, principalmente) e Minas Gerais (Poços 
de Caldas). A diferença entre o número de pessoas que passaram a residir em Vargem 
Grande do Sul (imigrantes) e o número de pessoas que deixaram de residir (emigrantes) gera 
o saldo migratório que, no ano de 2010 foi de 856 indicando que, à época, o município atraia 
população, com menor intensidade que na década anterior, que teve saldo migratório de 
1.081. 

Há de se observar ainda o aumento do percentual da população idosa. A taxa de 
envelhecimento passou de 7,37% para 8,79% entre 2000 e 2010, superando a taxa observada 
no estado, 7,82% em 2010. No entanto, a idade média da população em 2010 foi de 33,6 
anos, indicando que boa parte da população se encontra na faixa etária economicamente 
ativa. Sendo assim, Vargem Grande do Sul deve investir em ações de promoção da saúde 
que visem aumento da qualidade de vida da população e promovam o envelhecimento 
saudável dos munícipes, principalmente quando destacado que a esperança de vida ao 
nascer chegou a 76,8 anos em 2010.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida sintética do avanço em três 
dimensões básicas: renda, educação e saúde. O IDH foi proposto como um contraponto aos 
indicadores econômicos, por ser centrado no desenvolvimento do indivíduo, comparável entre 
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os municípios brasileiros além de ser uma ferramenta para a implementação de políticas 
públicas para melhoria da vida das pessoas. 

Gráfico 4-3: IDHM de Vargem Grande do Sul, 
São Paulo e Brasil ao longo dos anos. 

 *Fonte: PNUD/Atlas do Desenvolvimento 
Humano do Brasil.  

Gráfico 4-4: IDMH de Vargem Grande do Sul, 
São Paulo e Brasil por componente.  

*Fonte: PNUD/Atlas do Desenvolvimento 
Humano do Brasi.l  

O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de Vargem Grande do Sul foi de 
0,737, em 2010, o que situa este município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 
entre 0, 700 e 0,799). A longevidade, com índice de 0,863, e a renda, com índice de 0,721 
contribuíram mais para a melhoria do IDHM. Comparativamente, o IDH do estado de São 
Paulo foi 0,783 em 2010 (faixa de Desenvolvimento Alto), cujas maiores contribuições também 
foram longevidade (0,845) seguida da renda (0,789). 

A educação, por ter sido a componente com menor contribuição para o IDHM deve ser 
detalhada e constar como diretriz para o município no qual 59% da população com 25 anos 
ou mais se declara sem instrução ou com o Ensino Fundamental incompleto. 

Semelhante ao IDHM, o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), é um instrumento 
para melhorar a qualidade de vida da população porque identifica as políticas públicas 
necessárias. O índice, concebido pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(Seade) foi complementado pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), para 
oferecer ao gestor público e à sociedade uma visão mais detalhada das condições de vida no 
município. 

Vargem Grande do Sul foi classificado no grupo 4 do IPRS em função do baixo nível de riqueza 
e deficiência no indicador de longevidade, que apresentou queda no período avaliado (2010 
e 2012). O município apresentou melhorias no rendimento médio do emprego formal e 
também aumento no valor adicionado fiscal per capita, ou seja, teve seus indicadores 
agregados de riqueza e escolaridade crescentes (indicador este que está acima da média 
estadual). 
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De acordo com o IPVS (Tabela 4-3) o município, que integra a Região Administrativa de 
Campinas, tinha renda domiciliar média de R$ 1.855,00 e 16,2% dos domicílios recebia no 
máximo meio salário mínimo per capita. Além disso, os chefes de família tinham em média 48 
anos de idade, os que tinham menos de 30 anos representavam 13% do total; já para as 
mulheres chefes de família, 12%, tinham até 30 anos de idade. 

Para a população caracterizada como de vulnerabilidade muito baixa (1.4382 indivíduos, 37% 
do total), o rendimento médio domiciliar era de R$ 2.421,00 e a idade média do chefe do 
domicílio era de 51 anos. Nos que foram caracterizados como de vulnerabilidade baixa (4.001 
indivíduos, 10,3% do total) o rendimento nominal médio era de R$1.953 e a idade média dos 
responsáveis pelos domicílios era de 43 anos. Os de vulnerabilidade média (14.988 
indivíduos, 38,6% do total) o rendimento era de R$1.488 e a idade média dos responsáveis 
pelos domicílios era de 48 anos. 

Os indivíduos caracterizados como de vulnerabilidade alta nos setores urbanos (4.563 
pessoas, 11,7% do total) tinham rendimento domiciliar médio de R$1.299 e os responsáveis 
pelos domicílios tinham, em média, 42 anos. Para os caracterizados como de vulnerabilidade 
alta nos setores rurais (919 pessoas, 2,4% do total) o rendimento domiciliar médio era de 
R$1.299 e os responsáveis pelos domicílios tinham, em média, 49 anos. 
Tabela 4-3: Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social de Vargem Grande 

do Sul – 2010. 

Indicadores Total 
Índice Paulista De Vulnerabilidade Social 

Baixíssima Muito 
baixa Baixa Média 

(urbanos) 
Alta 

(urbanos) 
Muito alta 

(aglomerados) 
Alta 

(rurais) 
População (nº 
absoluto) 38.853  -  14.382 4.001 14.988 4.563  -  919 

População (%) 100%  -  37% 10% 39% 12%  -  2% 
Domicílios 
particulares 12.261  -  4.866 1.252 4.599 1.270  -  274 

Domicílios 
particulares 
permanentes  

12.250  -  4.865 1.250 4.597 1.265  -  273 

Número médio 
de pessoas por 
domicílio  

3,2  -  3 3,2 3,2 3,6  -  3,4 

Renda 
domiciliar 
nominal média  

 R$ 
1.855,00    -    R$ 

2.421,00  
 R$ 

1.953,00  
 R$ 

1.488,00  
 R$ 

1.299,00    -    R$ 
1.419,00  

Renda 
domiciliar per 
capita  

 R$ 
596,00    -    R$ 

819,00  
 R$ 

612,00  
 R$ 

458,00  
 R$ 

362,00    -    R$ 
423,00  

Domicílios com 
renda per 
capita de até 
um quarto do 

3,2%  -  1,2% 2,0% 4,4% 7,8%  -  4,7% 
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Indicadores Total 
Índice Paulista De Vulnerabilidade Social 

Baixíssima Muito 
baixa Baixa Média 

(urbanos) 
Alta 

(urbanos) 
Muito alta 

(aglomerados) 
Alta 

(rurais) 
salário mínimo 
(%)  
Domicílios com 
renda per 
capita de até 
meio salário 
mínimo (%)  

16,2%  -  8,2% 13,7% 20,3% 30,7%  -  32,8% 

Renda média 
das mulheres 
responsáveis 
pelo domicílio  

 R$ 
730,00    -    R$ 

1.051,00  
 R$ 

591,00  
 R$ 

555,00  
 R$ 

367,00    -    R$ 
687,00  

Mulheres 
responsáveis 
com menos de 
30 anos (%)  

12,2%  -  7,5% 24,7% 9,8% 21,3%  -  0,0% 

Responsáveis 
com menos de 
30 anos (%)  

13,0%  -  9,5% 20,1% 13,0% 19,4%  -  11,3% 

Responsáveis 
pelo domicílio 
alfabetizados 
(%)  

93,3%  -  96,9% 95,0% 90,1% 90,6%  -  85,4% 

Idade média do 
responsável 
pelo domicílio 
(em anos)  

48  -  51 43 48 42  -  49 

Crianças com 
menos de 6 
anos no total 
de residentes 
(%) 

8,2%  -  6,6% 9,1% 8,4% 11,2%  -  9,5% 

*Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

 Economia, Trabalho e Renda 

O Produto Interno Bruto (PIB) mede a atividade econômica, ou seja, a riqueza produzida em 
uma localidade. É resultado do desempenho dos setores da agropecuária (segmento da 
economia que produz matérias primas, conhecido como setor primário), indústria (composta 
pelos setores da economia que transformam os produtos, o setor secundário) e serviços 
(atividades de comércio e prestação de serviços, o setor terciário). 
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 Gráfico 4-5: Evolução do PIB por setor em Vargem Grande do Sul 
*Fonte: IBGE. 

Analisando o Produto Interno Bruno (PIB) de Vargem Grande do Sul entre os anos 2010 e 
2015, vê-se que o setor de serviços tem crescido e se tornado o mais significativo para o 
município. Apesar de ser conhecida como a capital da batata, inclusive ser sede da 
Cooperbatata10, são os serviços, decorrentes do setor agrícola (transporte e comércio) que 
geram o montante mais significativo para o PIB do município. O cultivo da batata, 
predominantemente inglesa, tanto de larga escala quanto de pequenos produtores, e a 
cerâmica, em especial a produção de tijolos, que podem ser encontradas ao longo da SP-215 
no sentido Casa Branca, fazem parte do contexto regional e marcam a identidade da cidade. 
As cerâmicas, voltadas para a construção civil fazem parte da economia de Vargem Grande 
do Sul desde o início do século XX. A produção de tijolos, blocos, canaletas é industrializada, 
mas gera um volume considerável de valor agregado nas atividades dela derivados, tais como 
transporte e construção civil. De maneira similar, a produção da batata também gera trabalho 
e renda principalmente no processo de beneficiamento e transporte. 

Em relação à ocupação da população com 18 anos ou mais, houve melhora ao longo da última 
década. A taxa de atividade para esta faixa etária passou de 64,17%, em 2000, para 68,89% 
em 2010. A formalização dos ocupados, por sua vez, aumentou de 57,54% para 71,45%, no 
mesmo período; ainda assim, permanece válido o estímulo ao trabalho com carteira assinada. 

                                                
10 Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (http://www.cooperbatata.com.br/). 
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O estado de São Paulo experimentou melhorias menos significativas, quando comparado ao 
município, como foi o caso da formalização dos ocupados que passou de 64,38%, em 2000, 
para 71,44%, em 2010. 

Tabela 4-4: Indicadores de renda pobreza e desigualdade em Vargem Grande do Sul e São Paulo. 
    1991 2000 2010 

Vargem Grande do 
Sul 

Renda per capita 470,71 557,05 711,60 
% de extremamente pobres 1,43 0,69 0,83 

% de pobres 11,02 8,32 3,46 
Índice de Gini 0,46 0,47 0,42 

São Paulo 

Renda per capita 746,22 882,4 1.084,46 
% de extremamente pobres 2,7 2,42 1,16 

% de pobres 11,05 9,74 4,66 
Índice de Gini 0,55 0,58 0,56 

*Fonte: PNUD/Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. 

O Índice de Gini, que mede a concentração de renda, demonstra que tanto no estado quanto 
no município houve uma leve melhoria na igualdade social, mas que ainda devem ser 
consideradas ações para dirimi-la. Dentre os subitens considerados na elaboração do índice 
de Gini a redução do percentual de pobres entre o ano de o ano de 1991 (11,02%) e o ano de 
2010 (3,46%), reforça o argumento do acesso da população à riqueza de maneira mais 
homogênea, ainda que a desigualdade seja um desafio tanto para o município quanto para o 
estado, como mencionado anteriormente. 

A despeito da redução do percentual dos pobres e extremamente pobres nas unidades 
analisadas, as temáticas correlatas (educação e desigualdade), se fazem presentes. Em 
Vargem Grande do Sul o rendimento médio, quando comparado ao do estado, é 
significativamente baixo, em função da pouca especialização necessária para as atividades 
que mais absorvem mão de obra local e a existência de trabalho informal.  

Sobre a ocupação da população em idade ativa (com idade entre 10 e 65 anos), 95% se 
declarava economicamente ativa em 2010, mas os empregados com carteira de trabalho 
assinada correspondiam a 58% do total de trabalhadores. As ocupações elementares 
(trabalhadores domésticos, ajudantes de cozinha e pessoal de limpeza, por exemplo) são 
predominantes, representando 25% dos ocupados em 2010 e são também as ocupações que 
exigem pouca escolarização. É relevante também esclarecer que 2.241 indivíduos, residentes 
em Vargem Grande do Sul, exerciam suas atividades laborativas em outros municípios, 
principalmente em São João da Boa Vista (50%). 

Ainda em relação à economia do município, deve-se observar a fonte das receitas. Merece 
atenção especial o fato de as transferências representarem mais de 70% do total das receitas 
de Vargem Grande do Sul. A dependência dos recursos provenientes de outras esferas do 
governo para sustentar os serviços públicos, prefeitura, vereadores e outras despesas 
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administrativas indica que outra diretriz para o município é se tornar autossustentável em 
termos financeiros. 

Tabela 4-5: Evolução da receita municipal, em reais, nos anos fiscais de 2014 a 2016. 
  2014 2015 2016 

Receita Tributária R$ 10.712.486,16 R$ 11.540.273,38 R$ 13.156.287,80 
Transferência R$ 60.307.410,44 R$ 78.912.746,96 R$ 85.432.390,07 

Total de receita R$ 89.058.844,66 R$ 111.975.250,03 R$ 111.516.710,45 
*Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro e Prefeitura de 

Vargem Grande do Sul.  

O cadastro imobiliário, informatizado, foi atualizado em 2002, já a planta genérica de valores 
é de 2013, mas não é informatizada. Dessa forma, o município deve trabalhar para aumentar 
a sua autonomia financeira através da diversificação das suas atividades e fortalecimento do 
turismo, já existente em função do pertencimento ao Caminho da Fé, como forma alternativa 
para captação de recursos. 

 Serviços públicos 

 Assistência Social 

O Departamento de Ação Social é o órgão responsável pela gestão da política pública de 
assistência social de Vargem Grande do Sul para planejar, organizar, coordenar, monitorar, 
financiar e avaliar a execução da política de assistência social no município, dar subsídios às 
unidades de atendimento aos usuários, bem como, assessorar os usuários no que se refere 
a atribuições de seus serviços, em projetos, atendimentos dos programas e ações. Os 
serviços de assistência são oferecidos pelo Centro Referência de Assistência Social (CRAS), 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social Municipal (CREAS) e três unidades 
de acolhimento. 

O CRAS torna acessível o serviço de proteção social às famílias que demandam este tipo de 
serviço através do cadastramento para acesso a programas sociais de transferência de renda, 
planejamento familiar, proteção de vínculo ou mesmo assistência com benefícios eventuais. 
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é o principal serviço ofertado 
pelo CRAS, que objetiva a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; além 
disso, o CRAS é responsável pela gestão territorial da rede de assistência social básica, pela 
organização, articulação e gerenciamento dos atendimentos da rede assistencial. 

De acordo com o relatório do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) de maio de 2018, 
Vargem Grande do Sul possui 2.631 famílias registradas no Cadastro Único, atendimento que 
é inferior (637 famílias a menos) à estimativa oficial. Sendo assim, deve ser realizada a busca 
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ativa da população com perfil de atendimento dos programas assistenciais e melhorar a 
qualidade dos registros do cadastro. 

Complementam as ações do Departamento de Assistência Social, segundo informações da 
Prefeitura Municipal, o programa estadual Vivaleite (447 crianças); Ação Jovem (47 jovens); 
Renda Cidadã (81 famílias); Benefício de Prestação Continuada (569 beneficiários); PAIF 
(452 famílias); Bolsa Família (690 famílias); e Frente Social (100 beneficiários/mês). 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, 67% da população menor de 6 anos está fora 
da escola, foi registrada atividade laborativa de 5,73% da população entre 10 e 14 anos, e 
16,28% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, no total de mães 
chefes de família. Ademais, 34,15% das pessoas de 18 anos ou mais estão em ocupação 
informal e não possuem o ensino fundamental completo. Por esta razão, são cabíveis ações 
em parceria com os demais departamentos da prefeitura para garantir o acesso dos serviços 
públicos à parcela da população mais susceptível à condição de vulnerabilidade. 

É relevante apontar que foi observado no intervalo entre as visitas técnicas ao município, 
março a agosto, o aumento da população de rua o que indica que devem ser consideradas 
ações assistenciais para dirimir esta questão. 

 Educação 

Fica a cargo do Departamento de Educação a definição, fixação e execução de políticas, 
programas, planos, projetos, diretrizes e metas referentes à rede municipal de ensino. O 
município aprovou no ano de 2015 o Plano Municipal de Educação. 

Para compreender a situação dos serviços de educação em Vargem Grande do Sul é 
essencial conhecer a distribuição das instituições e matrículas nos setores público e privado 
em cada nível de ensino. Para qualificar tais informações se faz necessário também explorar 
os principais índices relativos à educação. 

No Censo Escolar de 2017 o município contava com 8.297 estudantes distribuídos em 24 
unidades de ensino11, conforme apresentado na tabela a seguir. 

Tabela 4-6: Matrículas e Unidades de ensino por dependência administrativa. 
  Matrículas Unidades de Ensino 
  Federal Estadual Municipal Privada Federal Estadual Municipal Privada 
Creche 0 0 439 126    -       -    6 4 

Pré-
escola 0 0 816 150    -       -    12 5 

Anos 
Iniciais 0 0 2.447 387    -       -    7 5 

                                                
11  O detalhamento das informações e identificações das unidades de ensino no município estão disponíveis em: 
https://www.qedu.org.br/. 
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  Matrículas Unidades de Ensino 
Anos 
Finais 0 1850 0 307 -    5  - 4 

Ensino 
Médio  -     1.247   -    118 0 5 0 1 

EJA  -    146   -    41 0 1 0 1 
*Fonte: MEC/INEP. Sinopse Estatística da Educação Básica, 2017. 

O indicador de Expectativa de Anos de Estudo sintetiza a frequência escolar da população e 
apresenta o número de anos de estudo que a criança deverá completar ao atingir 18 anos. 
Em 2000, a expectativa de anos de estudo era de 9,44 e passou para 9,82 em 2010, enquanto 
no estado a expectativa passou de 10,30 para 10,45. A evolução sugere que o município tem 
obtido sucesso no desenvolvimento das políticas de educação para a conclusão do Ensino 
Fundamental, consequentemente, é razoável pensar em ações que promovam a conclusão 
da etapa de ensino subsequente, o Ensino Médio. É essencial, no entanto, contrapor o 
sucesso das políticas educacionais dos últimos anos (representada pelo aumento da 
expectativa de anos de estudo), que impacta a população em idade de formação escolar, ao 
estoque populacional já adulto e com baixa escolarização. Esta contraposição sugere que, 
além da conclusão do Ensino Médio para os vargem-grandenses com até 29 anos de idade, 
o município deve desenvolver ações que visem a escolarização de quase 60% do gentílico 
com 25 anos ou mais que se declarou sem instrução ou com o Ensino Fundamental 
incompleto no Censo Demográfico de 2010. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de qualidade 
educacional que combina o desempenho nas provas com a aprovação em cada etapa de 
ensino. Criado em 2007, o índice varia numa escala de 0 a 10, e tem como meta alcançar, 
nacionalmente, a nota 6 que seria equivalente ao patamar educacional da Finlândia e dos 
Estados Unidos. 

Ainda que este tipo de indicador não seja suficiente para compreender a complexa realidade 
do processo de ensino e aprendizagem é essencial a existência de uma medida que oriente 
os gestores na elaboração das políticas públicas da educação. 

Tabela 4-7: Ideb observado e projetado para a rede pública de ensino de Vargem Grande do Sul. 
  Ideb Observado Ideb Projetado 
  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 
Anos 

Iniciais 5 4,8 5 5,7 6,5 6,6 5,1 5,4 5,8 6 6,3 6,5 6,7 

Anos 
Finais 4 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 5,7 

*Fonte: MEC/INEP. Ideb. 

O município obteve melhores resultados a partir de 2011, em especial nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Complementarmente é importante destacar que não houve registro de 
abandono escolar nos anos iniciais do ensino fundamental em Vargem Grande do Sul no ano 
de 2016. Segundo a análise da equipe da prefeitura, o custo de vida no município é alto, 
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consequentemente, é observado o aumento do abandono a partir do 5° do ensino fundamental 
atingindo o valor mais alto no 1° ano do ensino médio, sinalizando a concorrência da 
escolarização dos jovens com o mercado de trabalho e a necessidade de exercer atividade 
remunerada. 

De acordo com o documento do Plano Municipal, aprovado em 2015, o maior desafio para a 
educação no município é o atendimento à população de 0 a 3 anos, já que o atendimento de 
4 e 5 anos parece ter sido universalizado. Por esta razão, uma das estratégias apontadas é a 
construção e reestruturação de escolas em regime de colaboração entre União e Estado, bem 
como a aquisição de equipamentos. O acompanhamento e monitoramento do acesso e 
permanência das crianças, em especial os beneficiários dos programas de transferências de 
renda, outra estratégia apontada, favorece o cumprimento da meta de atendimento 
educacional e ao mesmo tempo estimula a permanência das crianças no sistema de ensino 
para a continuidade da escolarização.  

De maneira complementar às ações na educação elementar, o Plano Municipal também 
apresenta como estratégia a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em 
articulação com serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 
Tal ação beneficia o aumento da escolaridade da população e visa, no longo prazo, reduz a 
condição de vulnerabilidade desses jovens e de seus pares. 

Assim como o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal está fundamentado em 21 
metas e suas respectivas estratégias, que podem ser consultadas na Lei N° 3.925, de junho 
de 2015. Durante a conversa com a equipe do Departamento de Educação, no entanto, foi 
apontada uma dificuldade de atendimento sazonal (de maio a setembro) das crianças que 
acompanham os seus familiares na época de colheita. Ainda que o município conte com um 
sistema apostilado, atender esta população flutuante, que apresenta distorção, e em situação 
vulnerável é um grande desafio para Vargem Grande do Sul. 

Durante a entrevista realizada pela equipe da assessoria técnica com os técnicos da Prefeitura 
Municipal foram levantadas ainda questões relacionadas à dificuldade de contratação de 
profissionais para atuarem na educação, que englobam processo de contratação moroso e 
complicações relacionadas ao atendimento da inclusão. A equipe do município relatou o 
aumento dos laudos (distúrbios e deficiências) que demandam atendimento especializado, no 
entanto, faltam capacitações práticas para que o trabalho educativo seja realizado da melhor 
maneira.  

Vargem Grande do Sul conta ainda com uma Escola Técnica Estadual (ETEC), que oferta 
ensino médio técnico nas áreas de administração, agroindústria, alimentos, nutrição e 
dietética, recursos humanos, informática, manutenção e suporte. Em 2017, foi implantado um 
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polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) que oferta cursos de 
pedagogia, matemática, engenharia de produção e engenharia de computação. 

 Cultura e Turismo  

O Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul é responsável pelo 
planejamento e execução de todas as ações que assegurem a continuidade e o aumento da 
cultura e do turismo no município. Em entrevista realizada com os responsáveis pelo 
Departamento de Cultura e Turismo, foram apresentadas as festividades, atrativos e 
curiosidades locais. Foram descritos como os maiores eventos da cidade: 

• Festa do Milho: realizada sempre no começo do mês de fevereiro, resgata antigos 
costumes regionais e traz à população e aos visitantes a tradição culinária advinda do 
milho (pamonha, curau e bolo de milho, por exemplo). Paralelamente, acontece 
também o Festival de Música Sertaneja no qual se apresentam cantores de várias 
regiões do estado; 

• Festa das Nações: acontece sempre no terceiro final de semana de maio para 
homenagear os diversos imigrantes. Durante quatro dias a festa conta com 
apresentações de danças e músicas representando os diversos países, bem como as 
respectivas receitas culinárias, na Praça da Matriz; 

• Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana: o festejo que comemora a padroeira da cidade 
acontece no último domingo do mês de julho, próximo ao dia de Sant’Ana (26 de julho). 
Em 1974, no centenário da cidade, foi realizada uma “Procissão Montada” que saiu da 
Praça de Santo Antônio em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. 
Atualmente esta é uma das maiores romarias do estado de São Paulo; 

• Festa da Batata: no mês de setembro, próximo ao aniversário da cidade (26 de 
setembro), shows, feira agropecuária, rodeio e pratos típicos feitos de batata atraem 
muitos visitantes para o Parque de Exposições Christiano Dutra do Nascimento; 

• Semana Natalina/Parada de Natal: desde dezembro de 2001, o Departamento de 
Cultura e Turismo, em parceria com o Departamento de Educação, apresenta 
músicas, corais, fanfarras e bandas durante a semana que antecede o Natal na Rua 
do Comércio. 

Os atrativos do município não se limitam ao calendário das festividades. Vargem Grande do 
Sul é uma das 34 cidades que compõem os 970 km do Caminho da Fé, percurso que leva 
peregrinos até o Santuário Nacional de Nossa Aparecida, no município de Aparecida. Inserido 
no trecho correspondente ao entroncamento dos ramais de São Carlos e Cravinhos, os pontos 
de partida mais distantes do trajeto, o município teve fortalecido o turismo religioso. 

O Caminho da Fé, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, foi idealizado para 
proporcionar um percurso de reflexão, e conta com estrutura para atender às necessidades 
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dos viajantes. O trecho do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul possui uma 
Via Crucis, com as estações que representam a Paixão e Ressurreição de Cristo, ao longo 
dos 12km, a partir do trevo para o bairro Perobá. O monumento à Nossa Senhora Aparecida, 
com arte em mosaico, inaugurado no dia 1º de maio de 2018, marca o início da Via Crucis 
que termina na pousada da Cidinha e fortalece o turismo religioso no município. Os 
estabelecimentos credenciados pelo Caminho são o Hotel Príncipe Palace e a Pousada da 
Cidinha e os pontos de visitação são a Igreja Matriz de Sant’Ana, a Igreja Nossa Senhora 
Aparecida e o Cemitério da Saudade. 

A Casa da Cultura, sede do Departamento de Cultura, à época da visita técnica, realizada em 
março de 2018, abrigava além das exposições fixas relacionadas à cultura do café e à 
imigração internacional como a italiana e árabe que marcaram o município, uma grande 
exposição sobre o filme O Cangaceiro. 

O Cangaceiro, filme de 1953, foi o primeiro longa metragem brasileiro premiado no Festival 
de Cannes. O ganhador dos prêmios de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora 
(Mulher Rendeira) foi rodado em Vargem Grande do Sul e é considerado um dos clássicos do 
cinema nacional. Escrito e dirigido por Lima Barreto, com diálogos de Raquel de Queiróz, o 
longa conta a história de uma professora que é raptada, durante um assalto, por um bando 
de cangaceiros e se apaixona por Teodoro, um membro do bando, que entra em conflito com 
o Capitão Gaudino para salvar a moça. O enredo, também premiado como melhor filme no 
Festival de Edimburgo (1953), contava ainda com o coro dos Demônios da Garoa que 
acompanhavam Vanja Orico na música tema, Adoniran Barbosa interpretando Mané Mole, 
Alberto Ruschel como Teodoro e Milton Ribeiro como Galdino. 
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Figura 4-2: Cartaz do filme “O Cangaceiro”, 
rodado em Vargem Grande do Sul. 
*Fonte:  Festival de Cannes. Disponível em: 

<https://www.festival- cannes.com/en/films/o-
cangaceiro>. Acesso em 01 de agosto de 2018. 

A exposição conta com peças originais do filme, maquetes do cenário e, assim como a Festa 
das Nações e a exposição da recuperação dos ancestrais (dos imigrantes), a participação da 
população enriquece o acervo local e fortalece a identidade e os traços culturais tão caros aos 
munícipes. 

Além do conteúdo exposto, Vargem Grande do Sul foi incluído na Região Turística Mogiana 
Paulista, no Mapa do Turismo Brasileiro de 2017. Tal inclusão se deu entre os municípios sem 
fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto, com importante fluxo turístico 
regional e carente de apoio na geração e formalização de empregos e de estabelecimentos 
de hospedagem. Cientes das oportunidades que o turismo pode oferecer para o 
desenvolvimento local, o Plano Diretor de Turismo está sendo desenvolvido, bem como são 
analisadas as condições e potencialidades dos segmentos turísticos identificados. 

 Saúde 

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva é o órgão fim da Administração responsável 
pelas políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas referentes ao Sistema de 
Saúde do Município. Visando a promoção da saúde da população de Vargem Grande do Sul, 
ao longo de todo o ano são desenvolvidas campanhas temáticas tais como a campanha de 
vacinação do idoso (em abril e maio), vacinação contra a poliomielite (junho e agosto) e contra 
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o sarampo (junho). O Departamento também promove ações correlatas tais como incentivo à 
doação de sangue e mobilização contra a dengue. 

Tabela 4-8: Quantidade de estabelecimentos municipais de Saúde por tipo12. 
Tipo Quantidade 

Centro de atenção psicossocial-CAPS 1 
Centro de saúde/unidade básica de saúde 6 
Clínica especializada/ambulatório especializado 7 
Consultório 79 
Farmácia 1 
Hospital geral 1 
Policlínica 4 
Posto de saúde 4 
Pronto socorro geral 1 
Secretaria de saúde 1 
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 4 
Unidade móvel de nível pré-hospitalar de urgência e emergência 1 

*Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, junho de 2018. 

De acordo com o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde, Vargem Grande do Sul 
tem Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDE) médio, assim como o Índice de 
Condições de Saúde. Já no que diz respeito ao Índice de Estrutura do Sistema de Saúde do 
Município, atesta-se pouca estrutura de alta e média complexidade (ou atenção especializada, 
ambulatorial e hospitalar, urgência/emergência). 

As causas de morbidade (doença) e de mortalidade mais comuns entre os moradores do 
município estão relacionadas às doenças do aparelho circulatório e os neoplasmas. 
Somando-se a isso, o processo de envelhecimento pelo qual o município passa, é bastante 
oportuno um programa de promoção da saúde e prevenção de risco de doença.  

Algumas das estratégias possíveis para a intervenção no caso das doenças apontadas são: 
programas de vacinação; educação alimentar; e incentivo à atividade física associada ao lazer 
e bem-estar. As consultas regulares para verificação da condição de saúde também devem 
ser estimuladas. 

Em entrevista realizada com a responsável pelo departamento, a grande dificuldade 
enfrentada na oferta dos serviços de saúde está associada ao repasse de recursos que 
compromete a entrega de medicamentos e a realização de exames. Em função desta 
fragilidade foi sugerido o estabelecimento de parceria com outros municípios (São João da 
Boa Vista e Mogi Mirim) para a melhoria das condições do serviço.  

                                                
12 O site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/ é possível identificar alguns dos equipamentos de saúde do município, com 
endereço e contato. 
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Ainda sobre a saúde no município, foi identificada durante a visita técnica, uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 24h) abandonada. A desativação da UPA, ocorrida no ano de 2017, 
poucos meses depois da inauguração, se deu em consequência de irregularidades apontadas 
pela Vigilância Sanitária do Estado, dentre elas, a inexistência de alvará do Corpo de 
Bombeiros e da autorização do Ministério da Saúde para funcionar, além de falta/inadequação 
de aparelhos. 

 Habitação 

A partir do Censo Demográfico de 2010, foi estimado o Déficit Habitacional Municipal. Tal 
índice está relacionado às deficiências de estoque de moradias. Consideram-se as moradias 
que, tendo condições precárias na construção, devem ser repostas; a coabitação familiar 
forçada; moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel, entre outras questões. 
Sendo assim, o déficit habitacional proposto pode ser analisado como déficit por reposição de 
estoque e déficit por incremento de estoque. 

Em Vargem Grande do Sul, o déficit habitacional total foi 1.134, em 2010. Em termos relativos, 
comparando o déficit habitacional ao total de domicílios no município, tal índice é de 9,17%. 
Observa-se ainda que o déficit habitacional é maior na área urbana (1.107 unidades) se 
comparado ao da área rural (27 unidades). 

O município tem 46 domicílios considerados precários, 400 com coabitação familiar e 563 com 
ônus excessivo com aluguel. Os demais domicílios foram caracterizados em função do 
adensamento excessivo de domicílios alugados. Foram identificados ainda 117 domicílios 
urbanos sem abastecimento de água adequado e 141 sem esgotamento sanitário. Por fim, 
foram contabilizados 12.360 domicílios particulares permanentes e 830 domicílios vagos.  

 Segurança Pública 

As ações relacionadas à circulação viária e segurança da comunidade ficam a cargo do 
Departamento de Segurança e Trânsito. O Departamento de Segurança e Trânsito é 
composto pela Divisão de Trânsito; Divisão de Engenharia de Tráfego; Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações do Município (J.A.R.I.); Divisão da Guarda Municipal; e Divisão da 
Defesa Civil. 

Em conversa com a equipe da Prefeitura Municipal foi apontada a ocorrência de queimadas 
como uma questão a ser tratada pela segurança. A parca iluminação em alguns espaços 
públicos também foi elencada como uma fragilidade para a segurança da população. De 
maneira complementar, a partir dos dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, aponta-se que entre as ocorrências registradas em Vargem Grande 
do Sul prevalecem os furtos (239 registros de janeiro a julho de 2018) que, de acordo com 
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alguns moradores, afeta sobremaneira os pecuaristas, que relataram a ocorrência de roubo 
de gado. As outras ocorrências mais frequentes no período supracitado são as lesões 
corporais dolosas, que somam 84 registros, e as lesões corporais culposas por acidente de 
trânsito, que totalizaram 54 registros. 
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4.3 Configuração Territorial Municipal 

 Uso e Ocupação do Solo 

O uso e ocupação do solo no município de Vargem Grande do Sul apresenta dois grandes 
padrões predominantes espacialmente e separados, a grosso modo, pela malha urbana, 
configurando um conjunto de intenso cultivo agrícola a sul e outro com remanescentes 
florestais e pastagens a norte/nordeste. Espacialmente os cultivos ocupam cerca de 55% do 
território municipal, sendo que os 45% restantes correspondem a malha urbana (6%), 
remanescentes florestais (8%), pastagem e outros cultivos, incluindo café (31%). 

O primeiro conjunto a sul é limitado pela rodovia BR-267, ao sul da qual se desenvolve com a 
predominância de agricultura mecanizada e uso de pivô central. Nesse conjunto é bastante 
expressivo o cultivo da cana-de-açúcar e da batata. A agricultura ocupa todos os espaços, 
chegando até os limites das Áreas de Preservação Permanente dos cursos d’água. Esse 
conjunto ocupa cerca de 55% do território municipal. 

 
Foto 4-1: Região de predomínio do cultivo 

agrícola mecanizado: uso de irrigação por pivô 
central na produção da cana-de-açúcar. 

 
Foto 4-2: Indústria cerâmica: elemento marcante 

da paisagem e da atividade econômica do 
município. 

O segundo conjunto se inicia imediatamente a norte/nordeste da malha urbana e se estende 
até os limites com os municípios de São Sebastião do Grama e Águas do Prata. Ele é 
caracterizado pela presença de remanescentes florestais, inclusive da Araucária, em condição 
topográfica distinta do primeiro conjunto. Aqui o relevo é irregular e topograficamente 
compõem um patamar mais elevado. A pastagem se desenvolve de modo mais enfático, 
marcando a paisagem. É nesse conjunto que predomina o cultivo do café, instalado nos 
terrenos de maior declividade. 
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Foto 4-3: Mata de Araucária remanescente em condição de topografia mais elevada (313426.00 m 
E/7585800.00 m S). 

Destaca-se que nessa área também ocorrem cultivos, inclusive na sua forma mecanizada e 
com uso de pivô central em dois setores: i) Em altitude entre 820 e 920 m na região do bairro 
Peroba; ii) em altitude entre 1020 e 1120m: margem sul da BR-267 até a divisa com o 
município de Águas do Prata (Foto 3). 
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Foto 4-4: Cultivo de café em trecho de altitude às 
margens da rodovia BR-267 e próximo à divisa 

com o município de Águas do Prata. 

 
Foto 4-5: Cultivo de café em zona de altitude às 
margens da BR-265 e próximo à divisa com o 

município de Águas do Prata. 

Segundo informações da Cooperbatatas13 o município de Vargem Grande do Sul possui 
aproximadamente 1.800 hectares de área irrigada e a região como um todo, incluindo os 
municípios vizinhos, responde por cerca de 12% da produção de batata do Brasil, valor que 
pode atingir 30% em períodos específicos. 

A atividade agrícola mostra-se fundamental para a economia do município. Por esse motivo a 
cooperativa possui seis consultores agrônomos que dão suporte técnico aos produtores 
rurais, especialmente no tocante à conservação do solo14.  

Outra atividade de destaque é a indústria cerâmica. O município possui cerca de 17 unidades 
espalhadas ao longo da malha urbana, com maior concentração nos Bairros Jardim Industrial 
e Santa Martha. Segundo o Departamento de Meio Ambiente todas as indústrias funcionam 
mediante licenciamento da CETESB. 

                                                
13 Cooperativa dos bataticultores da região de Vargem Grande do Sul. Reunião no dia 27/03/2018 com o gerente geral Sr. Régis 
Alessandro Simões Dotta. Comunicação oral. 
14 O cultivo da batata exige um descanso do solo de pelo menos dois anos após a safra, visando evitar o surgimento de doenças. 
Nesse período de descanso cultiva-se o solo com cebola ou leguminosas. 
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Figura 4-3: Mapa de Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Aspectos Geológicos 

O município de Vargem Grande do Sul está inserido em uma região limítrofe entre dois 
grandes conjuntos rochosos, os quais têm importante repercussão na definição do quadro 
paisagístico regional.  

O primeiro, que corresponde à área de predomínio do cultivo mecanizado e irrigação por pivô 
central, é caracterizado pela presença de litologias da Formação Aquidaunana que é 
componente da Bacia Sedimentar do Paraná. Essa bacia se caracteriza pela alternância de 
sequências deposicionais e sequências basálticas. A Fm. Aquidauana de origem sedimentar 
se compõe de diamictitos, folhelhos, siltitos e arenitos, razão pela qual é comum encontrar 
solos arenosos em sua área de ocorrência. 

O segundo conjunto, que corresponde à porção norte/nordeste do município, está associado 
à formação da Serra da Mantiqueira e caracteriza-se pela presença de rochas ortognáissicas, 
migmatitos e complexo granulítico em áreas de relevo mais movimentado. 

Foto 4-6: Rochas do Complexo Granulítico aflorantes na região da Pousada da Cidinha. 

Em menor escala e de ocorrência localizada, verificam-se depósitos aluvionares ao longo das 
margens do Rio Verde, desde a malha urbana até os limites do território municipal junto à 
Itobi. 
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 Aspectos Geomorfológicos 

O município de Vargem Grande do Sul está inserido entre dois Domínios Geomorfológicos 
segundo Ross e Moroz (1990): 1) Planalto Atlântico e 2) Depressão Periférica Paulista. O 
primeiro está associado à Unidade Morfoestrutural do Cinturão Orogênico Atlântico cuja 
gênese está associada a vários ciclos de dobramentos acompanhados por metamorfismo 
regional dobramentos e intrusões, tendo experimentado posteriormente ciclos erosivos; e o 
segundo à Unidade Morfoestrutural da Bacia Sedimentar do Paraná. 

O Planalto Atlântico, localmente é representado pelo Planalto do Alto Rio e corresponde a 
relevos sustentados por litologias diversas quase sempre metamórficas associadas com 
intrusivas: 

O modelado dominante do Planalto Atlântico constitui-se por formas de topos 
convexos, elevada densidade de canais de drenagem e vales profundos. É a área do 
Domínio de Mares de Morros. (ROSS E MOROZ, 1990) 

Segundo DATAGeo (2018), no município de Vargem Grande do Sul essa unidade se 
caracteriza pela presença de morros baixos e predominam formas de dissecação média a alta 
com vales entalhados e densidade de drenagem média a alta com áreas sujeitas a forte 
atividade erosiva. 

Já a Depressão Periférica Paulista localmente é definida como Depressão Mogi Guaçu e 
conforme DATAGeo (2018) é caracterizada localmente por colinas suaves com amplo 
comprimento de rampa e altitudes que oscilam entre 600 e 700m. 

A organização do relevo apresenta entre as unidades indicadas um nítido contraste, com as 
superfícies mais aplainadas da Depressão do Rio Mogi-Guaçu em cota topográfica inferior e 
o Planalto do Alto Rio Grande com dois degraus, um a aproximadamente 800 m de altitude 
com terrenos mais regulares e outro de topo mais irregular entre 1.100 e 1.200m de altitude. 

O uso e ocupação do solo também está fortemente atrelado às condições morfológicas. 
Assim, o cultivo mecanizado e com irrigação na forma de pivô central está assentado nos 
terrenos da Depressão do Rio Mogi-Guaçu sobre solos evoluídos das rochas sedimentares; 
por outro lado, os remanescentes de mata nativa, a pastagem e o cultivo de café se dividem 
entre os terrenos mais íngremes e solos mais pedregosos associados às rochas graníticas. 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
4-80 

 

 
Foto 4-7: Visão geral do relevo de Vargem 
Grande do Sul com exagero vertical de três 
vezes no qual fica nítido contraste entre a 

Depressão Periférica e o Planalto. 

 
Foto 4-8: Contraste morfológico entre a 

Depressão do Rio Mogi-Guaçu e os planaltos 
residuais ao fundo. 

 
Foto 4-9: Afloramento de rochas do complexo 

granulítico na região do Bairro Perobás. 

 
Foto 4-10: Cultivo de cana-de-açúcar em 

patamar de colinas suaves da Depressão do Rio 
Mogi-Guaçu com Planalto do Alto Rio Grande ao 

fundo. 

 
Foto 4-11: Morfologia característica do Planalto 
do Alto Rio Grande na região do bairro Perobás. 

 
Foto 4-12: Morfologia característica das colinas 

suaves da Depressão do Rio Mogi-Guaçu. 
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Foto 4-13: Afloramentos próximo à Pousada da Cidinha. A presença dessas rochas em parte limita 
o uso e ocupação do solo, bem como o grau de mecanização da lavoura. 

 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
4-82 

 

Figura 4-4: Mapa de Declividade do município de Vargem Grande do Sul. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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Figura 4-5: Mapa de Hipsometria do município de Vargem Grande do Sul. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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Figura 4-6: Mapa das áreas de risco de acordo com a declividade do município de Vargem Grande 
do Sul. 

*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Pedologia 

No que se refere às classes de solo, verifica-se no município amplo predomínio dos Latossolos 
e, de forma isolada, os Argissolos: 

• Latossolos Vermelhos Distróficos: horizonte A moderado, textura média e relevo suave 
ondulado. Predominam na porção sul do município associados às litologias da 
Formação Aquidauana e relevo suave da Depressão do Rio Mogi-Guaçu; 

• Latossolos Bruno Distróficos: horizonte A, proeminente textura argilosa e relevo 
montanhoso. Ocorrem nos terrenos mais elevados do município em patamares 
relativamente planos; 

• Argissolos Vermelhos-Amarelos Eutróficos: horizonte A moderado, textura 
média/argilosa e argilosa, relevo forte, ondulado e montanhoso. Esses solos possuem 
ocorrência associada à transição entre o compartimento de depressão e o montanhoso 
em trecho de maior declividade. 

Conforme EMBRAPA (2017)15, os argissolos são definidos pelo SiBCS – Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico B textural, 
apresentando acúmulo de argila em profundidade devido à mobilização e perda de argila da 
parte mais superficial do solo. Apresentam frequentemente, mas não exclusivamente, baixa 
atividade da argila (CTC), podendo ser alíticos (altos teores de alumínio), distróficos (baixa 
saturação de bases) ou eutróficos (alta saturação de bases), sendo normalmente ácidos. 

Em relação aos latossolos, são solos profundos e bem drenados, intensamente lixiviados, 
ricos em oxi-hidróxidos de ferro e alumínio e pobres em bases minerais como cálcio, 
magnésio, potássio. Por apresentar boa drenagem e estrutura são muito utilizados na 
agricultura mediante a adubação, que corrige a deficiência nutricional, e calagem que é a 
adição de pó calcário com a finalidade de diminuir a acidez. 

Os latossolos brunos, segundo EMBRAPA (2017):  

Apresentam cores amarelas avermelhadas (brunadas) com enriquecimento de matéria 
orgânica na superfície, argilosos e muito argilosos, desenvolvidos em condições de 
clima subtropical e derivados de rochas basálticas e riodacíticas do Sul do Brasil, 
apresentando horizonte superficial húmico ou teores de carbono orgânico superiores a 
1% até 70 cm ou mais de profundidade.  
A textura é argilosa ou muito argilosa ao longo do perfil, sendo que o horizonte A 
(superficial) é relativamente escuro, ocorrendo sobrejacente ao horizonte de cor 
brunada. Apresentam alta capacidade de retração com a perda de umidade, 

                                                
15 http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONTAG01_7_2212200611538.html 
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evidenciado pelo fendilhamento acentuado em cortes de barrancos expostos ao sol por 
curtos espaços de tempo (uma semana ou mais) formando uma estrutura tipo 
prismática. 

Foto 4-14: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico em exposição na estrada de acesso ao Mirante 
do Cristo. 

 

 Aspectos Climáticos 

 Comportamento Regional 

O município está sob a influência das massas Tropical Atlântica (MTa) e Equatorial 
Continental (MEc), verificando-se ainda a atuação de um importante mecanismo de larga 
escala, responsável pela ocorrência de chuvas abundantes no verão, representado pela Zona 
de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS): 

(...) faixa de nebulosidade persistente orientada de NW para SE, associada ao 
escoamento convergente na baixa troposfera do sul da Amazônia ao Atlântico Sul-
Central e particularmente bem caracterizada no verão, é também um importante 
elemento na definição de certas situações de tempo atmosférico no Sudeste brasileiro, 
gerando condições de particular instabilidade. (Cavalcanti et. al. 2009: p. 246) 
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Setzer (1966) in Martinelli (2010)16, define o clima regional como sendo temperado do tipo 
Cwa, ou tropical de altitude com inverno seco e verão quente.  

 Comportamento Local 

Em relação à precipitação, os dados disponíveis no portal CLIMATEMPO17, apontam para 
uma precipitação anual total de 1.554 mm com duas estações bem definidas sendo uma seca, 
que vai de abril a setembro, e outra chuvosa, que vai de outubro a março (Quadro 1).   

A estação chuvosa acumula um total de 1.240 mm, o que corresponde a 80% do volume 
anual, sendo janeiro o mês mais chuvoso com 277 mm ou 18% do volume anual. Por outro 
lado, a estação seca fica marcada pelos valores de precipitação inferiores a 90 mm, com 
destaque negativo para o período entre junho e agosto quando o acumulado médio da série 
histórica é de apenas 80 mm. 

Este comportamento pluviométrico está intimamente relacionado ao comportamento térmico, 
de modo que na estação chuvosa as temperaturas se elevam com valores médios alcançando 
26° C, e na estação seca as temperaturas caem, alcançando médias de 13° C. 

 
Tabela 4-9: Média histórica de temperatura e precipitação mensal no município de Vargem Grande do 

Sul. 

Mês Temperatura 
Mínima(°c) 

Temperatura 
Máxima(°c) Precipitação(mm) 

Janeiro 19° 26° 277 
Fevereiro 19° 26° 204 

Março 18° 26° 185 
Abril 17° 25° 84 
Maio 13° 23° 72 
Junho 13° 23° 30 
Julho 13° 24° 23 

Agosto 15° 27° 27 
Setembro 17° 29° 78 
Outubro 18° 30° 131 

Novembro 19° 29° 169 
Dezembro 19° 28° 274 

TOTAL -- -- 1.554 
*Fonte: Climatempo, 2017. 

 

                                                
16 MARTINELLI, M. Clima do Estado de São Paulo. Revista Confins, n° 8, 2010. 
17 https://www.climatempo.com.br/climatologia/574/vargemgrandedosul-sp 
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Gráfico 4-6: Diagrama ombrotérmico de Vargem Grande do Sul: i) estação úmida entre outubro e 
março e ii) estação seca entre abril e setembro.  

*Fonte: https://www.climatempo.com.br/climatologia/2021/vargemgrandedosul-sp. Acesso em: 
25/03/2018. 

 Hidrografia 

O município de Vargem Grande do Sul está inserido na Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHI 04 Rio Pardo e na UGRHI 09 Rio Mogi-Guaçu, sendo que a sede 
do município está localizada na primeira UGRHI.  

A UGRHI 04 compreende um total de 23 municípios com uma área total de 8.993 km² e uma 
população de 1.175.405 habitantes. Ela se estende por cerca de 289 km na direção NO-SE 
com largura variável de 30-80 km. Suas nascentes estão alojadas em municípios do estado 
de Minas Gerais, de modo que a dominialidade dos canais de drenagem é da União. Segundo 
Relatório de Situação (CBH-PARDO, 2017) UGRHI 04 se caracteriza: 

Economia baseada na agropecuária, indústria, comércio e serviços consolidados na 
região de Ribeirão Preto. Na agricultura destacam-se as culturas de cana-de-açúcar, 
frutas cítricas, café, batata, cebola e hortaliças, além das pastagens, que ocupam 
aproximadamente 22% da área da bacia. Em decorrência do cultivo da cana, 
desenvolve-se a cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro, e também no setor 
secundário a região abriga importantes Arranjos Produtivos Locais, como os das 
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indústrias de instrumentação médico-hospitalar, odontológica e de precisão e de 
automação, no aglomerado urbano de Ribeirão Preto. Merece citação o potencial 
turístico de Caconde, Estância Climática de Turismo, por comportar em seu território o 
Reservatório da UHE de Caconde com 31 km² de área, quase 7% do território 
municipal, apto ao turismo hídrico, isto é, um bom exemplo do uso múltiplo das águas. 

Conforme Relatório Diagnóstico (VM ENGENHARIA, 2017), a vazão (Q7,10) medida em 
Vargem Grande do Sul foi de 0,88 e a disponibilidade per capita – Qm (m³/hab./ano) foi de 
3.020,31. Esses dados associados à Q95 (33,4%) e Qmédio (11,5%) colocam o município na 
posição de atenção em relação à disponibilidade de recursos hídricos. 

 
Figura 4-7: Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 4, Bacia do Rio Pardo. 

*Fonte: Disponível em: <http:// http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhpardo/apresentacao>. Acesso em: 14 
de abril de 2018. 

 Contexto Local 

Localmente destaca-se a sub-bacia do Rio Verde, responsável pela drenagem da porção 
norte/nordeste do município. Suas nascentes estão alojadas nos terrenos elevados próximos 
à divisa com os municípios de São Sebastião do Grama e Itobi. Possui como principais 
afluentes da margem direita o Ribeirão do Frade, Córrego da Lacadinha, Córrego do Barreiro, 
Ribeirão São João, Córrego São Sebastião; na margem esquerda o Ribeirão Preto ou das 
Três Cruzes e Córrego Sant’ Ana.  
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A sul, praticamente todas as drenagens se direcionam ao Rio Jaguari-Mirim cuja drenagem 
coincide com o limite municipal, sendo elas: Córrego Barreiro Velho, Córrego da Cidreira, 
Córrego da Cachoeirinha, Córrego dos Palmitos, Córrego da Conserva e Córrego do 
Aterrinho. Esse conjunto drena as terras baixas onde é cultivada a cana-de-açúcar. Nesse 
compartimento, em função da baixa declividade acontece também, a formação de brejos.  

 Foto 4-15: Rio Verde na Malha Urbana, apresentando-se assoreado. 
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Figura 4-8: Mapa de hidrografia do município de Vargem Grande do Sul. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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Figura 4-9: Mapa de drenagem do município de Vargem Grande do Sul. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Caracterização Regional da Cobertura Vegetal - Bioma do Município 

 Mapa de Biomas – Definição do Termo 

O município de Vargem Grande do Sul está inserido nos “Domínios da Mata Atlântica” e 
Cerrado (IBGE 1993). Esta classificação torna-se necessária para entendimento das variadas 
formas de relevo, vegetação e clima que são responsáveis, dentre outros, à origem da 
paisagem regional.  Assim, o tema de estudo que relaciona o tripé (vegetação, clima e relevo) 
é chamado de Domínios Fitogeográficos.    

 Fitogeografia Regional 

 Foto 4-16: Córrego Sant’ Ana em meio à Malha Urbana. 

A região de inserção do município pode ser classificada em termos de fitogeografia na zona 
denominada “Áreas de Tensão Ecológica”, entre o Bioma Cerrado (sensu lato) e Mata 
Atlântica (IBGE 1993).  

Uma forma sucinta de explanar este termo seria indicar que esta região, de maneira geral, 
constitui-se em uma “mescla geográfica”, dotada por formações de contato, não somente sob 
o ponto de vista da vegetação, mas também geológicas e climáticas. Portanto, como zona 
biogeográfica, estes biomas não possuem limites estritos entre si, ou seja, as regiões não são 
marcadas por divisões claras e limites definidos. 
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 Caracterização da Cobertura Vegetal de Vargem Grande do Sul 

 Cobertura Vegetal Nativa 

As classes de cobertura vegetal nativa do município de Vargem Grande do Sul e região estão 
representadas pelas ocorrências florestais de Mata Atlântica e Cerrado. 

Para consolidação dos dados da cobertura vegetal do PDP de Vargem Grande do Sul, serão 
enfatizados os quantitativos referentes aos remanescentes da vegetação original compilados 
no Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo – SIFESP, do Instituto Florestal 
da SMA/SP, reunidos no Inventário Florestal do Estado de São Paulo, em 2009.  

Em Vargem Grande do Sul, dos 26.700 ha de superfície de cobertura original, restam apenas 
1.586 hectares preenchidos por Floresta Ombrófila Densa, 26 hectares por Formações 
Arbóreo-Arbustiva-Herbácea em Regiões de Várzea e 3 hectares por vegetação não 
classificada, totalizando 1.615 hectares: correspondendo a 6,05% da superfície total 
municipal.  

Ressalta-se que o município também possui 139 hectares de superfície reflorestada, 
correspondendo a 0,52% da área total. Quando comparados aos 17,5% correspondentes à 
cobertura vegetal original contabilizada para o Estado de São Paulo, decorrente da somatória 
de mais de 300 mil fragmentos, pode-se afirmar que a vegetação original remanescente do 
município de Vargem Grande do Sul é bastante reduzida. 

4.3.8.1.1 Áreas de Preservação Ambiental Ocupada Pelas Florestas Nativas 

As florestas nativas mais conservadas do município certamente correspondem às porções do 
território sobre as quais incidem as legislações ambientais que propiciam a ocorrência das 
matas e conjuntos florestais mais preservados, com reduzida interferência antrópica (atuação 
humana), o que reflete na ocorrência de bolsões de remanescentes florestais. 

Observa-se que além das unidades de conservação (UCs) definidas pelo Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação - SNUC (Lei Federal No 9.985, de 1807/2000) referentes ao 
município serão citadas as “Áreas de Reserva Legal” e “Áreas de Preservação Permanente”. 
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 Foto 4-17: Formação florestal nativa remanescente composta por mata de araucária. 

4.3.8.1.2 Áreas de Reserva Legal (ARL) 

Consiste numa situação legal refletindo em aspectos preservacionistas nas propriedades 
particulares, obrigatoriamente no meio rural. Geralmente estão posicionadas e observadas 
pelas matas de “topo de morro” bastante peculiar.. 

Um dos objetivos desta categoria de preservação é assegurar o uso econômico de modo 
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa.   

A lei federal que regulamenta as regras gerais sobre os locais na propriedade rural e de que 
forma a vegetação nativa pode sofrer exploração é conhecida como “Código Florestal” (Lei Nº 
12.651, de 25/05/2012). Assim, todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal (RL), sem prejuízo da aplicação das normas sobre 
as Áreas de Preservação Permanente (APPs) – margem de rios, nascentes, lagoas, corpos 
d´água em geral. Resumindo, as APPs não podem ser classificadas como área de reserva 
legal da propriedade, tendo que excluí-las do quantitativo de ocupação da fazenda, por 
exemplo. As APPs serão tratadas nos próximos itens.  
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Na paisagem apresentada pela Foto 4-18, é possível visualizar uma típica propriedade rural 
do município certamente resguardada pela ARL, posicionadas no topo do morro. Este cenário 
distribui-se ao longo do município, em que foram avistadas diversas propriedades particulares 
rurais compostas por remanescentes de vegetação (áreas preservadas) recobrindo os topos 
de morro. Com proteção da legislação ambiental, estes fragmentos florestais, ambientes 
naturais assim denominados, devem contabilizar a taxa de 20% das áreas conservadas da 
fazenda: denominadas as “Áreas de Reserva Legal”.   

De acordo com o código florestal, essas ARL devem estar averbadas em cartório junto ao 
registro do imóvel ou no CAR (Cadastro Ambiental Rural). Ressalta-se que essa regra é válida 
somente para a área rural, não para remanescentes em área urbana do município.  

 Foto 4-18: Remanescente florestal de topo de morro de propriedade rural. 

4.3.8.1.3 Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

Apresenta-se a segunda modalidade que pode ser listada para manutenção de florestas 
nativas na região: as APPs representadas pelas Matas Ciliares. São compostas pelas porções 
preservadas de vegetação florestal devido, principalmente, ao cumprimento e aplicação de 
ações fiscalizadoras, além do conhecimento da legislação pelos proprietários quanto à 
preservação das margens dos cursos d´água e regiões declivosas nos morros, como poderá 
ser observado no trecho do código florestal, tema APP. 
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As categorias de Área de Preservação Permanente (APP) seguem o código florestal 
brasileiro, Lei Nº 12.651, de 25/05/2012 e Lei 12.727, de 17/102012, o mesmo instrumento 
legal que determina as “Áreas de Reserva Legal” da propriedade rural, abordada no item 
anterior.  

A seguir encontra-se um recorte do código florestal que aponta as porções da propriedade 
que devem ser enquadradas nas APPs.  

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 
para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos 
os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 
(trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 
ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento. 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 
próximo da elevação. 

4.3.8.1.3.1 Conceito de Matas Ciliares 

As matas ciliares geralmente são compostas por uma flora característica das margens dos 
rios, córregos e lagos que por si são classificadas como APP. Elas apresentam espécies 
adaptadas, tolerantes, ou indiferentes a solos encharcados e/ou sujeitos a inundações 
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temporárias, com algumas espécies exclusivas, sendo importante habitat para animais e fonte 
de alimento para peixes (KAGEYAMA, 1986). 

Esta classe de cobertura vegetal, presente nas APPs dos cursos d´água, recebem distintas 
denominações, sendo popularmente conhecida como “floresta de galeria”, “vegetação 
ribeirinha”, “mata ripária”, dentre outras sinonímias. As matas ciliares ou formações ripárias 
são assim denominadas, respectivamente, por assemelharem-se, na sua função, aos cílios 
que protegem os nossos olhos e na sua forma por ocorrerem em faixas estreitas na forma de 
“ripas”. 

 Cobertura Vegetal Antrópica 

Nas descrições a seguir serão apresentadas diversas formas de ocupação do território 
municipal de Vargem Grande do Sul, tendo em vista as alterações antrópicas sofridas ao longo 
dos anos em virtude do uso e ocupação do solo. 

A Foto 4-19, tomada paisagística a partir da “Pousada Dona Cidinha”, situada no topo da 
serra, ao longo do “Caminho da Fé”, demonstra as várias formas dessa cobertura vegetal 
antrópica e suas variações, que serão descritas nos próximos subitens.  

Foto 4-19: Formas antrópicas diversas. Observar no plano final da foto o remanescente florestal 
nativo. 
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4.3.8.2.1 Superfície Agropecuária ou Campos Nativos 

As formas vegetacionais decorrentes de plantios antrópicos são bastante significativas no 
município, constituindo primordialmente nas pastagens manejadas. Essas classificações 
vegetacionais oriundas de plantios antrópicos para finalidade produtiva, podem variar desde 
semi-intensiva a intensiva na forma de manejo.    

As classificações podem se diferenciar pela categoria de manejo que estão submetidas, 
variando de áreas campestres abertas, nativas, até locais de produtividade semi-intensiva a 
intensiva, com manejo definido e planejado. Estes citados padrões de ocupação do solo que 
acompanham as áreas agrícolas, de modo geral, estão descritos nos subitens a seguir, que 
os diferenciam. 

4.3.8.2.2 Áreas Campestres com Manejo - Pasto Limpo 

As pastagens manejadas geralmente recebem denominações similares de “Pasto Limpo” ou 
“Pastagem Manejada”. Tais denominações cabem por serem formados por campos artificiais 
ou nativos nos quais há predomínio de plantas herbáceas com média de 30 - 90 cm de altura. 
Comumente de uso agropecuário, caso a pastagem for do tipo melhorada há o predomínio da 
gramínea Braquiária, sendo que a pastagem nativa conta com gramíneas tais como Paspalum 
notatum, dentre outras gramíneas conforme o uso e finalidade da propriedade rural.  

4.3.8.2.3 Áreas Campestres com Ausência de Manejo - Pasto Sujo 

Ao contrário das formas manejadas descritas anteriormente, esta classe de pastagem 
compreende uma ausência de manejo agropastoril: controle de plantas invasoras, roçada 
periodicamente, adubação específica e irrigação, dentre outras práticas agrícolas.  

Classicamente o Pasto Sujo constitui-se numa fisionomia exclusivamente herbáceo-arbustiva, 
com arbustos e subarbustos esparsos (Sano & Almeida, 1998). As feições “sujas” podem não 
se apresentar tão desenvolvidas do ponto de vista estrutural, mas, por outro lado, possuem 
boa capacidade de dispersão de plântulas e indivíduos jovens, maioria nativos, ocupando 
ambientes diversos, principalmente aqueles associados a áreas em que foram desenvolvidas 
atividades de alteração da vegetação natural. 

4.3.8.2.4 Pasto Sujo com Remanescentes Arbóreos – Árvores Isoladas 

Classe de cobertura vegetal bastante próxima às formas de pastagens ocupadas por 
gramíneas e plantas arbustivas, porém os pastos assim denominados estão ocupados por 
árvores isoladas em meio à vegetação graminosa. 
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Os Pastos “sujos” com remanescentes arbóreos se caracterizam pela presença de indivíduos 
arbóreos isolados, relictos (remanescentes) da composição arbórea originalmente ocorrente 
no local; geralmente possuem como sinonímia: “árvores isoladas”, “árvores relictuais”, 
“árvores testemunhas” e “árvores de sombra para gado”.  

 Áreas Antrópicas na Área Urbana 

Nos itens que seguem será demonstrada uma cobertura vegetal bastante significativa e 
representativa ao longo da zona urbana e periurbana do município ocupando um espaço 
linear, margeando grande parte da área central do território ao longo do Rio Verde. 

As formações e paisagens a seguir descritas podem ser extrapoladas para este ambiente 
linear, tendo em vista o uso e ocupação e cobertura vegetal instalada, considerando-se áreas 
já alteradas, aqui assumidamente antrópicas.  

Diversas formações vegetais estão distribuídas nestes locais incluindo trecho de mata ciliar 
remanescente ao longo do Rio Verde e no espaço urbano. O referido agrupamento encontra-
se representando a vegetação original na sub-bacia como pode-se observar na Foto 4-20. Na 
mesma é possível ressaltar uma unidade de paisagem marcadamente antrópica no meio 
urbano e outras ocupações similares alteradas pela ação humana ao longo do tempo que vai 
desde as áreas abertas de campo sujo, ocupações por gramíneas exóticas e nativas sem 
manejo e presença de indivíduos arbóreos isolados. Dentre outras descrições desta 
paisagem, a presença de elementos arbóreos isolados, não raros em ambientes urbanos, mas 
geralmente associados à praça pública, terrenos de residências, propriedades históricas 
tombadas, dentre outros. 
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 Foto 4-20: Trecho de mata ciliar em meio urbano limitando áreas antropizadas. 

 
Foto 4-21: Espaço urbano formado por área de 

pastagem em meio urbano. 

 
Foto 4-22: Área antropizada 

 

Em situações similares às relatadas para o município de Vargem Grande do Sul, a presença 
de ilhas de vegetação urbana, nativas e sem trato paisagístico serve como abrigo de avifauna 
e banco de sementes para dispersão no entorno, inclusive na borda do canal. Torna-se 
importante o poder público realizar a catalogação dessas espécies da flora para uso futuro de 
recuperação da sub-bacia devido à especificidade de adaptação das mesmas.  

Segundo Ribeiro (1998), a palavra recuperação pode caracterizar retorno de determinado 
ambiente à sua forma de utilização original. Entretanto, isto nem sempre é possível e vai 
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depender da intensidade das modificações ocorridas com a situação original. Portanto, a 
discriminação dessa área perturbada ou degradada, em geral, reflete a intensidade da 
modificação do Rio Verde, inserido na área urbana de Vargem Grande do Sul, como será 
mostrado adiante.  

 
Foto 4-23: Cultura agrícola temporária na área 

urbana. 

 
Foto 4-24: Exemplo de árvores isoladas no 

pasto. 

 
Foto 4-25: Bambuzal desenvolvimento avançado. 

 
Foto 4-26: Plantio em áreas de pastagem. 

 Áreas de Preservação Permanente Urbanas 

Para amostragem das áreas de preservação permanente (APP) em meio urbano foram feitas 
incursões a campo nos diversos compartimentos ambientais do município de Vargem Grande 
do Sul coincidentes com áreas de drenagem que percorrem estes locais, ou seja, pontos das 
sub-bacias hidrográficas inseridas na área urbana, notadamente o Rio Verde e o Córrego 
Sant’Ana e a área de entorno do município que por vez podem alcançar os limites da zona 
rural do município.  

4.3.8.4.1 Caracterização da Vegetação 

Nas margens dos córregos e ribeirões, inseridas na área urbana, foram catalogadas 
ocorrências de vegetação ciliar alterada, certamente em função das intervenções ambientais 
ocorridas nos períodos de ocupação da APP e entorno, ao longo dos anos. Na Foto 4-27, 
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pode-se observar nitidamente uma faixa sem proteção de mata ciliar ou vegetação mais 
robusta, não obstante tenha árvores isoladas de forma singular.  

 Foto 4-27: Margem do Rio Verde com ausência significativa de cobertura arbórea, nem plantio. 

Por outro lado, a esta situação representa um pequeno trecho de cobertura vegetal formado 
por ala de árvores urbanas, consolidadas, com clara contenção de encosta e movimentação 
de material para o corpo hídrico, evitando processos erosivos incipientes, cenário bastante 
distinto do anterior.  
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 Foto 4-28: Árvores consolidadas ao longo do Rio Verde ao longo das ruas Cabo Lino e João 
Ramão. 

Pode-se visualizar as margens do córrego Sant’Ana, em duas regiões distintas do meio 
urbano do município, demonstrando situações de quedas de galhadas e árvore, com danos à 
estrutura de contenção. Importante apontar a relação desses ambientes com o “Plano 
Municipal de Arborização Urbana”, a ser implantado no município, conforme informação do 
setor de Meio Ambiente da Prefeitura.  

Bastante comum a ausência de vegetação ciliar arbórea, fato que pode acelerar processos 
erosivos, além de reduzir a composição paisagística com o entorno deste ambiente. Sendo 
assim, em áreas dessa natureza, com problemas de erosão ou sinais de compactação do 
solo, deveria haver uma atenção especial quanto à cobertura vegetal, seja paisagismo, 
vegetação invasora ou outras espécies de arbusto ou árvores, além de fragmentos próximos 
que poderia ser favorecer a regeneração natural.  
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Foto 4-29: Queda de árvore com dano na 

contenção. 

 
Foto 4-30: Queda da galhada. 

 Áreas Verdes Urbanas 

4.3.8.5.1 Conceituação do Termo 

No meio científico existe uma complexidade nos diferentes termos utilizados sobre as áreas 
verdes urbanas. Podem-se listar alguns bem próximos e aplicáveis a este estudo, por 
exemplo: áreas livres, espaços abertos, sistemas de lazer, praças, unidades de conservação 
em área urbana (parques urbanos), arborização urbana, dentre outros.    

Assim, tendo em vista os objetivos deste Plano Diretor Participativo optou-se por definições 
abrangentes, como aquelas desenvolvidas por Lima et al (1994). De forma geral adotou-se o 
termo “Área Verde” como ocorrente para o município em que há o predomínio de vegetação 
arbórea englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos.  

4.3.8.5.2 Praças Públicas 

Ao longo do município é possível notar a distribuição de praças de grande relevância ecológica 
voltada ao lazer da população, tanto na área central quanto na área periférica. Como exemplo 
cita-se as “praças de bairro” – situada na esquina da Rua Pedro Paulo Della Torre e Teotônio 
Vilela. 

A relevância desses espaços públicos relaciona-se não só ao uso como área de descanso e 
lazer para a população como também à sua função da ecologia da paisagem, por servir como 
ponto de oferta de recursos a aves que usam o espaço urbano. 

Refletindo em importantes sítios ambientais urbanos para o município podem ser 
consideradas “áreas de interesse municipal” os bosques florestais de conservação em meio 
urbano prestando como depósitos de vegetação remanescentes, ou relictuais, em áreas 
extremante impermeabilizadas, como pode ser observado pelas fotografias seguintes. De 
forma geral a sua conservação, além de harmonia paisagística e bem estar da comunidade, 
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poderão servir para futuras medidas de compensação como replantio das espécies nativas, 
projetos de educação ambiental, levantamentos sobre a flora e fauna urbana, dentre outros 
aspectos conservacionistas. 

Foto 4-31: Praça da avenida Teotônio Vilela no bairro Jardim São José. 

 
Foto 4-32: Vista panorâmica demonstrando o 

porte das árvores. 

 
Foto 4-33: Vista lateral da Praça. 

4.3.8.5.3 Parque Urbano Municipal 

O complexo do “Bosque Municipal”, Zoológico e Barragem Eduíno Sbardellini representa uma 
área de lazer significativa, de relevância regional. Estão posicionados numa área de 
remanescente vegetal – fragmento florestal que é lindeira, limítrofe, à zona rural do município. 
Portanto, torna-se, somado aos valores culturais, numa área de grande significância ambiental 
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para o município, o que deve refletir ou apontar medidas para fomentos e futuros 
investimentos nos propósitos a que lhe são conferidos.  

Conforme dita o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), em 
que concebe legislações especificas para usos do solo e dos recursos naturais, este ambiente 
pode ser incluído no grupo das “Unidades de Proteção Integral”, cujo objetivo básico é 
preservar os recursos naturais, sendo admitido utilizá-los de forma indireta.  

Este reduto ecológico é composto por áreas de preservação permanente (nascentes) e matas 
ciliares somados às características naturais originais do município. Outro aspecto favorável à 
manutenção e conservação desta vegetação, tanto no entorno do zoológico e barragem 
quanto no viveiro municipal, é que há uma administração local conferindo características 
locais quanto ao manejo natural.  

A Barragem Eduíno Sbardellini, inaugurada no ano de 2004, além de represar as águas do 
Rio Verde, possui uma função turística, preservação ambiental e manutenção do patrimônio 
natural e cultural voltado às demandas de lazer, diversão à população residente e visitante. 
Na Foto 4-34pode-se observara vista parcial deste ambiente lacustre, conferindo uma 
significativa relevância ecológica com o entorno além dos aspectos e apelos turísticos. 

 Foto 4-34: Vista panorâmica da barragem do Rio Verde. 
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O complexo ambiental e zoológico apresenta, dentre outros, os seguintes atrativos turísticos 
e serviços ambientais: 

• Viveiro de mudas florestais nativas; 
• Áreas de preservação permanente margeando as florestas nativas; 
• Conservar a diversidade do ecossistema florestal, principalmente manter as paisagens 

preservadas em meio urbano, conferindo proteção às espécies raras, em perigo ou 
ameaçadas de extinção; 

• Administrar e manter serviços em diferentes modalidades de recreação em contato 
com a natureza e o turismo ecológico; 

• Propiciar opções de lazer, vivência e desenvolvimento pessoal na natureza para os 
visitantes. 

 
Foto 4-35: Viveiro de mudas. 

 
Foto 4-36: Área de lazer. 

 
Foto 4-37: Viveiro de mudas. 

 
Foto 4-38: Entrada do Zoológico 
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Foto 4-39: APP no interior do fragmento florestal 

urbano. 

 
Foto 4-40: Trilha de educação ambiental. 

4.3.8.5.4 Arborização Urbana 

Conforme citado no item anterior, é inegável que o viveiro de mudas nativas do município 
precisa ser fomentado para atender as exigências de um plantio contínuo e ordenado de 
árvores ao longo da área urbana. 

De acordo com informações do gestor ambiental do município, ainda não há um plano de 
arborização urbana municipal em curso. Reconhecidamente de competência do município, 
inclusive diversos artigos da Constituição Federal que determinam e orientam a organização 
e atribuições da gestão ambiental dos municípios, algumas leis federais têm repercussão 
maior na arborização urbana. Entre estas, destacam-se o Código Florestal e a Lei de Crimes 
Ambientais. 

Importante ressaltar que o Código Florestal Brasileiro, instrumento de grande valia para 
conservação dos recursos naturais brasileiro, em todas as esferas, preconiza e determina 
“que as florestas e as demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os 
habitantes do país”. Nas áreas urbanas, dá competência aos municípios para a fiscalização e 
promove a descentralização administrativa. As limitações previstas nesse código aplicam-se 
tanto a áreas rurais quanto a áreas urbanas. 

Assim, como orientação deste Plano Diretor além das leis de uso e ocupação do solo 
municipal devem respeitar os princípios e limites definidos no Código Florestal, quando se 
tratar de áreas de preservação permanente, reserva legal e, neste caso, arborização urbana, 
tema tão importante na vida dos cidadãos, além da qualidade e manutenção dos recursos 
naturais.  
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 Foto 4-41: Ausência de manejo de arborização urbana na Avenida Antônio Bolonha. Observar as 
formas descontínuas de ocupação de árvores ao longo de uma avenida extensa. 

 Uso Agrícola Municipal 

4.3.8.6.1 Práticas Agrícolas 

Os quantitativos da área agrícola produtiva do município de Vargem Grande do Sul estão 
embasados na coleta de dados processados pela Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado 
de São Paulo. De acordo com o portal do Governo do Estado de São Paulo, o censo, feito 
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento entre 2007 e 2008, é a maior análise do setor 
rural estadual já realizada.  

Portanto, segundo os dados estatísticos agrícolas levantados para o município de VGS, 
datados de 2007 e 2008, há a predominância entre as áreas com cultura temporária produtiva, 
equivalendo a 12.353 hectares, abrangendo cerca de 298 UPAs (unidade produtiva 
agropecuária), como demonstra parcialmente a seguir. Em contrapartida, as culturas perenes 
equivalem a 102 UPAs com abrangência de cerca de 1.268 hectares produtivos.  

A “cultura temporária” pode ser definida como aquela que sofre replantio após as colheitas, 
com baixo período de cultivo, como: olericultura (exploração das hortaliças); plantio de milho, 
cana-de-açúcar, dentre outras. 
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As culturas permanentes, ao contrário das temporárias, são aquelas não sujeitas ao replantio 
após a colheita, ou seja, há mais de uma retirada (colheita) produtiva. Tem vida útil de 
produção superior ao um ano, como a cafeicultura e citricultura. 

Tabela 4-10: Área Cultivada, Município de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, 2007/08 
(em hectare) 

Cultura Agrícola Número de 
UPA´s 

Total 
(hectares) 

Cultura Agrícola 

Cana-de-açúcar  153 621,1 Cana-de-açúcar  
Braquiária  206 5.188,9 Braquiária  

Milho  131   4.101,3 Milho  
Outras gramíneas para pastagem  158   2.623,7 Outras gramíneas para pastagem  

Feijão  20   1.045,4 Feijão  
Gramas  78   994,2 Gramas  
Eucalipto 116   711,0 Eucalipto 

Batata-inglesa (ou batata, ou 
batatinha)  

11   702,1 Batata-inglesa (ou batata, ou 
batatinha)  

Laranja  16   593,0 Laranja  
Café 48 499,1 Café 

Capim-gordura  28   418,0 Capim-gordura  
Milho-silagem  27   17,6 Milho-silagem  

*Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/IEA, Projeto LUPA. 
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 Foto 4-42: Unidade Produtiva Agropecuária do município de Vargem Grande do Sul – Bairro 
Perobás. 

 

 
Foto 4-43: Processo produtivo por irrigação 

mecanizada. 

 
Foto 4-44: Planto de cultura temporária. 
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 Foto 4-45: Área de plantio mecanizado por pivô central divisa com produção agropecuária. 

 
Foto 4-46: Citricultura. 

 
Foto 4-47: Leguminosa (soja / feijão). 

 
Foto 4-48: Milho. 

 
Foto 4-49: Cana de Açúcar. 
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 Fauna 

 Aspectos Metodológicos 

Importante registrar que para atingir aos objetivos deste diagnóstico não foram realizados 
levantamentos primários direcionados a estudos faunísticos. Ressalta-se que ao longo do 
trabalho de campo em que se percorreram as unidades ambientais do município, tanto na 
zona urbana quanto na área rural, não foi objeto deste levantamento incursões diretas, 
específicas, visando compor lista de espécies faunísticas. Estas amostragens, denominadas 
quantitativas, não foram realizadas, como exemplo: incursões a campo para captura de 
indivíduos, busca ativa de animais, tampouco amostragem com armadilhas, dentre outras 
metodologias usuais.  

Estes métodos usuais realizados para estudos mais aprofundados de ocorrência de animais 
silvestres necessitam, pois, de licença de órgãos ambientais competentes, como IBAMA ou 
secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Foram priorizadas metodologias para entendimento dos aspectos faunísticos qualitativos e, 
obviamente, quando o caso, observações diretas de animais nos transectos a pé com objetivo 
de confirmar as ocorrências de fauna local. 

Portanto, foram privilegiadas observações qualitativas em campo quanto às potencialidades 
de abrigo de fauna, zonas de refúgio, conectividade entre ambientes preservados, instalação 
de fauna em zonas de interesse ecológico, além de entrevistas com moradores locais. A partir 
das observações dos principais ambientes, tanto nativos quanto antrópicos, foi possível 
distinguir e/ou inferir que tipo de fauna e como ela habita as unidades ambientais que se 
repetem pelo município.  

 Ocorrência de Fauna: Distribuição e Abrangência 

Seguindo os padrões amostrais apresentados no item anterior e com as informações trazidas 
do campo foi possível caracterizar os grupos de fauna ocorrentes de acordo com sua 
distribuição e abrangência classificando-os como espécies de 1- “ampla distribuição 
ecológica”; 2- de “distribuição restrita”; “indicadoras de qualidade ambiental”; 3- “associadas 
ao meio antrópico” e 4- “ocupantes de áreas reflorestadas” (adaptado de Carnevalli & Almeida, 
1986). 

4.3.9.2.1 Espécies de Ampla Distribuição Ecológica 

Para esta classe estão incluídas as espécies de animais silvestres que possuem área 
territorial extensa, ou seja, porções e/ou remanescentes florestais que se interligam ao longo 
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do município, principalmente formando corredores de mata atlântica, como posto no item de 
caracterização regional da cobertura vegetal.   

Pelos trajetos realizados ao longo do município (trabalho de campo) pode-se concluir que 
tanto na zona rural quanto nos limites da zona urbana / periurbana (cercanias) e, em direção 
aos remanescentes florestais há um trânsito e dinâmica de populações de fauna que 
compartilham estes ambientes. A ocupação envolve as formas de ligação natural entre os 
“mosaicos” que conferem espaços, ou seja, os corredores de fauna, fazendo com que as 
comunidades regionais se interajam.  

Importante fazer referência às extensas áreas de ocupação dos eucaliptais do entorno, sejam 
plantios extensivos ou intensivos, como citado nos estudos de cobertura vegetal. Neste 
diagnóstico podem ser consideradas importantes zonas de refúgio temporário de várias 
espécies faunísticas. Observa-se que apesar de não haver uma riqueza significativa de 
plantas e oferta de recurso alimentar estes ambientes de florestas plantadas funcionam como 
sítios de conexões entre as matas nativas.  

Os mamíferos de grande porte são exemplos dessa classe de fauna que ocupam os diversos 
compartimentos citados. Podem ser encontrados em vários ambientes por requererem uma 
grande área de vida, boa capacidade de dispersão, necessitando, portanto, de amplas áreas 
territoriais para sobrevivência. 

A seguir estão relacionadas algumas espécies “chave” de aves (avifauna), como forma de 
exemplificar a complexidade de ocorrência nos ambientes florestais e entorno ao longo do 
município e efeito regional. 

• Ocorrência de espécies “pouco dependentes de mata”: aquelas que frequentam 
ambientes campestres e/ou pastagens, como a Alma-de-gato (Piaya cayana), Trinca-
ferro (Saltador similis), Pica-pau-anão (Picumnus cirratus), Pica–pau-do-campo 
(Colaptes campestris), dentre outras; 

• Ocorrência de espécies “dependentes de mata”: constituem-se naquelas de maior 
frequência no interior de matas (dependentes de mata), mas que, ocasionalmente, 
visitam ambientes adjacentes às composições florestais (áreas campestres e 
alteradas), como o Jacu (Penelope superciliaris), Tangará-dançarino (Chiroxiphia 
caudata) e o Estalador (Corythopis delandi); 

• Ocorrências nas áreas antrópicas agropecuárias - campos extensivos da região: 
frequentadores de ambientes alterados como pastagens e culturas, como o Guiri-guiri 
(Falco sparverius), Anu-preto (Crotophaga ani), Curiango-tesoura (Hydropsalis 
brasiliana), João-graveto (Phacellddomus rufrifrom).  
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4.3.9.2.2 Espécies de Distribuição Restrita 

Ao contrário das espécies de “ampla distribuição geográfica”, como citado anteriormente, esta 
classe de fauna encontra-se restrita às formações florestais localizadas, ou seja, há uma 
menor dinâmica de deslocamento – sobremaneira a vegetação de menor porte, capoeiras e 
formações ribeirinhas locais.   

4.3.9.2.3 Formações Florestais 

Como observado nos trabalhos de campo, o município de Vargem Grande do Sul possui 
grande parte das formações florestais em estágio secundário de regeneração, distribuídos 
como fragmentos isolados, em vales e encostas de morros, e na sua maioria associados a 
cursos d’água; 

4.3.9.2.4 Espécies Associadas ao Meio Antrópico – Agricultura e Agropecuária 

Devido às mudanças regionais no uso do solo e na cobertura vegetal, pouco a pouco, a 
comunidade faunística vai se adaptando fisiologicamente a estas modificações. Somente a 
realização de levantamentos pontuais e periódicos ao longo do município poderia apontar as 
alternativas de exploração dos animais daquelas regiões anteriormente improváveis de 
ocupação.  

Os habitats modificados e simplificados que resultaram dessas atividades provavelmente 
favoreceram as espécies de grande potencial adaptativo e prejudicaram as formas mais 
especializadas (Queirolo & Motta-Júnior, 2000).   

Nestes ambientes há uma fauna característica e residente relativa às pequenas propriedades 
rurais compostas por ambientes alterados para atividades agrícolas e formações florestais 
reduzidas, exceto as áreas de reserva legal, como já posto neste estudo.  

4.3.9.2.5 Áreas Reflorestadas 

Pode-se afirmar que os reflorestamentos de Eucalyptus sp. são bastante representativos na 
região de inserção do município, conforme já apontado no estudo de cobertura vegetal deste 
diagnóstico. As tipologias vegetais de eucaliptos tornam-se importantes zonas de refugio da 
fauna, tanto aquela residente, levando a crer uma baixa diversidade, quanto dos animais 
temporários, propícios à oferta complementar de alimentos e de abrigo encontrados, 
principalmente nos períodos de maior elevação térmica.  

Os eucaliptais estão associados ou margeados por formações florestais nativas, mesmo que 
secundarizadas e possuem sub-bosques significativos de plantas nativas: composições 
“abandonadas”, sem trato intensivo de produtividade. Constituem-se em locais de grande 
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importância ecológica, pois possibilita a ocorrência de espécies da fauna de residência 
temporária entremeados por vegetações florestadas nativas. 

 Gestão Ambiental 

 Aspectos Institucionais 

A gestão ambiental no município de Vargem Grande do Sul é realizada pelo Departamento 
de Meio Ambiente composto de três divisões: 1) Agricultura; 2) Inspeção Sanitária Animal e 
3) Meio Ambiente. Dentre suas atribuições, também é responsável pelo viveiro municipal e do 
zoológico. O departamento conta com dois funcionários e suas atribuições incluem, dentre 
outras: 

• Fiscalização mediante denúncia; 
• Emissão de Certidão de Regularidade de Uso e Ocupação do Solo18; 
• Autorização de cessão de mudas do viveiro; 
• Autorização de poda e corte de árvores; 

O viveiro municipal conta com quatro funcionários e as mudas que lá são produzidas são 
utilizadas na arborização urbana, recuperação de nascentes, dentre outras demandas. A 
cessão de mudas pode ocorrer para casos de compensação ambiental estabelecidas pela 
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo19.  

O zoológico conta com sete funcionários, sendo um biólogo, um veterinário e cinco 
ajudantes/manutenção. O viveiro, o zoológico, o bosque municipal20 e a captação de água 
ficam todos reunidos no mesmo complexo. 

No que tange à organização da gestão e normatização, o município possui: 

• Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA; 
• Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
• Participação no Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Pardo e Mogi-Guaçu; 
• Plano Diretor de Turismo; 
• Plano Municipal de Mata Atlântica; 
• Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMSB). 

Vargem Grande do Sul participa do Programa Estadual Município Verde Azul, que classifica 
os municípios segundo uma série de critérios ambientais como cobertura vegetal por habitante 

                                                
18 No âmbito do licenciamento ambiental estadual, o município participa mediante a emissão de certidão que ateste a regularidade 
do empreendimento ou a possibilidade de tal atividade em função das leis de uso e ocupação do solo do município. 
19 A CETESB estabelece como compensação no caso de supressão arbórea a relação 25 x1 ou 75 x1 dependendo da espécie, 
ou seja, para cada indivíduo suprimido deve-se plantar 25 outros indivíduos. 
20 O bosque não possui registro formal como unidade de compensação. 
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e tratamento de resíduos, dentre outros. Segundo essa classificação o município recebe 
recursos do estado de São Paulo que devem ser destinados à gestão ambiental. Os dados 
do referido programa apontam oscilações em relação ao posicionamento no ranking, bem 
como na nota. 
Tabela 4-11: Evolução da nota e rankeamento do município de Vargem Grande do Sul entre 2011 e 

2017 no Programa Município Verde Azul. 
Ano Nota Posição 

2017/3 11.26 383 
2017/2 26.52 254 
2017/1 15.12 321 
2016 44.92 219 
2015 18.61 389 
2014 11.03 510 
2013 -- -- 
2012 44.30 389 
2011 10.41 557 

*Fonte: Fonte: São Paulo (2018). Disponível em: 
<http://http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/pontuacoes/>. Acesso em 18 de abril de 2018. 

 

 
Foto 4-50: Viveiro municipal de Vargem Grande 

do Sul. 

 
Foto 4-51: Zoológico municipal de Vargem 

Grande do Sul. 

 Saneamento Básico  

A Lei Federal nº 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, o definiu em seu artigo 3° como sendo “conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais” de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 
fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.  
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Segundo Rosseto e Lerípio (2012) 21 , a gestão do saneamento básico pressupõe a 
coordenação e avaliação do “desempenho de processos, por meio de ações planejadas e 
executadas para a geração de um produto ou fornecimento de um serviço.” Segundo os 
autores, a gestão deve se preocupar desde a fase de planejamento até a fase de eliminação 
de resíduos.  

O saneamento ambiental deve ser concebido como elemento primordial para a promoção do 
equilíbrio ambiental em áreas antropizadas, não se limitando ao fornecimento dos serviços, 
mas também melhorando a aplicação de recursos e ampliando a oferta dos serviços 
(ROSSETO e LERÍPIO, 2012). 

O município de Vargem Grande do Sul possui Plano Municipal Integrado de Saneamento 
Básico (PMISB) elaborado em 2014 (Engecorps & Maubetec) 22  no âmbito dos Planos 
Integrados Regionais e Municipais de Saneamento Básico para as UGRHI 9, o qual servirá 
de base para os dados apresentados a seguir. 

 Água Potável 

Conforme Engecorps & Maubetec (2014), o município possui índice de atendimento urbano 
de água de 100% com uma rede de 255 km de extensão e volume anual produzido de 
2.984.000 m³. O índice de perda na distribuição é de 36,3% com uma média de 232,2 
l/dia/ligação. 

O sistema municipal é operado pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto que realiza 
captação superficial na barragem do Rio Verde (Represa Eduíno Sbardelli) com volume 
nominal de 200 L/s e direciona a água bruta através de estação elevatória até a Estação de 
Tratamento de Água – ETA. 

Segundo a projeção elaborada por Engecorps & Maubetec (2014) em relação à captação e 
demanda até o ano de 2034, o volume disponível atende com segurança as necessidades do 
município. O mesmo estudo destacou a necessidade premente de redução no volume de 
perdas do sistema. A reservação total do sistema de tratamento é de 3.250 m³ e também 
tende a suprir a demanda estimada até o ano de 2.034. 

                                                
21 GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO – Abastecimento de água e esgotamento sanitário. PHILIPPI JR., A.; GALVÃO JR. A. 
de C. Ed. Manole, 2012. Capítulo Gestão de políticas públicas de saneamento básico. Pág. 18 a 41. 
22 http://www.saneamento.sp.gov.br/PMS/UGRHI%2009/Vargem_Grande_do_Sul.pdf 
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Foto 4-52: Estação de Tratamento de Água (ETA). 

 Esgotamento Sanitário 

O município possui uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE com capacidade nominal 
de 120 L/s (Engecorps & Maubetec, 2014): 

A ETE funciona pelo processo de lagoas aeradas (2 lagoas com 6 aeradores 
superficiais de 20 cv cada uma) seguidas de lagoas de decantação e pós-tratamento 
via cloração por hipoclorito de sódio em tanque de contato. 

Cerca de 90 % do esgoto doméstico é coletado e desse total, 100% é tratado. Ainda existem 
lançamentos clandestinos no município. Conforme (Engecorps & Maubetec, 2014), os 
principais problemas verificados em relação ao esgotamento sanitário são: 

• Sistema de Coleta e Encaminhamento – vazamentos em rede coletora e coletores; 
sistema operacional das elevatórias prejudicado por falta de geradores de emergência; 
lançamento de esgotos “in natura” nos cursos d’água;  

• Sistema de Tratamento – sistema parcialmente fora de operação por falta de mão de 
obra qualificada; as unidades preliminares como caixa de areia e gradeamento 
mecanizados estão fora de operação por quebra dos equipamentos, em decorrência 
da falta de operação da ETE; os esgotos entram nas lagoas de aeração brutos sem a 
limpeza preliminar; há necessidade de fornecimento dos dados de outorga para o 
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lançamento dos esgotos tratados no Rio do Verde, já que o SAAE não disponibilizou 
esses dados até o momento. 

Na zona rural a solução normalmente adotada é a destinação dos efluentes domésticos in 
natura para os canais de drenagem, sendo que em casos isolados há o uso de fossas 
sépticas. 

 Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos no município de Vargem Grande do Sul são recolhidos através do sistema 
porta a porta por seis caminhões, sendo três compactadores e três de caçamba aberta 
destinados ao aterro sanitário que é licenciado pela CETESB. Destaca-se no aterro a ausência 
de controle de entrada de pessoas e animais, uma vez que a área é cercada, mas existe uma 
abertura lateral que os caminhões utilizam para a deposição dos resíduos. 

Conforme Engecorps & Maubetec (2014), a coleta é diária e setorizada, atendendo a toda a 
população urbana. Na zona rural não há coleta de lixo e a população ou queima o lixo ou 
entrega no almoxarifado da prefeitura que daí realiza a correta destinação. A geração 
estimada para 2018 foi de 828,70 toneladas/mês (Engecorps & Maubetec, 2014). 

O município conta com a coleta seletiva que é realizada pela Cooperativa de Trabalho de 
Reciclagem – Grupo Ambiental Cata Vida que conta com sete cooperados e atua em galpão 
específico. 

Os resíduos da construção civil (RCC) são recolhidos por caçambas e destinados a local 
provisório. A administração municipal não permite o recolhimento por carroceiros em virtude 
de os mesmos realizarem descarte em locais inadequados. 

Os resíduos sólidos da saúde (RSS) são recolhidos por uma empresa privada que realiza a 
destinação adequada. 

Segundo dados do Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares elaborado pela CETESB em 
2012 (Engecorps & Maubetec, 2014), os seguintes itens do aterro receberam nota zero: 

• Portaria, balança e vigilância;  
• Recobrimento dos resíduos;  
• Cobertura de terra;  
• Homogeneidade da cobertura;  
• Profundidade do lençol freático (P) x Permeabilidade do solo (K);  
• Drenagem definitiva de águas pluviais;  
• Presença de aves e animais;  
• Ocorrência de moscas e roedores. 
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Foto 4-53: Viveiro municipal de Vargem Grande 

do Sul. 

 
Foto 4-54: Zoológico municipal de Vargem 

Grande do Sul. 

 
Foto 4-55: Deposição irregular de Resíduos da 
Construção Civil (RCC) na Avenida Industrial. 

 
Foto 4-56: Descarte irregular de Resíduos 

Sólidos Urbanos na Avenida Industrial. 

 Potencialidades e Vulnerabilidades          

 Potencialidades 

O município está inserido no Circuito Turístico Mogiana paulista, composto ainda pelos 
municípios de Casa Branca, Divinolândia, São Sebastião do Grama, Águas do Prata, São 
João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. Possui um Departamento de Cultura e Turismo 
com duas divisões: 1) Cultura e 2) Turismo. O município também possui um Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR, criado pela Lei Ne 2.646 de 21 de março de 2006. 

O município apresenta como grandes potencialidades a vocação agrícola e o turismo 
religioso. A vocação agrícola é verificada através da importância da cidade, no cenário 
regional, na produção, principalmente de batatas, café e cana-de-açúcar.  

Por outro lado, o turismo religioso é muito importante, especialmente com a inserção do 
município no Roteiro “Caminho da Fé”. Também merece destaque a existência do viveiro 
municipal, o zoológico e a barragem, que representam locais de lazer para a comunidade e 
visitantes. 
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Foto 4-57: Via crucis. 
 

Foto 4-58: Pousada da Cidinha. Segundo o 
proprietário, no ano de 2017, 8.000 peregrinos 
passaram pela pousada (não necessariamente 

se hospedaram). 

Foto 4-59: Festival de pesca na sexta-feira da Paixão. 

O Plano de Inventário Turístico (PLANISA, 2018) identificou como recursos/atrativos: 

• Cachoeira da Fazenda São Bento; 
• Serra da Mantiqueira; 
• Igrejas: Matriz de Sant’ Ana, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Benedito; 
• Cristo Redentor; 
• Caminho da Fé; 
• Via Crucis; 
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• Câmara Municipal; 
• Casa da Cultura; 
• Escola de Música Manoel Martins (Sociedade Espanhola); 
• Fábrica de cerâmica Sopil; 
• Doces de batata da Casa Candinho; 
• Doces bem-casado da Casa Candinho; 
• Festas: carnaval, Festa da Batata e do Peão Boiadeiro, Festa das Nações, Festa do 

Milho e Festival da Música Sertaneja, Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Torneio 
de Pesca, Encontro de Motos, Circuito Cultural Paulista, Superação, Semana Natalina 
e Parada de Natal, Desfile de Aniversário da Cidade; 

• Torneios Esportivos: Rodadas da Taça EPTV de Futsal, Campeonato Paulista de 
Judô, Campeonato Paulista de Taekwendo, Corrida Pedestres da Independência, 
Copa UKCA de Karatê, Campeonato Regional de Futebol, Rodadas de Jogos Abertos 
da Juventude, Taça dos Campeões, Rodadas de Jogos Preparatórios para a Taça 
EPTV de Futsal, Festival Regional de Handebol, Festival Regional de Voleibol. 

Quadro 4-1: Calendário de atrações do município de Vargem Grande do Sul.  
*Fonte: Inventário Turístico – PLANISA, 2018. Pág. 25. 

A infraestrutura hoteleira conta com dois hotéis e uma pousada, além de um hotel em fase de 
construção totalizando 91 apartamentos disponíveis: 
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Quadro 4-2: Infraestrutura hoteleira em Vargem Grande do Sul. 
Hotel Apartamentos 

Luar Plaza Hotel 30 
Pousada Andrade 26 

Príncipe Palace Hotel 35 
Barra Hotel (em construção) 105 

Pousada da Cidinha (Caminho da Fé) 05 
*Fonte: São Paulo (2018). Disponível em: <http://http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/pontuacoes/>. 

Acesso em 18 de abril de 2018. 

O Diagnóstico do Plano Diretor de Turismo identificou como fraquezas do município 
(PLANISA, 2018): 

• Falta de informações turísticas; 
• Falta de identidade cultural particular no artesanato; 
• Falta de identidade cultural particular na gastronomia; 
• Falta de especialidade dos serviços de hospedagem voltados ao turismo; 
• Falta de divulgação turística (marketing). 

Em relação às ameaças, foram identificadas (PLANISA, 2018): 

• Concorrência com município turísticos na região (Espírito Santo do Pinhal e Água da 
Prata); 

• Concorrência com destino consolidado na proximidade (Poços de Caldas-MG); 
• Concorrência com São João da Boa Vista como centro de suporte ao turismo regional, 

pela grande oferta de infraestrutura (hospedagem, comércio e serviços) 

 Vulnerabilidades 

Em relação às vulnerabilidades do município, no que se refere ao quesito ambiental, pode-se 
destacar os seguintes elementos: 

• Reduzido quadro técnico do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente – A gestão 
ambiental apresenta uma série de demandas no dia a dia, bem como a elaboração de 
planos e projetos. Para uma gestão adequada, é imprescindível que haja profissionais 
em número suficiente para atendimento das demandas; 

• Ausência de Controle Ambiental na Zona Rural – Não há qualquer tipo de controle em 
relação à qualidade da água consumida, bem como em relação às técnicas 
empregadas no descarte de efluentes líquidos na zona rural; 
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• Áreas de risco – em virtude das características naturais do terreno (geologia e 
declividade), juntamente com a distribuição pluviométrica concentrada, podem ocorrer 
deslizamentos de terra, bem como inundações; 

• Ausência de inventário ambiental – estudo que possa catalogar e georreferenciar 
nascentes, bem como identificar estado de conservação das áreas de preservação 
permanente (APPs); 

• Funcionamento inadequado do aterro sanitário – o aterro sanitário não observa as 
normas técnicas padrão, de modo que seu funcionamento coloca em risco o solo, os 
recursos hídricos, bem como contribui para a proliferação de doenças; 

• Perda na distribuição da água tratada – o município apresenta uma perda de 36% na 
distribuição da água tratada, o que representa um volume bastante considerável que 
tende a encarecer o custo final do tratamento, bem como compromete os recursos 
hídricos. 
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4.4 Configuração Territorial Urbana 

 Histórico de Ocupação 

 Mesorregião de Campinas 

A mesorregião de Campinas é uma das quinze mesorregiões do estado de São Paulo cuja 
ocupação remete às estradas e bandeiras, no final do século XVII e início do século XVIII. A 
região, com estradas que conectavam São Paulo às minas de ouro goianas e mineiras, 
inicialmente funcionava como posto de descanso e alimentação, o que deu origem às 
primeiras fazendas de abastecimento e pouso. Ao longo do tempo houve um movimento 
interiorização da ocupação na região consolidado pelas fazendas de plantio de cana-de-
açúcar e café. 

Atualmente, a região caracteriza-se pela intensa urbanização e pela agroindústria, com 
destaque para a produção de laranja, centros de pesquisa científica e tecnológica e a 
produção têxtil. 

 Vargem Grande do Sul 

Em direção ao estado de Goiás motivados pela busca do ouro, os bandeirantes percorriam a 
antiga estrada Grande ou Francana em meados do século XVII. Ao longo da estrada foram 
instaladas fazendas para fornecimento de alimentos e abrigo aos Bandeirantes. Estas 
fazendas são resultantes das Sesmarias concedidas ao longo do traçado da estrada.  

A Sesmaria Várzea Grande, concedida ao Sargento Mor José Garcia Leal, entre os anos de 
1825 e 1874, passou por diversas disputas e divisões que deram origem a dezenas de 
fazendas e sítios, dentre eles um transformou-se no povoado do Bairro da Porteira, que por 
sua vez remete à histórica porteira que abria caminho para a Casa Branca e a Fazenda Lagoa. 

O Padre José Valeriano de Souza, vigário de São João da Boa Vista, celebrou a primeira 
missa do Bairro da Porteira no ano de 1874, mesma época em que o Coronel Mariano Pereira 
obteve a licença para erigir a primeira igreja do povoado. Em 1888, o Bairro da Porteira passou 
a ser conhecido por Distrito Policial de Santana de Vargem Grande, que por sua vez teve seu 
nome modificado para Distrito de Paz de Vargem Grande pela lei nº 126 de 1891.  

Em 1906, o Bairro da Porteira é elevado à categoria de Vila, sob a jurisdição de São João Da 
Boa Vista. A emancipação política aconteceu em 24 de fevereiro de 1922, com a eleição do 
primeiro prefeito municipal, Capitão Belarmino Rodrigues Peres e, em 1944, o decreto-lei nº 
14.334 alterou a denominação da cidade para Vargem Grande do Sul.  
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Os principais eventos são comemorados na data de 26 de junho com a romaria – Dia da 
Padroeira Santa Ana - e dia 26 de setembro, aniversário da cidade. Desde a fundação da 
cidade, a economia de Vargem Grande do Sul foi voltada exclusivamente para a lavoura e 
com a industrialização, na década de 1920, a produção de materiais de cerâmica vermelha 
passou a ganhar destaque, sendo responsável pelo crescimento da cidade. (SICOV, 2018) 

Vargem Grande do Sul também foi palco de eventos históricos importantes para São Paulo. 
Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o exército Constitucionalista utilizou como 
sede a Fazenda Fartura, localizada no município. Além disso, Vargem Grande foi cenário para 
o filme “O cangaceiro” do diretor Victor Lima Barreto, premiado em 1953 no Festival 
Internacional de Cannes como melhor filme de aventura.  

 Caracterização da Ocupação na Área Urbana 

O município de Vargem Grande do Sul é constituído apenas pelo Distrito Sede. O perímetro 
urbano vigente na sede foi definido pela Lei Municipal nº 4.051 de 9 de novembro de 2016, 
que também instituiu o perímetro urbano do Condomínio das Macadâmias.  

Os principais acessos ao Distrito Sede são realizados pelas rodovias estaduais SP-215, SP-
344, BR-267. Já para o Condomínio das Macadâmias, localizado à sudoeste do município, o 
acesso é realizado por estradas vicinais sem pavimentação. 

O condomínio possui fechamento em todos os seus limites e acesso restrito para visitantes. 
Apresenta traçado urbano caracterizado por grandes quadras com formatos irregulares e lotes 
com cerca de 1.000m² (mil metros quadrados). As habitações são unifamiliares e a tipologia 
construtiva de alto padrão, porém ainda conta com expressivo número de lotes vagos. 

A malha urbana da sede foi consolidada de forma espontânea com desenho urbano regular, 
porém as quadras não exibem forma e tamanho padrão. Nas proximidades das rodovias e 
dos córregos que perpassam o Distrito Sede, verifica-se o traçado orgânico de acordo com às 
barreiras naturais pré-existentes. Assim, a malha urbana existente é resultante da ocupação 
que aconteceu de maneira gradativa. Os bairros mais novos na periferia foram, praticamente 
em sua totalidade, são configurados a partir de loteamentos realizados por empreendedores 
particulares e com a aprovação do Departamento de Obras. Verificou-se a tendência de 
desenvolvimento da cidade principalmente nos eixos norte e sul. No entanto, a porção sul do 
município encontra-se em uma bacia hidrográfica distinta, a bacia do Rio Mogi-Guaçu, assim 
o seu esgoto precisa ser coletado e encaminhado para o emissário final, que margeia o Rio 
Verde até a ETE, o que dificulta o desenvolvimento nessa direção. 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
4-129 

 

Os quarteirões, geralmente retangulares, não apresentam um tamanho padrão, e exibem 
maior variação em áreas com barreiras geográficas, como próximo às rodovias ou aos cursos 
d’água. 

Para fins de parcelamento do solo, Vargem Grande do Sul possui a Lei nº 1.952 de 7 de 
novembro de 1995, que define as condições em que será permitido o parcelamento do solo e 
os requisitos para loteamento. Segundo a referida lei, no caso de desmembramentos os lotes 
deverão ter área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada 
mínima de 10 m (dez metros). E somente será permitido o desdobro em lotes quando resultar 
em área mínima igual a 125 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) e testada mínima igual 
a 5 m (cinco metros). As disposições sobre loteamentos fechados são descritas pela Lei nº 
2.666 de 8 de agosto de 2006, e as diretrizes e normas para a regularização de loteamentos 
e condomínios irregulares estão dispostas na Lei nº 3.796 de 23 de maio de 2014. 

A Lei Municipal nº 2.666, de 8 de agosto de 2006, dispõe sobre a inclusão dos loteamentos 
fechados e a Lei nº 3.796, de 23 de maio de 2014, orienta a respeito da regularização de 
loteamentos ou condomínios em situação irregular. 

O município conta ainda com outros instrumentos reguladores, em 1980 foram criados os 
Códigos de Posturas e de Obras, Lei nº 1.098 e Lei nº 1.110, respectivamente. Mais tarde, 
em 1995, foi instituída a lei sobre o Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 1.952.  

Em 19 de dezembro de 2006 foi instituído o Plano Diretor de Vargem Grande do Sul, pela Lei 
Municipal nº 2.681, que sofreu emendas no decorrer do tempo, mas vigora até o presente. 
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 Caracterização dos Usos do Solo Urbano 

Figura 4-10: Mapa de usos e ocupação do solo do Distrito Sede. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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Nos trabalhos de levantamento de dados in loco foi constatada a predominância de imóveis 
de até dois pavimentos. Sendo que na área central verifica-se o maior adensamento, aonde 
as edificações estão implantadas no lote sem afastamentos frontal e laterais. Já em suas 
áreas periféricas observa-se o número maior de lotes vagos e imóveis cercados por muros 
com a presença de afastamentos nas divisas. 

Em trechos da Av. Antônio Pedro Cavaleiro e na Vila Esperança foram identificadas 
construções de baixo padrão, já o médio e alto padrão construtivo foi constatado em bairros 
de maior interesse imobiliário, como o Jardim São Luiz, Jardim Mariucha e Jardim São 
Joaquim.   

O uso residencial unifamiliar é predominante na área urbana, mas é possível identificar áreas 
que apresentam concentração expressiva de estabelecimentos comerciais e de serviços, 
especialmente nos corredores de maior circulação de veículos, como nas ruas do Comércio, 
Batista Figueiredo e Capitão Belarmino Rodrigues Peres no centro. Já ao sul do município, 
observa-se a concentração do uso comercial ao longo das avenidas Vereador José Aleixo, 
Walter Tatoni e Teotônio Vilella. 

As atividades industriais concentram-se nos Distritos Industriais I e II e no antigo Parque 
Industrial, áreas acessadas facilmente por rodovias e pelas vias marginais lindeiras às 
mesmas. Existem ainda indústrias de cerâmicas implantadas em pontos distintos da malha 
urbana e sua atividade gera incômodos aos moradores do entorno, especialmente em função 
do tráfego de caminhões, dos processos de queima e da poeira. 

Quanto aos espaços de lazer do município, destacam-se: 

• as diversas praças da cidade; 
• as academias ao ar livre; 
• o Centro Educacional e Esportivo José Cortez; 
• o Centro Esportivo e Recreativo XXI de Abril; 
• o Centro Esportivo Américo Toquini; 
• o Centro Esportivo Nicola Ranzani; 
• o Ginásio Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues; 
• o Ginásio Poliesportivo Benedito Bedin; 
• a Represa Eduino Sbardellini; 
• o Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita; 
• o Estádio Municipal Dudu Ramão; 
• o Campo de Futebol do Cruzeiro; 
• o Bosque Municipal Nestor Bolonha; 
• o Zoológico Municipal. 

Vale destacar também os equipamentos culturais de Vargem Grande do Sul como:  
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• a Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto; 
• a Escola de Música Manoel Martins; 
• a Casa da Cultura (com Centro de Memória e auditório). 

Na área urbana foram verificados pontos susceptíveis a alagamentos em trechos de várzea, 
problema recorrente quando chuvas intensas acometem a cidade. Outra questão a ser 
analisada são os pontos de erosão existentes próximos à malha urbana. 

O entorno contíguo ao perímetro urbano do Distrito Sede é ocupado principalmente por 
propriedades rurais, sítios e fazendas com a paisagem configurada por pastagens e 
plantações de cana-de-açúcar e batata.  

 
Foto 4-60: Área de lazer e esportes. 

 
Foto 4-61: Escola Municipal de Educação Básica 

Padre Donizetti. 

 
Foto 4-62: Escola Infantil na Rua Quinze de 

Novembro localizada na região central. 

 
Foto 4-63: Vista da região comercial. 
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Foto 4-64: Cemitério da Saudade. 

 
Foto 4-65: Centro de Artes Marciais Clube XXI 

de Abril na Rua Mato Grosso. 

 
Foto 4-66: Área com ocupações esparcas e 

muitos vazios urbanos. 

 
Foto 4-67: Travessia de pedestres na Avenida 

Marginal. 

 
Foto 4-68: Edificação construída sem o 

afastamento do curso d’água, ou seja, não 
respeita a área area non aedificandi do mesmo.. 

 
Foto 4-69: Edificações de alto padrão construtivo 

no Jardim São Paulo. 
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Foto 4-70: Tipologia arquitetônica de dois e três 

pavimentos. 

 
Foto 4-71: Tipologia arquitetônica unifamiliar 

implantas no limite da calçada e sem 
afastamentos localizada na Rua Quinze de 

Novembro. 

 
Foto 4-72: Área de expansão urbana ainda sem 

pavimentação localizada ao final da Rua Rio 
Grande do Sul. 

 
Foto 4-73: Tipologia arquitetônica unifamiliar 

situada na Avenida Industrial. 

 
Foto 4-74: Área de lazer às margens da 

barragem Eduimo Sbardellini. 

 
Foto 4-75: Tipologia arquitetônica na Rua Edvard 

Gabrioli. 
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Foto 4-76: Praça Ivor José Barion. 

 
Foto 4-77: Vista da placa da obra de canalização 

do Rio Verde. 

 
Foto 4-78: Praça Capitão João Pinto Frontão. 

 
Foto 4-79: Fonte e Igreja Matriz de Santana. 

 
Foto 4-80: Vista da fachada frontal da Delegacia 

de Polícia de Defesa da Mulher. 

 
Foto 4-81: Memorial do Futebol Ramiro Lúcio 

Pereira. 
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Foto 4-82: Empresa de cerâmica localizada na 

região industrial. 

 
Foto 4-83: Empresa de fertilizantes localizada na 

Rodovia Sp 215. 
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 Figura 4-11: Mapa de densidade demográfica do município de Vargem Grande do Sul. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Regularidade Fundiária 

Os imóveis em situação irregular existentes no Distrito Sede encontram-se principalmente no 
bairro Jardim Paulista, onde ocorreu a invasão de uma área institucional e de áreas de 
proteção permanente dos cursos d’água. Na área rural do município, existem pequenos 
loteamentos irregulares em desacordo com a legislação vigente. 

 Cultura e Proteção do Patrimônio 

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul conta com o Departamento de Cultura e Turismo, 
responsável por orientar e coordenar as ações relativas à cultura na cidade. 

O município não participa de nenhum programa ou consórcio ligado a outras esferas 
governamentais de Cultura ou Patrimônio Cultural, tampouco possui uma política pública 
específica relacionado a este tema. Atualmente, as ações do setor estão principalmente 
voltadas ao desenvolvimento do turismo na cidade em conjunto com o Conselho Municipal de 
Turismo – COMTUR. 

O Decreto Municipal nº 2.718 instituiu o Conselho Municipal Histórico, Patrimonial, Cultural, 
Geológico, Ambiental, Arquitetônico, Urbano e Rural – COMHIC, em 2008, cuja efetividade é 
questionável. 

Vargem Grande do Sul não conta com um Plano Municipal de Cultura que desenvolva ações 
de apoio e estímulo às manifestações culturais ou com uma legislação que regulamente as 
normas e instrumentos de proteção ao Patrimônio Cultural como a Lei de Registro e de 
Tombamento Municipal, dentre outras disposições. 

Não há qualquer processo de identificação, proteção e monitoramento do acervo cultural 
material e imaterial do Patrimônio Cultural local. Faz-se necessário o desenvolvimento de um 
programa de inventário de todos os bens do patrimônio histórico, artístico, cultural e 
paisagístico de Vargem Grande do Sul. O inventário de proteção do acervo cultural é um 
programa de pesquisa dinâmico e sistemático de conhecimento das diversas manifestações 
culturais da cidade, e busca formar um banco de informações que auxiliará na definição de 
políticas públicas, já que o conhecimento é o princípio da proteção. 

Dentre os bens imóveis pode-se citar, dentre outros: 

• a Igreja Matriz de Sant’Ana (1963); 
• a Igreja de Nossa Senhora Aparecida (década de 1910) 
• a Igreja de Santo Antônio (1929); 
• o Cristo Redentor (1991); 
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• a Câmara Municipal (1918); 
• a Casa da Cultura (inc. Séc. XX); 
• a Escola de Música Manoel Martins (Sociedade Espanhola); 
• a Fábrica de Cerâmica Sopil (1923); 
• a Via Crucis. 

Destaca-se como patrimônio imaterial do município, dentre outros: 

• a Festa do Milho; 
• o Festival de Música Sertaneja; 
• a Festa do Perobá; 
• a Festa das Nações; 
• a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana; 
• a Festa de Peão de Boiadeiro; 
• a Festa da Batata; 
• os “Caminhos da Fé”; 
• o Torneio de Pesca; 
• o Desfile de aniversário da cidade e Super Ação; 
• a Semana Natalina e Parada de Natal; 
• o Doce Bem Casado da Casa Candinho. 

O Patrimônio Cultural é conformado por bens materiais e imateriais que fazem parte da cultura 
de um povo. A identidade cultural depende da manutenção, preservação e da transmissão 
desses valores através das gerações. Ressalta-se que não foi identificado qualquer projeto 
de educação patrimonial, mas é fundamental que as escolas, a comunidade e o poder público 
desenvolvam esses projetos. 

Além do mais é fundamental manter o inventário do município sempre atualizado e a pesquisa 
por novos bens deve ser contínua e sistemática, levando em consideração a dinâmica da 
sociedade e suas relações. 

A Lei nº 4.121 de 3 de julho de 2017, instituiu um programa de parceria público-privada para 
a melhoria de áreas públicas de uso comum, denominado Programa Adote um Bem Público. 
Para efeitos dessa lei estão incluídas praças, parques urbanos, áreas de lazer, monumentos, 
rotatórias, parquinhos infantis, academias de ginástica, viadutos, canteiros, jardins, pontos de 
ônibus, quadras esportivas, bicicletários, refúgios de segurança de vias públicas e outras 
áreas públicas assemelhadas. No entanto, os órgãos municipais poderão admitir a adoção de 
outros bens ou equipamentos públicos de uso comum destinados ao lazer, à cultura, à 
recreação e ao esporte. Com o objetivo de incentivar e viabilizar ações de conservação e 
manutenção, esse instrumento é bastante interessante e sua aplicação deve ser estimulada 
pelo poder público. 
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Foto 4-84: Edificação dotada de características 
arquitetônicas relevantes e com características 

na implantação sem afastamentos que remontam 
à formação da cidade.  

 
Foto 4-85: Casa da Cultura, edificação com 

características neoclássicas. 

 
Foto 4-86: Exposição no interior da Casa da 

Cultura. 

 
Foto 4-87: Estátua do Cristo. 

 
Foto 4-88: Edificação dotada de características 

arquitetônicas e de implantação que remontam à 
formação da cidade. 

 
Foto 4-89: Edificação que possui destaque na 

apaisagem urbana com características 
arquitetônicas relevantes. 
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 Saneamento Básico 

No ano de 2014, foi elaborado o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB 
com o objetivo de orientar as políticas públicas com o diagnóstico dos serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos.  

Em Vargem Grande do Sul a captação e o tratamento de água são operados pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. O sistema de abastecimento de água realiza a captação 
superficial na barragem do Rio Verde, Represa Eduíno Sbardelli, com volume nominal de 200 
litros/segundo (l/s) e direciona a água bruta através de estação elevatória até a Estação de 
Tratamento de Água – ETA. 

De acordo com o PMISB, o município possui índice de atendimento urbano de água de 100% 
com uma rede de 255 km de extensão e volume anual produzido de 2.984.000 m³. O índice 
de perda na distribuição é de 36,3% com uma média de 232,2 l/dia/ligação. Além disso, 
segundo relatos, a água chega em condição imprópria para consumo em muitas residências, 
em função da contaminação através do ferro fundido sofrida na rede de distribuição. 

Em relação à captação e demanda, segundo o Plano de 2014, até o ano de 2034 o volume 
disponível atenderá com segurança as necessidades do município. O mesmo estudo 
destacou a necessidade premente de redução no volume de perdas do sistema. A capacidade 
de reserva total do sistema de tratamento é de 3.250 m³ e tende a suprir a demanda estimada 
até o ano de 2034, conforme anteriormente citado no Diagnóstico Ambiental do município. 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, cerca de 90% do esgoto é coletado, conforme 
os dados do PMISB (2014), e o município possui uma Estação de Tratamento de Esgoto – 
ETE com capacidade nominal de 120 L/s. Depois de tratado, todo o efluente é lançado na 
bacia do Rio Verde. Na zona sul da cidade, que se encontra em outra bacia, o esgoto coletado 
é encaminhado para o emissário final que margeia o Rio Verde até a ETE.  

Já na zona rural, os efluentes domésticos correm in natura para os canais de drenagem, e em 
casos isolados há o uso de fossas sépticas. 

Segundo o PMISB, as principais deficiências em relação à coleta e tratamento do esgoto são 
os vazamentos existentes na rede coletora e nos coletores; o sistema operacional das 
elevatórias prejudicado por falta de geradores de emergência; o lançamento de esgotos “in 
natura” nos cursos d’água; o sistema parcialmente fora de operação por falta de mão de obra 
qualificada ou devido à quebra de equipamentos; e os esgotos que entram brutos nas lagoas 
de aeração, sem a limpeza preliminar. 
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Conforme relatado nas entrevistas realizadas no município, o SAAE, como autarquia, enfrenta 
problemas como desvantagens na obtenção de financiamento, além de haver influência 
política na tomada de decisões, tais como na fixação das tarifas de água e esgoto. 

O sistema de manejo dos resíduos sólidos inclui seus principais aspectos, como geração, 
coleta, tratamento e destinação final. Toda a área urbana é atendida pela coleta, realizada de 
forma regular através do sistema porta a porta por seis caminhões, sendo três compactadores 
e três de caçamba aberta aonde os resíduos são transportados e destinados ao aterro 
sanitário licenciado pela CETESB, como já mencionado. Vargem Grande do Sul conta 
também com a coleta seletiva que é realizada pela Cooperativa de Trabalho de Reciclagem – 
Grupo Ambiental Cata Vida.  

Os resíduos da construção civil (RCC) são recolhidos por caçambas e destinados a local 
provisório. Já os resíduos sólidos da saúde (RSS) são recolhidos por uma empresa privada 
que realiza a destinação adequada dos mesmos. 

Segundo dados do Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares elaborado pela CETESB em 
2012, os principais problemas são a ausência de controle de entrada de pessoas e animais 
no aterro sanitário, falta de recobrimento dos resíduos, presença de animais, entre outros. 

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal e atende toda a área urbana do Distrito Sede. O sistema apresenta rede 
superficial e subterrânea, conta com guias e sarjetas, bocas de lobo, ramais de ligação, poços 
de visita, caixas de passagem, galerias e emissários. Em quase 100% da área urbana, foi 
constatada a presença da rede de drenagem superficial, porém o mesmo não ocorre com a 
rede de coleta, bocas de lobo e poços de visita. Os fundos de vales são locais para onde 
convergem as águas pluviais e em que observam-se problemas recorrentes, especialmente 
em dias de chuvas intensas, quando há um grande volume de água em um curto espaço de 
tempo, com isso o sistema pode ficar sobrecarregado. De acordo com o Plano Municipal 
Integrado de Saneamento Básico, os problemas de inundação ocorrem nos seguintes pontos: 

• Via Antônio Bolonha com Av. Antônio Dias Duque e outro ponto na Av. Antônio Dias 
Duque; 

• Rua do Rosário com Av. Hermeti Piochi de Oliveira;  
• Rua Francisco Zanquetta com Rua Petrópolis; 
• Rua Jaboticabal; 
• Rua Alexandre Mizulini com Av. Hermeti Piochi de Oliveira; 
• Dois pontos na Rua Imaculada Conceição;  
• Rua Patrocínio Rodrigues;  
• Rua Santana.  
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Outros problemas identificados relacionados ao sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas são as bocas de lobo com grades danificadas e sujeitas à entrada de lixo, a 
presença de obstáculos como a existência de rampas para acesso de veículos invadindo a 
sarjeta o que prejudica o livre escoamento da água, e a inexistência da margem não edificante 
ladeando os cursos d’água conforme rege a Lei Federal n° 6.766/79. 

Foto 4-90: Vista do curso d’água poluído. Foto 4-91: Lotes vagos com descarte 
inadequado de lixo, sem delimitação e 

pavimentação das calçadas. 

Foto 4-92: Elementos da rede de drenagem 
artificial. 

Foto 4-93: Curso d’água como elemento 
fundamental para a drenagem natural. 

Foto 4-94: Exemplar de lixeira pública instalada 
na calçada. 

Foto 4-95: Exemplo de rampa para veículos que 
possibilita a livre circulação de água pela sarjeta. 
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Foto 4-96: Boca de lobo com grade de proteção 
danificada localizada na Avenida Bernardo 

Garcia. 

Foto 4-97: Local de deposição do lixo clandestino 
situado na Rua Aparecido Cossi. 

 Mobilidade 

O Departamento de Segurança e Trânsito é o setor responsável pelas questões da mobilidade 
urbana e rural relacionadas à Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, além dos 
departamentos de Serviços Urbanos e Rurais e de Obras e do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

Algumas das vias coletoras com maior fluxo de veículos são a Rua Batista Figueiredo; Rua 
Capitão Belarmino Rodrigues Peres; Rua do Comércio; Rua Quinze de Novembro; Av. Walter 
Tatoni; Av. Teotônio Vilela e Av. Ver. José Aleixo; Avenida Antônio Pedro Cavaleiro.  

O transporte público urbano é realizado por empresa privada contratada através de duas 
linhas, com isenção de passagens para idosos e portadores de necessidades especiais, além 
de desconto para estudantes. O transporte escolar é realizado em todo município, trazendo 
as crianças da zona rural para as escolas da área urbana. Já o transporte intermunicipal é 
realizado por empresas particulares. Na saúde pública, o transporte é oferecido pela prefeitura 
para o atendimento médico em outras cidades, conforme a necessidade. 

A maior parte da malha viária do Distrito Sede possui pavimentação asfáltica ou em 
paralelepípedo, mas também foram identificadas ruas com calçamento em blocos 
intertravados de concreto. Em todos os casos, de modo geral, as vias encontra-se em bom 
estado de conservação, especialmente na região central da cidade. 

Foram observadas poucas faixas de travessia de pedestres devidamente, assim como outras 
formas de sinalização horizontal. As rampas de acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais também são escassas e em sua maioria não estão de acordo com as 
normas técnicas que regulamentam a sua execução. A sinalização vertical é composta por 
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placas e semáforos, sendo que muitas dessas placas apresentam-se danificadas e em 
condição de difícil leitura. 

De forma geral, nas áreas de maior fluxo de pedestres, os passeios são estreitos e há a 
presença de obstáculos como degraus, rampas de acesso para veículos, lixeiras domésticas, 
postes e árvores. Algumas vezes esses equipamentos tornam-se inadequados ao trânsito de 
pedestres e faz com que estes acabem por circular no leito das vias colocando sua segurança 
em risco.  

Verificou-se a carência de ciclovias, especialmente para atender aqueles que se deslocam 
para suas atividades diárias.  

Outro problema identificado é o acesso entre a rodovia SP-215 e a Avenida São João, no 
bairro Jardim Itália, que torna a conversão bastante perigosa. 

A arborização pode ser encontrada de forma mais evidente nas praças da cidade, já nas 
calçadas, as árvores não se apresentam de forma regular e contínua ao longo da malha 
urbana.  

A iluminação pública também é um aspecto que pode ser aperfeiçoado, especialmente nos 
bairros mais distantes da área central da cidade, o que proporciona melhores condições de 
mobilidade e segurança.  

O planejamento adequado da mobilidade urbana resulta na melhoria da qualidade de vida 
individual, coletiva e ambiental, além de otimizar os meios e os custos de deslocamento. É 
importante possibilitar aos cidadãos a oportunidade de um deslocamento seguro e agradável 
a pé em suas jornadas diárias. Para tanto, é imprescindível que as calçadas apresentem 
condições físicas adequadas para os pedestres, sem obstáculos que impeçam a fluidez do 
seu deslocamento. Além disso, a arborização adequada contribui efetivamente para a 
melhoria das condições de conforto térmico e ambiental, com benefícios para toda a cidade. 
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Foto 4-98: Ponto de ônibus localizado na Rua 

Iletro Cachola. 

 
Foto 4-99: Trecho sem passeio delimitado e sem 

pavimentação adequada em que o pedestre é 
obrigado a circular pela via. 

 
Foto 4-100: Via pavimentada com 

paralelepípedos e em bom estado de 
conservação. 

 
Foto 4-101: Depoósito de materiais da 

construção civil que obstruem a livre circulação 
dos pedestres. 

 
Foto 4-102: Vista do terminal rodoviário de 

Vargem Grande do Sul. 

 
Foto 4-103: Ausência de faixas de pedestre nos 

cruzamentos entre as vias. 

 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
4-147 

 

 
Foto 4-104: Rampa de acessibilidade existente. 

 
Foto 4-105: Trecho da Rua Severino Carreira 
inadequado em relação à acessibilidade da 
calçada, apresenta obstáculos, degrause 

descontinuidade da pavimentação.. 

 Sistema de Gestão e Planejamento Territorial 

O monitoramento do território municipal é extremamente importante, o planejamento territorial 
está diretamente ligado à política de desenvolvimento da cidade. Através de instrumentos 
urbanísticos e jurídicos essa política direciona o município na busca de meios efetivos para o 
seu desenvolvimento.  

O sistema de gestão territorial no município de Vargem Grande do Sul trabalha atualmente 
sob o respaldo legal de normas antigas e desarticuladas, dentre elas: 

• Código de Obras (Lei nº 1.110/1980); 
• Código de Posturas (Lei nº 1.098/1980); 
• Lei Orgânica (1990); 
• Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 1.952/1995); 
• Plano Diretor (Lei nº 2.681/2006); 
• Perímetro Urbano (Lei nº 4.051/2016). 

De modo geral, as leis sofreram alterações ao longo dos anos, em função das necessidades 
do município, mas a revisão de toda a legislação existente é de extrema importância para que 
aconteça o efetivo monitoramento, desenvolvimento e o planejamento territorial. 

Não foram identificados programas ou convênios em andamento, tanto entre os governos 
Federais ou Estaduais, quanto de iniciativa por parte do poder público municipal, que possam 
melhorar a qualidade da gestão territorial.  
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4.6 Glossário  
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento 
urbano e elementos. 

Afastamento: é a distância entre as divisas do terreno e o parâmetro externo do corpo mais 
avançado da edificação. Afastamento frontal ou de frente é aquele medido entre a testada do 
terreno e a fachada voltada para o logradouro. O afastamento lateral é direito ou esquerdo 
quando medido respectivamente entre as divisas direita ou esquerda e a edificação. O 
afastamento é de fundo quando medido entre a divisa do fundo e a edificação. 

Afloramento: rocha em superfície. 

Afluente: curso d’água que deságua em outro. 

Alinhamento: limite entre o lote e o logradouro público 

Antrópicas: de origem humana. 

Área de Preservação Permanente (APP): são áreas que não podem ser utilizadas a não ser 
em caráter excepcional. Desempenham importante função ambiental de proteção dos 
recursos hídricos, manutenção da paisagem e da biodiversidade, além de proteção aos solos 
e bem-estar das populações humanas que dela dependam para se manterem. São exemplos 
de APP as faixas marginais dos rios, córregos, nascentes, topos de morros, bordas de 
chapadas, entorno de lagos naturais ou artificiais. Foram estabelecidas pela Lei 4771 de 1965, 
que instituiu o Código Florestal. 

Área rural: área de um município externa ao perímetro urbano. 

Área urbana: área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, definida por lei 
municipal. 

Área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade demográfica superior a 
cinquenta habitantes por hectare e malha viária implantada e que tenha, no mínimo, dois dos 
seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantado: drenagem de águas pluviais 
urbanas; esgotamento sanitário; abastecimento de água potável; distribuição de energia 
elétrica; ou limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 

Argissolo: solo que possui um elevado teor de argila em seu horizonte B em relação à parte 
superficial do solo. Essa diferença acaba facilitando a erosão uma vez que a água tem maior 
dificuldade de infiltrar nesse horizonte. 

Arquitetura: arte de construir e decorar os edifícios. Forma, estrutura: arquitetura do corpo 
humano 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
4-153 

 

Assoreamento: processo de deposição de areia, terra e cascalho no fundo dos rios, córregos, 
ribeirões, diminuindo a qualidade das águas e facilitando a ocorrência de enchentes. 

Aterro sanitário: processo utilizado para a disposição final de resíduos sólidos no solo. O 
aterro sanitário é fundamentado em critérios de engenharia e normas técnicas e operacionais 
específicas e permite uma confinação segura, em termos de controle da poluição ambiental e 
proteção ao meio ambiente. Sua versão simples, sem controle, sem projeto e sem normas de 
engenharia, é o lixão. 

Audiência pública: procedimento de consulta à sociedade, instrumento de participação 
popular fundamental no processo da gestão democrática. A audiência pública serve para 
informar, discutir, dirimir dúvidas e ouvir opiniões sobre os anseios da comunidade, cujas 
preocupações, pronunciamentos e informações, os órgãos envolvidos devem levar em 
consideração num procedimento decisório sobre a aprovação ou não de empreendimentos e 
projetos. 

Bacia Sedimentar do Paraná: uma grande área que se estende desde o sul do Brasil até o 
centro-oeste, caracterizada pela presença de rochas sedimentares como o arenito e 
vulcânicas como o basalto.  

Boca de lobo: dispositivo localizado em intervalos ao longo das sarjetas, com o objetivo de 
captar o escoamento superficial e encaminhá-lo à galeria subterrânea mais próxima, evitando 
a inundação do leito carroçável. 

Cabeceiras de drenagem: o mesmo que nascentes. 

Canais de drenagem: qualquer tipo de curso d’água, normalmente referidos como córrego, 
ribeirão, filete d’água, rio. 

Coeficiente de Aproveitamento (CA): valor numérico que, multiplicado pela área do lote, 
determina a área total máxima de edificação. 

Chorume: líquido resultante da decomposição do lixo. 

Coleta de lixo: retirada de material sólido resultante das atividades domiciliares, comerciais, 
públicas, industriais, de unidades de saúde etc., acondicionado em sacos plásticos e/ou 
recipientes, ou colocados nas calçadas ou logradouros e destinados a vazadouro, aterro etc. 

Coleta seletiva de lixo: separação e acondicionamento de materiais recicláveis, em sacos 
ou recipientes, nos locais onde o lixo é produzido, objetivando, inicialmente, separar os 
resíduos orgânicos (restos de alimentos, cascas de frutas, legumes etc.) dos resíduos 
inorgânicos (papéis, vidros, plásticos, metais etc.). Essa prática facilita a reciclagem porque 
os materiais, estando mais limpos, têm maior potencial de reaproveitamento e 
comercialização. 
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Colina: elevação de terreno que apresenta encostas suaves, com declividade inferior a 15% 
e altitude inferior a 100m (IBGE, 2004). 

Conservação: atividade que consiste num conjunto de práticas, baseadas em medidas 
preventivas e de manutenção continuada, que visam à utilização de recursos naturais, 
construtivos e tecnológicos, de modo a permitir que estes se preservem ou se renovem. 

Convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos públicos para instituições 
públicas ou privadas, visando a execução de obras ou ações, em regime de mútua 
cooperação. 

Córrego: ribeirão com pequeno caudal. 

Curso d’água: fluxos de água em canais naturais para drenagem de uma bacia (rio, riacho, 
ribeirão ou córrego). 

Degradação ambiental: termo usado para qualificar os processos resultantes dos danos ao 
meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reproduzem algumas de suas propriedades, tais 
como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. 

Denudação: perda de material de porções, tanto superficiais como subsuperficiais, de uma 
bacia hidrográfica ou de uma paisagem. 

Distrito: são as unidades administrativas dos municípios. Tem sua criação norteada pelas 
Leis Orgânicas dos Municípios. 

Domicílios: local onde uma pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 

Drenagem: curso d’água, córrego, ribeirão, rio. 

Edificação: obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, 
equipamento e material. 

Efluentes: líquidos gerados pelas pessoas em seus domicílios, ou em fábricas, escolas, etc. 
O esgoto doméstico é um exemplo de efluente. 

Empreendimento: toda atividade desenvolvida por pessoa física ou jurídica, que ofereça 
bens, serviços, ou ambos. 

Enseada: pequena porção de terra que adentra um lago como se fosse um braço de terra. 

Equipamentos urbanos: todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados 
à prestação de serviços ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do 
poder público, em espaços públicos e privados. 

Erosão: processo através do qual a água, o vento ou a gravidade promovem a retirada, 
transporte e deposição de partículas do solo. Podem ocorrer de modo intenso e de fácil 
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percepção como nos casos das voçorocas e deslizamentos de terra, assim como podem 
ocorrer de forma discreta, sendo identificado apenas quando em estado avançado. 

Escala amostral: nível de detalhamento empregado pelos profissionais quanto à obtenção 
dos dados e informações nos trabalhos de campo para redação do relatório técnico. 

Escoamento: modo como flui uma corrente de água (sua vazão, sua velocidade, etc.). 

Esgotamento sanitário: conjunto de obras e instalações destinadas à coleta, transporte, 
afastamento, tratamento e disposição final das águas residuárias da comunidade, de uma 
forma adequada do ponto de vista sanitário. 

Esgoto: refugo líquido que deve ser conduzido a um destino final. Toda água proveniente das 
residências, comércios e industrias. 

ETA: estação de tratamento de água, local em que se realiza a purificação da água captada 
de alguma fonte para torná-la própria para o consume e assim utilizá-la para abastecer uma 
determinada população. 

ETE: estação de tratamento de esgoto, local onde o esgoto é tratado para retornar à natureza 
sem causar-lhe danos. 

Fachada: qualquer das faces dum edifício ou edificação, de modo geral a da frente. 

Fitofisionomia: diz respeito à particularidade vegetal ou a flora típica de uma região ou local. 

Fluvial: relacionado aos rios. 

Fossa Séptica: é uma unidade que trata, a nível primário, os esgotos domiciliares. Nela, é 
feita a divisão físico-química da matéria sólida presente no esgoto. É encontrada 
principalmente, como destino de efluentes domésticos em residências da zona rural. 

Habitação: é a parte ou o todo de um edifício que se destina a residência. 

Hierarquia de vias: graduação funcional das vias do Município de acordo com suas 
características, destinação e controle de acesso no sistema viário municipal. 

Horizonte A: parte superficial dos solos onde há acúmulo de matéria orgânica como restos 
de folhas e galhos. 

Horizonte B: horizonte localizado abaixo do horizonte A e caracterizado pela presença de 
sais minerais como cálcio, magnésio, potássio entre outros. 

Impacto ambiental: é o efeito da causa que pode modificar o meio ambiente. Por exemplo: 
contaminação do solo, ar, água. 

In loco: no lugar, no próprio lugar. 

In natura: sem nenhum tipo de tratamento, em seu estado natural. 
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Infraestrutura urbana: conjunto de obras que constituem, os suportes do funcionamento das 
cidades e que possibilitam o uso urbano do solo, isto é, o conjunto de redes básicas de 
condução e distribuição: rede viária, água potável, redes de esgotamento, energia elétrica, 
gás, telefone, entre outras, que viabilizam a mobilidade das pessoas, o abastecimento e a 
descarga, a dotação de combustíveis básicos, a condução das águas, a drenagem e a retirada 
dos despejos urbanos. 

Instrumentos de gestão: documentos legais, recursos e metodologias utilizados para efetuar 
o gerenciamento. 

Interflúvio: o mesmo que divisor de águas; linha de terreno elevado que divide duas bacias 
hidrográficas. 

Irregularidade Fundiária: assentamentos irregulares: ocupações inseridas em 
parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, 
utilizadas predominantemente para fins de moradia. 

Latossolo: solo profundo, pobre em minerais e ácido, apresenta boa drenagem, ou seja, 
permite a infiltração da água com facilidade. É a mais importante classe de solos do Brasil. 

Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas 
vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das 
vias existentes. 

Manejo: é a forma de lidar com um recurso como o solo, a água, as florestas. 

Meio biótico: temas ligados à biologia e ecologia, como fauna,  flora, limnologia, ciências 
naturais, dentre outros. 

Meio biótico: temas ligados à biologia e ecologia, como fauna, flora, limnologia, ciências 
naturais, dentre outros. 

Microrregião: agrupamento de municípios limítrofes com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, definidas 
por lei. 

Pântano: terreno plano e inundado. Normalmente ocorrem próximo aos rios. 

Parcelamento: loteamento ou desmembramento. 

Perímetro urbano: linha que define as áreas destinadas a ocupação urbana e sua expansão.  

Permeabilidade: capacidade de infiltração da água no solo. 

Pluviometria: Medição da quantidade de chuva que cai num local durante certo período. 

não. 
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Resíduos sólidos: materiais sólidos considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, 
gerados pela atividade humana, e que devem ser descartados ou eliminados (exemplos: lixo 
domésticos, entulho de construção civil). 

Sítios ambientais de estudo: ambientes estudados: alterados ou preservados. 

SNUC: Sistema Nacional de Unidade de Conservação: conjunto de diretrizes e procedimentos 
oficiais voltados à gestão: criação, implantação e gestão de unidades de conservação (UC); 

Solos hidromórficos: solos encharcados de água a maior parte do tempo. Possuem 
coloração acinzentada. 

Taxa de Ocupação (TO): percentual da área do lote que pode ser ocupada por construção. 

Taxa de Permeabilidade (TP): relação entre a parte permeável, que permite a infiltração de 
água no solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote. Destina-se a prover o solo de 
cobertura vegetal, contribuindo para o equilíbrio climático e auxiliando o sistema público de 
drenagem urbana. 

Tipologias vegetacionais: formas de ocorrência da cobertura vegetal numa área, por 
exemplo, mata, pastagem, agricultura, cerrado campestre, etc. 

Traçado urbano: desenho geral da cidade, resultante da disposição das vias públicas e de 
outros logradouros. 

Tributário: mesmo que afluente. 

Unidades Ambientais Amostrais: ambientes rurais e urbanos com diferentes graus de 
preservação que foram visitados e que serviram de parâmetro para classificar a qualidade 
ambiental do município.  

Unidades de Conservação (UC):  espaços territoriais com características naturais 
relevantes, criadas e protegidas pelo Poder Público com objetivos de conservação. 

Zona: é a divisão de área do território municipal, com limites definidos por lei, tendo caráter 
próprio, proveniente das atividades nela concentradas e dos parâmetros para ela definidos.  

Zona especial de interesse social (ZEIS): parcela de área urbana instituída pelo Plano 
Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia de 
população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo. 

Zoneamento: subdivisão do território municipal em zonas, segundo critérios que atendem ao 
modelo de ordenamento territorial traçado. 
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5 PROPOSTAS 

5.1 Propostas Socioeconômicas 

 População e Desenvolvimento Humano 

• Desenvolver ações de promoção da saúde; 
• Fomentar a escolarização da população jovem e adulta – conclusão da educação 

básica; 
• Estimular a formalização do trabalhador; 
• Fomentar a qualificação do trabalhador; 
• Desenvolver a agropecuária e a indústria local de maneira sustentável; 
• Apoiar a formação de cooperativas (principalmente para as atividades ligadas à 

vocação do município); 
• Estimular e diversificar o comércio e os serviços; 
• Estimular a instalação de novas empresas e indústrias; 
• Melhorar a autonomia financeira do município; 
• Investir na fiscalização tributária; 
• Atualização das informações para a tributação; 
• Estruturar e capacitar o quadro técnico da prefeitura; 
• Fortalecer a produção agrícola do município e a cerâmica – vocações do município; 
• Investir em captação de recursos junto aos governos – Oficina de Propostas; 
• Mais investimentos – Oficina de Propostas; 
• Atualizar legislação – Oficina de Propostas; 
• IPTU progressivo – Oficina de Propostas; 
• Criar e/ou aplicar legislação de regularização fundiária – Oficina de Propostas. 

 Serviços Públicos 

• Erradicar a atividade laboral de crianças de 10 a 14 anos; 
• Ampliar programas de capacitação para população em situação de vulnerabilidade; 
• Realizar a busca ativa da população com perfil para recebimento de benefício (registro 

no Cadastro Único); 
• Melhorar a qualidade dos registros do cadastro; 
• Garantir o acesso e permanência das crianças e jovens à Educação Básica (etapas 

infantil e fundamental); 
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• Estimular a escolarização da população jovem e adulta; 
• Monitorar, localmente, as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e no 

Plano Decenal de Educação; 
• Capacitar os profissionais da educação; 
• Valorizar, qualificar e atrair docentes; 
• Desenvolver um programa de promoção da saúde e prevenção de risco de doença; 
• Garantir a manutenção de programas de vacinação; 
• Promover ações para incentivo à atividade física; 
• Estimular a medicina preventiva (acompanhamento médico e psicológico); 
• Estabelecer parceria com municípios vizinhos para melhoria das condições de serviço; 
• Promover a inclusão produtiva com cotas de emprego incentivando a manutenção da 

capacidade social do idoso”; 
• Assegurar moradia com condições adequadas para a população; 
• Desenvolver programa habitacional para atender ao déficit identificado; 
• Explorar o potencial turístico de maneira sustentável; 
• Planejar e promover o turismo como propulsor da economia local, com geração de 

trabalho e renda para a população considerando também a preservação da cultura; 
• Preservar o patrimônio cultural (material e imaterial) do município; 
• Instituir programas esportivos para adultos e idosos; 
• Construir equipamento urbano que realize a reciclagem como forma cultural – Oficina 

de Propostas; 
• Revitalizar as praças e áreas de lazer – Oficina de Propostas; 
• Criar lei de tombamento – Oficina de Propostas; 
• Criar o comitê gestor com participação dos conselhos, entidades e população para 

fomentar o Plano Municipal de Cultura – Oficina de Propostas; 
• Criar oficinas através do Centro de Educação Ambiental – Oficina de Propostas; 
• Melhorar o acesso de todos os cidadãos a todos os níveis de atenção à saúde; 
• Aumentar os investimentos no município para atrair indústrias e, consequentemente, 

gerar empregos; 
• Distribuição de oportunidades na cidade tanto de acesso aos serviços como de 

geração de renda; 
• Qualificar o trabalhador; 
• Fortalecer o comércio local estimulando a aquisição local quando houver 

disponibilidade; 

• Criar a Guarda Municipal Ambiental que inibiria tanto a ocorrência de crimes de 
maneira mais geral quanto reduziria sobremaneira os problemas com os incêndios nas 
pastagens; 

• Melhorar a iluminação pública; 
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• Promover a vigilância ostensiva. 

5.2 Propostas Meio Ambiente 

 Preservação e Conservação do Patrimônio Natural Municipal – 

Abordagem Estratégica 

A preservação e conservação do patrimônio natural municipal pressupõe uma gestão 
adequada, amparada no conhecimento técnico e em um banco de dados primários, capaz de 
oferecer suporte adequado à tomada de decisões. 

Consoante tal aparato, faz-se necessário um processo contínuo de construção, elaboração e 
revisão dos programas, projetos, ações e metas com a participação ativa não só da 
administração pública, como também da sociedade civil em suas mais diversas formas de 
representação.  

Apenas um modelo que considere a pluralidade subjetiva é capaz de promover uma eficaz 
gestão do território baseada na busca de soluções que sejam economicamente eficientes, 
ecologicamente prudentes e socialmente justas conforme os ditames preconizados pelo 
ecodesenvolvimento. 

Assim, a proposição das propostas considera em um primeiro momento, a totalidade das 
demandas oriundas da oficina de propostas, para em seguida, cotejando-as com os 
resultados do diagnóstico ambiental, oferecer uma série de programas e projetos orientados 
por diretrizes capazes de auxiliar na melhor condução de uma política ambiental. As propostas 
se amparam na perspectiva de uma organização estrutural de gestão; no conhecimento 
territorial e na abordagem revisional contínua. 

 Oficina de Propostas 

Durante a oficina de propostas foram pontuados diversas demandas e problemas afetos à 
área ambiental, os quais foram sumarizadas a seguir: 

• Aprofundamento da calha do Córrego Santana e melhoria do sistema de vazão 
(estrangulamento de tubulação); 

• Implantação de Ecopontos em cada bairro para disposição adequada de resíduos 
eletrônicos, recicláveis e da construção civil; 

• Revitalização das praças e áreas de lazer; 
• Atendimento ao plano de macrodrenagens; 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
5-161 

 

• Criar incentivo fiscal para plantio de árvores nas calçadas; 
• Elaborar mapa de APPs (Áreas de Preservação Permanente) no município, incluindo 

a malha urbana; 
• Aprovar lei de arborização; 
• Abertura de concurso público para as áreas técnicas com profissionais habilitados; 
• Privatização do sistema de água e esgoto; 
• Estudo técnico e obras junto ao Rio Verde, prevendo inclusive a retificação do rio; 
• Revisão do Plano Municipal de Saneamento; 
• Implantação da coleta seletiva e conscientização dos munícipes; 
• Criação de pontos adequados para descarte; 
• Criação do Centro de Educação Ambiental; 
• Transformar o bosque em Parque Ecológico Municipal; 
• Implantação de parques lineares no município, abrangendo desde a estação de 

tratamento de água na barragem Eduínio Sbardellini, até a estação de tratamento de 
esgoto municipal; 

• Melhorias no entorno da barragem para práticas esportivas; 
• Criação do Plano Municipal da Fauna; 
• Consonância entre a Lei Orgânica e a Ambiental; 
• Elaborar e implementar Plano Diretor de Arborização; 
• Criação de oficinas através do Centro de Educação Ambiental; 
• Elaborar Plano de Controle de Erosão rural e urbana; 
• Melhoria no sistema de drenagem; 
• Promover campanhas de prevenção ao incêndio nas áreas rurais. 

 Propostas Técnicas 

As propostas técnicas conjugam e agrupam demandas pontuadas na oficina de propostas, 

bem como apresenta outras decorrentes da interpretação do diagnóstico. 

 Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

O município conta com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, instância máxima na gestão 
ambiental. Deve-se propiciar instrumentos e recursos humanos e materiais a fim de propiciar 
sua efetiva atuação. 
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 Elaborar Código Municipal de Meio Ambiente  

O código, enquanto norma municipal, poderá prever regras e condições específicas à 
realidade do município e deve estar em consonância com o Plano Municipal da Mata Atlântica, 
o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico e o Plano Diretor de Turismo.  

 Elaborar Programa de Inventário Municipal do Patrimônio Natural e Passivos 
Ambientais 

O inventário tem por objetivo a identificação do patrimônio natural, bem como de seu passivo 
ambiental, mediante mapeamento e caracterização quanto ao grau de conservação e uso. 
São elementos fundamentais a serem identificados, além daqueles que o SIMMA vier a julgar 
como necessários: 

• Áreas de Preservação Permanente (APP) conforme rol estabelecido no artigo 4° da 
Lei Federal 12.651/12 (Código Florestal), com destaque para as nascentes e faixas 
marginais de cursos d’água naturais; 

• Cavidades naturais subterrâneas; 
• Sítios geológicos (afloramentos rochosos, estruturas como falhamentos, dobramentos, 

etc.); 
• Sítios geomorfológicos (vales, cachoeiras, picos, áreas representativas de feições ou 

processos de formação do relevo); 
• Sítios paleontológicos; 
• Áreas degradadas por processos naturais ou antrópicos (processos erosivos de 

elevada magnitude, áreas contaminadas, cobertura vegetal alterada ou suprimida, 
trechos degradados de estradas vicinais); 

• Áreas de risco (inundação, movimentos de massa tais como deslizamento de encosta 
e queda de blocos, subsidência do terreno); 

• Áreas de descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos. 

 Elaborar Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

A partir dos levantamentos do Programa de Inventário Municipal do Patrimônio Natural, 
estabelecer ações visando a recuperação dos ambientes degradados, consubstanciadas 
pelas seguintes ações: 

• Projeto de Recuperação da Flora e da Fauna; 
• Projeto de Recuperação de Focos Erosivos; 
• Projeto de Recomposição da Mata Ciliar e Preservação de Nascentes; 
• Projetos de Remediação das Áreas Contaminadas; 
• Projeto de Recuperação de Estradas Vicinais. 
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 Elaborar Programa de Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Trata-se de um programa de natureza ampla e interdisciplinar a estabelecer parcerias com a 
Departamento de Educação, Departamento da Saúde e Departamento de Obras. Dentre suas 
ações prioritárias incluem-se: 

• Promover a readequação do antigo lixão com a adoção de medidas técnicas visando 
seu encerramento e reabilitação da área; 

• Promover readequação do aterro sanitário visando seu funcionamento de acordo com 
as normas técnicas e previsões legais; 

• Estabelecer projetos de ampliação e divulgação da coleta seletiva; 
• Estabelecer projetos de ampliação e divulgação da coleta do lixo eletrônico; 
• Promover a regular coleta seletiva de resíduos domésticos na zona rural; 
• Incentivar e apoiar a criação de cooperativa de catadores e reciclagem de resíduos; 
• Implantar ecopontos para a disposição adequada e posterior destinação de material 

reciclável e pneus usados; 
• Incentivar a compostagem doméstica; 
• Incentivar o adequado descarte de Resíduos da Construção Civil (RCC); 
• Incentivar o descarte adequado de remédios vencidos em parceria com a 

Departamento de Saúde. 

 Elaborar Programa Municipal de Gestão Ambiental 

Este programa contempla uma série de projetos e ações que visam compartilhar a gestão do 
município com a sociedade civil e seus diversos setores, abordando temáticas variadas 
relativas ao cotidiano dos munícipes. Todas as informações e dados resultantes dos projetos, 
ações deste programa, bem como aqueles que lhe guardem pertinência temática deverão 
compor um banco de dados georreferenciado sob responsabilidade da Departamento 
Municipal de Meio Ambiente. O presente programa deve observar as seguintes diretrizes: 

• Elaborar Projeto de Arborização Urbana em consonância com a Política de Mobilidade; 
• Elaborar o Plano Municipal de Drenagem Urbana; 
• Elaborar Projeto de Manutenção, Paisagismo e Revitalização das Praças; 
• Implantar hortas comunitárias nas escolas, em parceria com os Departamentos de 

Educação e de Obras e órgãos de fomento e apoio agropecuário; 
• Incentivar a captação e utilização de água de chuva em todas as formas de ocupação 

do território municipal; 
• Implantar sistema de captação e utilização de água de chuva em todos os prédios da 

administração pública direta e indireta; 
• Exigir para a concessão de alvará de funcionamento, bem como de habite-se, projeto 

de captação e utilização de água de chuva; 
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• Incentivar e promover, em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral – CATI da Departamento de Agricultura e Abastecimento do estado de São 
Paulo e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, a 
implantação de fossas sépticas biodigestoras na zona rural; 

• Promover a fiscalização ambiental urbana e rural; 
• Incentivar a apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais; 
• Incentivar a regularização da outorga do uso de recursos hídricos; 
• Estabelecer convênios e parcerias para fiscalização dos manejos agropecuários; 
• Orientar e fiscalizar os produtores rurais quanto ao uso adequado de defensivos 

agrícolas; 
• Incentivar e apoiar a agricultura familiar; 
• Fortalecer as ações visando a melhoria contínua na pontuação do Programa Município 

Verde Azul; 
• Implantar Plano Municipal de Fauna; 
• Estabelecer convênio com órgãos públicos de pesquisa, instituições públicas e 

privadas de ensino para elaboração e monitoramento das ações de preservação e 
conservação do meio ambiente; 

• Estabelecer calendário oficial de meio ambiente a ser aprovado mediante anuência do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 Elaborar Programa de Educação Ambiental 

A educação em suas diversas ações é elemento indispensável na promoção da preservação 
ambiental e na integração e participação dos cidadãos como elementos ativos na construção 
da sustentabilidade. Assim, o programa deve ser elaborado numa perspectiva transdisciplinar 
em estreita comunicação com as demais departamentos e órgãos do município, observando 
as seguintes diretrizes: 

• Implantação de um Centro de Educação Ambiental (CEA); 
• A educação ambiental deve ser adotada em todos os níveis de ensino; 
• Deve ser para o conhecimento do território municipal, tendo em perspectiva sua 

inserção regional; 
• Possibilitar as diversas formas de manifestação cultural e de produção do 

conhecimento; 
• Deve ter caráter inclusivo e participativo; 
• Deve ouvir a contribuição de todos os profissionais da educação, bem como aqueles 

que participam do cotidiano escolar, incluindo especialmente os alunos, o conselho de 
pais e demais funcionários. 
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 Criação do Parque Municipal das Araucárias 

As unidades de conservação representam importantes espaços de convivência e de educação 
ambiental. O município deve, na gestão de seu patrimônio natural, estabelecer unidades de 
conservação visando não apenas a conservação, como também a integração da comunidade 
com tais áreas.  

Promover a elaboração de estudos, no âmbito da atuação do CMMA, visando a criação do 
Parque Municipal das Araucárias. 

5.3 Propostas Urbanas 

 Dos Objetivos Gerais 

 Da Cultura e Proteção do Patrimônio 

Constituem objetivos gerais da política de cultura e proteção do patrimônio cultural do 
município de Vargem Grande do Sul: 

• Fortalecer a cultura e suas manifestações como dimensão simbólica da constituição 
das identidades individuais e coletivas e dos legados sociais do município; 

• O pleno exercício dos direitos culturais pelo cidadão; 
• A promoção e valorização do patrimônio cultural material e imaterial; 
• A potencialização da cultura e de suas manifestações e expressões como vetor do 

desenvolvimento social e econômico; 
• A garantia do pleno acesso da população às fontes de cultura.   

Em virtude dos aspectos analisados e objetivando o aperfeiçoamento do município de Vargem 
Grande do Sul no setor da cultura, propõe-se: 

• Inserir o município nas políticas públicas e de captação de recursos das esferas 
estadual e federal de cultura e patrimônio cultural; 

• Desenvolver a política cultural do município visando:  
o A identificação e a valorização dos bens de interesse cultural do município; 
o A proteção e a preservação dos bens culturais materiais e imateriais 

identificados; 
o A instituição de programa contínuo de educação patrimonial com a finalidade 

de resgatar a cultura e a história do município e a identidade cultural da 
população em sua diversidade; 
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o Fortalecer a identidade do município através da implementação de programas 
e ações que ampliem o conhecimento da sua história, tradição e cultura e suas 
expressões. 

• Elaborar o Plano Municipal de Cultura; 
• Proteger a paisagem, os bens e áreas de valor histórico, cultural, dos recursos naturais 

e dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos de abastecimento de água do 
município; 

• Estimular a preservação do patrimônio cultural pela sociedade; 
• Desenvolver e estimular projetos para a valorização do patrimônio cultural material e 

imaterial do município; 

 Do Saneamento Básico 

Constituem objetivos gerais da política de saneamento básico: 

• Manter o meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade, por 
meio da gestão integrada do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento 
do esgoto sanitário, da drenagem das águas pluviais e do manejo dos resíduos sólidos; 

• Elaborar o Plano Municipal de Drenagem; 
• Elaborar Programa de Educação Ambiental; 
• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 
• Estudar alternativas técnicas e de regulação urbana para minimizar ou evitar o 

alagamento dos trechos de várzea na área urbana;  
• Promover estudos para a revisão e a elaboração da legislação municipal de 

saneamento básico municipal; 
• Fomentar o aproveitamento de resíduos sólidos e da água promovendo a 

sustentabilidade ambiental do uso e da ocupação do solo.  

 Mobilidade Urbana e Rural 

Constituem objetivos gerais da política municipal de mobilidade urbana e rural: 

O objetivo geral da Política Municipal de Mobilidade Urbana e Rural é proporcionar o acesso 
amplo e democrático ao espaço urbano e rural, priorizando os meios de transporte coletivos 
e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável. 

A Política Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, em consonância com a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, deverá observar: 

• A universalidade do direito de se deslocar e usufruir a cidade; 
• A garantia de acessibilidade ao portador de deficiência física ou de mobilidade 

reduzida; 
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• O desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômica e 
ambiental; 

• A garantia de equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
• A gestão democrática e o controle social do planejamento e avaliação da Política 

Municipal de Mobilidade Urbana e Rural; 
• A segurança nos deslocamentos para promoção da saúde e garantia da vida; 
• A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e 

serviços de transporte; 
• A equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 
• A eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana e na prestação do serviço de 

transporte coletivo. 

Consoante aos princípios acima, e visando a melhoria das condições de mobilidade urbana e 
rural em Vargem Grande do Sul, são definidas as seguintes prioridades: 

• Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, em consonância com as 
diretrizes de desenvolvimento urbano e territorial, de uso e ocupação do solo urbano 
e rural e da geração de emprego e renda e considerando a situação atual do município; 

• Garantir as condições de acessibilidade universal por meio da instalação de rampas, 
elevadores e outras técnicas adequadas nas vias e passeios, praças, edificações 
públicas, equipamentos e transportes públicos; 

• Implementar melhorias de iluminação e arborização urbana adequadas à iluminação 
noturna e ao sombreamento das calçadas e logradouros públicos durante o dia, 
visando a requalificação dos espaços destinados aos percursos a pé; 

• Priorizar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

• Incentivar ao uso de energias renováveis e menos poluentes na frota de veículos, por 
exemplo, o biodiesel a base de cana-de-açúcar.  

 Ordenamento Urbano e Territorial 

Constituem objetivos gerais da política municipal de ordenamento urbano e territorial: 

• Promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e rural, o aproveitamento e a 
potencialização das infraestruturas existentes, e a gestão responsável dos recursos 
naturais limitados, de forma harmônica e equilibrada e em consonância com as 
vocações e os objetivos do desenvolvimento sustentável do município; 

• Em consonância com o Estatuto da Cidade, Lei n⁰ 10.257/2001, o ordenamento 
territorial abrange todo o território municipal, compreendendo as áreas urbanas e áreas 
rurais.  
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Objetivando o desenvolvimento do ordenamento territorial propõe-se: 

• Elaborar o Macrozoneamento Municipal, delimitando as áreas urbanas e rurais, 
consoante às necessidades de desenvolvimento do município; 

• Alterar o perímetro urbano para garantir a prática das atividades rurais existentes; 
• Elaborar o zoneamento urbano definindo as zonas de adensamento, de expansão e 

de preservação cultural e ambiental considerando a situação atual do município; 
• Elaborar a Lei de Parcelamento Urbano e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

incorporando sempre as realidades municipais, corrigindo distorções e coibindo a 
continuidade das práticas em desacordo com o ordenamento e com os objetivos do 
desenvolvimento urbano e territorial em bases sustentáveis; 

• Ampliar e qualificar o sistema de fiscalização municipal; 
• Elaborar estudos para implementação de programas de regularização fundiária das 

ocupações irregulares existentes e evitar futuras ocorrências; 
• Rever as legislações municipais complementares, o Código de Obras e o Código de 

Posturas, de acordo com as disposições do Plano Diretor Municipal.  

 Da Política Municipal de Cultura e de Proteção do Patrimônio 

Constituem diretrizes da Política Municipal de Cultura e Proteção do Patrimônio: 

 Desenvolvimento Institucional 

• Promover a valorização da cultura e do patrimônio cultural material e imaterial do 
município; 

• Promover, em parceria com as demais políticas setoriais, a formação cultural da 
população; 

• Ampliar e capacitar o corpo técnico do setor responsável pela gestão da cultura e do 
patrimônio cultural do município; 

• Elaborar o Plano Municipal de Cultura; 
• Criar o Fundo Municipal de Cultura e de Proteção ao Patrimônio Cultural; 
• Elaborar a Lei de Registro e de Tombamento Municipal dos bens de interesse histórico 

e cultural, além de legislação para a regulamentação de incentivos tributários e fiscais 
visando a recuperação e preservação dos bens de interesse cultural; 

• Promover a inserção do município nas políticas públicas estaduais e federais de apoio 
à cultura e de proteção do patrimônio cultural; 

• Elaborar Plano Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e 
Ambiental; 

• Elaborar o Plano de Inventário Cultural do Município; 
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• Promover estudos para realização do Inventário Cultural que identifique as áreas de 
interesse de preservação e tombamento do patrimônio histórico e cultural do 
município; 

• Estabelecer ações e campanhas conjuntas envolvendo os setores de educação, 
cultura, turismo e meio ambiente visando a valorização da identidade cultural do 
município; 

• Apoiar e estimular as manifestações culturais especialmente aquelas associadas às 
tradições, à memória, à diversidade étnica e à identidade da população em geral, do 
município, inclusive das localidades rurais; 

• Adotar medidas de monitoramento e fiscalização para a proteção do patrimônio 
histórico, cultural e paisagístico. 

 Equipamentos Públicos e Serviços 

• Assegurar o pleno funcionamento de equipamentos e serviços culturais do município; 
• Garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais aos 

equipamentos culturais, sejam públicos ou privados; 
• Intensificar a utilização dos equipamentos culturais municipais e espaços públicos 

existentes, como forma de universalização da atividade cultural; 
• Implementar projetos para a captação de recursos nas esferas estadual e federal, 

destinados a viabilizar a reforma e manutenção de espaços e equipamentos públicos 
de cultura. 

 Articulação Intergovernamental 

• Estabelecer parcerias com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo através do 
Programa “Município Amigo da Cultura”; 

• Estabelecer convênios e parcerias para a elaboração dos inventários do patrimônio 
cultural do município, considerando os bens culturais de natureza material e imaterial; 

• Buscar apoio federal através do IPHAN com o objetivo de implantar um programa de 
Educação Patrimonial como o Projeto Casas do Patrimônio e o Programa Mais 
Educação no município; 

• Promover a inserção do município nas políticas públicas estaduais e federais de apoio 
à cultura e de proteção do patrimônio cultural; 

• Elaborar projetos para a captação de recursos através das Leis de Incentivo à Cultura 
nas esferas federal e estadual, além de parcerias com empresas privadas, para o 
financiamento de ações de recuperação, preservação e valorização do patrimônio 
cultural; 

• Incentivar a participação pública e privada no financiamento de projetos culturais. 
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 Organização Social 

• Garantir a atuação do Conselho Municipal Histórico, Patrimonial, Cultural, Geológico, 
Ambiental, Arquitetônico, Urbano e Rural – COMHIC, com participação paritária da 
sociedade civil, do poder público e do setor privado; 

• Incentivar a formação e o desenvolvimento de grupos, associações e outras formas 
de organização social comprometidos com a difusão e as práticas culturais e artísticas 
associadas à identidade e às tradições do município; 

• Garantir a participação das associações civis nos processos de gestão da cultura e do 
patrimônio cultural.  

 Bens Materiais 

• Elaborar o Plano Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural; 
• Elaborar projetos e estabelecer convênios e parcerias visando a conservação e a 

manutenção do patrimônio cultural edificado; 
• Estimular as ações de recuperação e preservação dos bens de interesse cultural e 

ambiental, através de incentivos e deduções fiscais; 
• Requalificar, restaurar e adaptar as edificações de interesse histórico e cultural de 

forma a garantir sua manutenção e uso pela população; 
• Difundir e estimular as práticas de conservação e manutenção das fachadas entre os 

proprietários de imóveis, através incentivos e deduções fiscais; 
• Promover e manter atualizado inventário de todos os bens materiais considerados de 

interesse cultural, já protegidos ou não, de acordo com a legislação estadual e federal 
de cultura e patrimônio histórico cultural; 

• Elaborar o Inventário do patrimônio natural e ambiental; 
• Elaborar estudos visando a preservação dos conjuntos urbanos que envolvem as 

praças, seu entorno e seus elementos integrados. Em especial da Praça da Matriz, 
considerando os seguintes indicativos:  

o Definir perímetro de proteção cultural da Praça da Matriz; 
o Elaborar o inventário do conjunto urbano e arquitetônico da Praça da Matriz;  
o Elaborar o inventário da fonte luminosa e dos demais elementos integrados à 

praça; 
o Promover a realização de inventário visando a preservação da pavimentação 

da praça; 
o Preservar o desenho dos canteiros/caminhos pavimentados; 
o Elaborar estudos visando a realização do inventário e o desenvolvimento de 

projeto específico de preservação da Igreja Matriz. 
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• Elaborar e implementar os instrumentos de proteção dos bens de interesse cultural, 
definindo os níveis de preservação e os parâmetros de abrangência da proteção, em 
articulação com os demais órgãos e entidades de preservação; 

• Proteger os bens que integram ou venham a integrar o Patrimônio Cultural mediante 
a utilização dos instrumentos de intervenção tais como: direito de preempção, 
transferência do direito de construir, desapropriação e tombamento; 

• Elaborar projetos de manutenção, preservação e revitalização para sítios históricos 
com potencial cultural, paisagístico e turístico, no município; 

• Promover a captação e geração de recursos para manutenção e valorização do 
patrimônio cultural, com participação da iniciativa privada; 

• Adotar medidas de monitoramento e fiscalização para a proteção do patrimônio 
histórico, cultural e paisagístico. 

 Bens Imateriais 

• Promover a valorização do patrimônio cultural imaterial do município em toda a sua 
diversidade de práticas, manifestações e expressões; 

• Estimular e apoiar a discussão e o debate cultural envolvendo as comunidades, 
considerando seus usos e costumes; 

• Apoiar e valorizar as festividades tradicionais características do município, presentes 
no meio urbano e na área rural; 

• Inventariar e registrar as manifestações culturais, tradições, hábitos, práticas e 
referências culturais de qualquer natureza existentes no município que se refiram a 
identidade de sua população e dos espaços que habitam e usufruem, inclusive na área 
rural e suas localidades; 

• Criar oportunidades para a produção cultural, envolvendo a população e dando o apoio 
necessário para a continuidade dos processos. 

 Oficina de Propostas 

• Criação da lei de tombamento; 
• Criação do Comitê Gestor com participação dos Conselhos, entidades, população para 

fomentar o Plano Municipal de Cultura; 
• Criação de oficinas através do Centro de Educação Ambiental; 
• Criação da lei e instrumentos de preservação do patrimônio histórico; 
• Desenvolver ações e projetos na área de cultura e educação, envolvendo 

principalmente crianças e jovens; 
• Criar lei de patrimônio histórico e cultural; 
• Intensificação do projeto “Adote um bem público”. 
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 Da Política de Saneamento Básico 

Diretrizes da Política de Saneamento Básico: 

 Desenvolvimento Institucional 

• Elaborar o Programa de Educação Ambiental; 
• Implantação de um Centro de Educação Ambiental (CEA); 
• Atualizar e efetivar as ações previstas no Plano Municipal Integrado de Saneamento 

Básico elaborado em 2014; 
• Ampliar e capacitar o corpo técnico do setor responsável; 
• Elaborar Programa de Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos; 
• Promover o reenquadramento das atividades do aterro municipal em consonância com 

a legislação vigente através da adoção das medidas técnicas necessárias; 
• Implementar as políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável e 

a gestão ambiental dos recursos naturais do município, consoante o “Programa 
Município Verde-Azul”; 

• Implementar plano de recuperação e preservação dos cursos d’água e mananciais; 
• Estabelecer ações de recuperação dos ambientes degradados com base no Programa 

de Inventário Municipal do Patrimônio Natural; 
• Promover a fiscalização ambiental urbana e rural; 
• Incentivar a apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais;  
• Fortalecer as ações visando a melhoria contínua na pontuação do Programa Município 

Verde Azul; 
• Rever as legislações municipais e criar as que se fizerem necessárias, visando 

aprimorar a gestão do saneamento básico municipal. 

 Equipamentos Públicos e Serviços 

• Promover ou garantir a realização de vistorias e manutenção periódicas nos sistemas 
de drenagem, distribuição de água e coleta de esgoto e sanar os danos existentes; 

• Implantar ecopontos para a disposição adequada e posterior destinação de material 
reciclável e pneus usados; 

• Prover toda a área urbana do município de lixeiras públicas; 
• Fiscalizar o cumprimento das legislações pertinentes ao saneamento básico e o 

cumprimento de suas ações. 
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 Articulação Intergovernamental 

• Efetivar convênios com o Governo Federal e Estadual para a realização de melhorias 
no âmbito do saneamento básico do município.  

 Organização Social 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente, propiciando as ferramentas 
necessárias para sua efetiva atuação; 

• Incentivar a participação de associações e organizações da sociedade civil nos 
processos de gestão das políticas públicas do município. 

 Abastecimento de Água 

• Assegurar oferta de água em quantidade suficiente para atender as necessidades 
básicas e qualidade compatível com os padrões de potabilidade considerando a 
implantação dos novos empreendimentos; 

• Diminuir os índices de perda na distribuição de água potável; 
• Solucionar os problemas existentes na distribuição da água e substituir os trechos da 

rede em ferro fundido; 
• Fomentar a reutilização da água e o aproveitamento da água da chuva em irrigação e 

em usos industriais e urbanos não potáveis.  

 Esgotamento Sanitário 

• Ampliar o índice de coleta de esgoto para 100% dos domicílios da área urbana; 
• Diagnosticar e coibir o lançamento de esgoto sem tratamento por indústrias; 
• Fiscalizar a ocorrência de ligações clandestinas e de lançamento de efluentes de 

esgoto nos córregos;  
• Incentivar e promover, em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral – CATI do Departamento de Agricultura e Abastecimento do estado de São 
Paulo e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, a 
implantação de fossas sépticas biodigestoras na zona rural. 

 Resíduos Sólidos 

• Adotar as medidas técnicas necessárias para a readequação do antigo lixão que visem 
por seu encerramento e reabilitação da área; 

• Promover a readequação do aterro sanitário visando seu funcionamento de acordo 
com as normas técnicas e previsões legais; 

• Estabelecer projetos de ampliação e divulgação da coleta seletiva; 
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• Estabelecer projetos de ampliação e divulgação da coleta do lixo eletrônico; 
• Promover a regular coleta seletiva de resíduos domésticos na zona rural; 
• Incentivar e apoiar a criação de cooperativa de catadores e reciclagem de resíduos; 
• Incentivar a compostagem doméstica; 
• Incentivar o adequado descarte de Resíduos da Construção Civil (RCC); 
• Incentivar o descarte adequado de remédios vencidos em parceria com o 

Departamento de Saúde; 
• Promover a disposição adequada de resíduos de construção civil; 
• Fiscalizar e proibir a ocorrência de descarte de resíduos sólidos em locais 

inapropriados. 

 Drenagem Pluvial 

• Elaborar um Plano Municipal de Drenagem Urbana; 
• Ampliar a rede de galerias e bocas de lobo existente para atender a demanda do 

sistema de drenagem; 
• Promover vistorias e manutenção periódica no sistema de drenagem e sanar os danos 

existentes; 
• Elaborar estudos técnicos para solucionar/minimizar os problemas de drenagem nas 

áreas sujeitas a alagamentos; 
• Fiscalizar a instalação de obstáculos na rede pluvial superficial; 
• Incentivar a captação e utilização de água de chuva em todas as formas de ocupação 

do território municipal; 
• Implantar sistema de captação e utilização de água de chuva em todos os prédios da 

administração pública direta e indireta; 
• Estudar a exigência para a concessão de alvará de funcionamento, bem como de 

habite-se, de elaboração de projeto de captação e utilização de água de chuva. 

 Oficina de Propostas 

• Afundamento da calha do Córrego Santana e melhoria do sistema de vazão 
(estrangulamento de tubulação); 

• Pontos para descarte correto do lixo, separando os resíduos sólidos, recicláveis, 
eletrônicos e entulhos (construção de ecopontos em cada bairro); 

• Construção de um equipamento urbano que realize a reciclagem como forma cultural 
e não somente industrial; 

• Melhoria no sistema de drenagem (bueiros); 
• Regulamentar áreas de alagamento (Lei de Zoneamento), não ocupados e criação de 

parques lineares; 
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• Plano de controle de erosão rural e urbana; 
• Troca de tubulação ou possível concessão (terceirização); 
• Revisão do Plano de Saneamento; 
• Implantação da Coleta Seletiva e conscientização; 
• Criação de pontos adequados para o descarte; 
• Criação de Centro de Educação Ambiental; 
• Melhoria do entorno da barragem para a prática de esporte; 
• Transformar o bosque em parque ecológico municipal; 
• Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
• Privatização do sistema de água e esgoto; 
• Estudo técnico e obras junto ao Rio Verde, prevendo inclusive a retificação do rio; 
• Sistema de tratamento de esgoto: delegação à iniciativa privada; 
• Sistema de coleta e encaminhamento do esgoto: parceria público/privada com 

investidores imobiliários; 
• Para o descarte de resíduos sólidos: criação de bolsões; 
• Elaborar plano de macrodrenagem. 

 Da Política de Mobilidade 

A Política Municipal de Mobilidade tem como objetivo a articulação e integração dos 
componentes estruturadores da mobilidade, incluindo transporte, sistema viário, trânsito, 
educação de trânsito e integração metropolitana, de forma a assegurar o direito de ir e vir com 
sustentabilidade e a melhor relação custo-benefício social.  

Diretrizes da Política de Mobilidade: 

 Desenvolvimento Institucional 

• Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, tendo em vista:  
o A integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do 
solo; 

o O atendimento às demandas de transporte público urbano e rural; 
o As necessidades de circulação segura de veículos, bicicletas e pedestres na 

área urbana e rural;  
o O estudo das demandas para implantação de ciclovias e de áreas de 

estacionamento de bicicletas;  
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o O remanejamento da circulação de veículos pesados, especialmente em áreas 
residenciais e próximas às escolas;  

o A adoção de critérios técnicos na implantação de rampas de acesso de 
veículos motores ou não nos passeios, sem comprometer as faixas de 
drenagem; 

o A padronização da largura das calçadas considerando as necessidades de 
circulação e implantação de postes e sinalização; 

o A qualidade e a acessibilidade universal das vias públicas, logradouros e 
edificações públicas.  

• Elaborar Projeto de Arborização Urbana em consonância com a Política de Mobilidade. 

 Equipamentos Públicos e Serviços 

• O plantio de árvores nos passeios e logradouros públicos em consonância com o 
Projeto de Arborização Urbana; 

• Criação e/ou melhoria dos equipamentos públicos e serviços como terminais e abrigos 
de ônibus; 

• Promover a requalificação da estrutura viária do município, compreendendo um 
programa de manutenção das pavimentações; 

• Garantir as condições de acessibilidade universal, especialmente nas vias, 
logradouros e equipamentos públicos. 

 Articulação Intergovernamental 

• Para as melhorias de infraestrutura estabelecer convênios com a Casa Civil do Estado 
de São Paulo, Secretaria de Relacionamento com Municípios; 

• Estabelecer parceria com o a União e o Estado para, de forma conjunta, alcançar os 
objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

 Organização Social 

• Estimular a formação de associações de bairros e de usuários do transporte público, 
incentivando a participação da população nos processos de gestão.  

 Sistema Viário e Cicloviário 

• Elaborar o Plano Municipal de Circulação Viária; 
• Promover a requalificação da estrutura viária do município, compreendendo:  

o A segurança para pedestres, ciclistas e motoristas;  
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o A melhoria das condições de trânsito através de sinalização adequada e 
programa de manutenção das pavimentações; 

o A implementação de melhorias físicas e de sinalização adequada nos espaços 
das calçadas, praças e logradouros destinados à circulação de pedestres, 
como forma de estímulo aos percursos a pé.  

• Privilegiar os deslocamentos a pé e por bicicleta; 
• Implementar e manter cadastro de vias não pavimentadas, incluindo-as em programas 

de pavimentação; 
• Estimular o uso de pavimentação permeável a fim de permitir maior permeabilidade 

do solo e de controle de velocidade.  

 Transporte Coletivo 

• Elaborar estudos para viabilizar a melhoria dos padrões de transporte urbano e rural, 
em especial entre os distritos e localidades, de acordo com a demanda dos moradores.  

 Transporte de Cargas 

• Proibir a circulação descontrolada de veículos de transporte de carga pesada na área 
central da cidade, em áreas residenciais ou próximo a escolas, regulamentando o 
comprimento, altura e peso máximos.  

 Acessibilidade 

• Prover todo o município de calçadas acessíveis;  
• Implantar sinalização vertical e horizontal adequada nas travessias de pedestre; 
• Garantir soluções técnicas adequadas nos pontos de travessia de vias;  
• Garantir padronização nas calçadas e nos acesso aos edifícios que possibilite o 

deslocamento seguro de pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo 
com a NBR 9050. 

 Oficina de Propostas 

• Referente à Av. São João que é totalmente irregular de acordo com o DNER e a 
Rodovia (não sendo adequado a saída para Rodovia); 

• O prolongamento da Avenida São João não contém infraestrutura (Lei Orgânica); 
• Adequação de dimensões de ruas, fechamento de terrenos, sinalização, redutores de 

velocidade, adequação de calçadas e melhorias referentes aos espaços viários; 
• Revitalização da Rua do Comércio utilizando projetos doados ao município; 
• Revitalização de praças e áreas de lazer; 
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• Ciclovias ao longo dos cursos d’água; 
• Criação de equipamentos urbanos com eixos de passagens para pedestres por dentro 

da quadra, aumentando movimento e facilitando o acesso aos bairros; 
• Apoio para execução de parklets em áreas comerciais, ajudando no movimento da rua 

e proporcionando segurança; 
• Implantação de plano de mobilidade; 
• Investir em captação de recursos junto aos governos e estudo de mobilidade para tirar 

o trânsito pesado de determinadas ruas e avenidas; 
• Mais investimentos; 
• Fazer Plano Diretor de Arborização do município e implementá-lo; 
• Criação de rotas alternativas para fluxo de caminhões, com sinalização adequada; 
• Política de fiscalização e conscientização em relação ao tráfego de caminhões; 
• Elaboração de um Plano Viário e de Mobilidade Urbana; 
• Seguir a lei de mobilidade; 
• Aprovação da lei de arborização; 
• Criação de zona de estacionamento rotativo; 
• Melhoria da sinalização; 
• Diagnóstico das vias de circulação de pedestres; 
• Regulamentar horário e restringir vias; 
• Regularizar na aprovação dos projetos o perfil dos terrenos a fim de evitar os degraus 

no passeio público; 
• Criar incentivos fiscais para o plantio de árvores na calçada. 

 Do Ordenamento Territorial 

Diretrizes de Ordenamento Territorial: 

Conforme já mencionado, em Vargem Grande do Sul o perímetro urbano vigente na Sede foi 
definido pela Lei Municipal nº 4.051 de 9 de novembro de 2016, que também instituiu o 
perímetro urbano do Condomínio das Macadâmias.  

 Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 

• Coibir o espraiamento da ocupação descontrolada e/ou clandestina e incentivar 
parcelamentos e loteamentos em áreas integradas à malha urbana existente, 
otimizando o acesso aos serviços e à infraestrutura pública instalados; 

• Recuperar e manter os leitos naturais dos cursos d’água, evitando as canalizações 
fechadas e a ocupação das margens e faixas não edificantes; 
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• Promover a preservação e a conservação das áreas de interesse ambiental, 
paisagístico e cultural; 

• Garantir a preservação e a conservação das áreas de captação de água do município; 
• Promover a implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e 

lazer, de forma equitativa e equilibrada em todo o município, priorizando as áreas 
urbanas já consolidadas; 

• Regulamentar e fiscalizar o uso de elementos nas fachadas das edificações comerciais 
e de serviços, como marquises, toldos, engenhos de publicidade, buscando ordenar a 
paisagem e diminuir a poluição visual; 

• Elaborar Projeto de Manutenção, Paisagismo e Revitalização das praças e áreas de 
lazer; 

• Proibir o parcelamento e a ocupação do solo nas margens dos leitos de rios que 
atravessam a cidade; 

• Ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de acordo com a 
legislação específica. 
 

 Regularização Fundiária, Urbanística e Ambiental 

• Identificar os imóveis que incorrem em irregularidades fundiárias, urbanísticas e 
ambientais existentes no meio urbano e rural; 

• Elaborar programas para remoção e reassentamento de moradores em áreas de 
preservação ambiental e em situações de risco à vida; 

• Regularizar a situação dos registros de imóveis irregulares no município; 
• Promover estudos para implantação de programas de regularização fundiária, 

urbanística e ambiental nas áreas urbana e rural no município.  

 Macrozoneamento 

O macrozoneamento do município de Vargem Grande do Sul (ver Anexo I – Mapa do 
Macrozoneamento Municipal) compreende as seguintes zonas: 

• Macrozona de Uso Agropecuário Sustentável (MUAS); 
• Macrozona de Proteção dos Mananciais (MPM); 
• Macrozona de Controle Urbano do Condomínio das Macadâmias (MCCM); 
• Macrozona Urbana de Vargem Grande do Sul (MUVGS); 
• Macrozona de Área de Interesse Ambiental (MAIA). 
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5.3.5.3.1 MUAS – Macrozona de Uso Agropecuário Sustentável 

Essa zona é caracterizada pela consolidação de atividades de cultivo agrícola e criação 
animal, o que significa que já experimentou diversas intervenções em seu quadro natural, 
notadamente a supressão da cobertura vegetal. Desse modo, seu objetivo é o de permitir a 
continuidade dessas práticas, porém, sob um novo olhar centrado na adoção de medidas que 
garantam a sua sustentabilidade. 

São diretrizes para a ocupação dessa área: 

• Promover o uso sustentável dos recursos hídricos; 
• Garantir os processos de revitalização dos solos, prevenindo seu esgotamento 

precoce através de técnicas adequadas e manejo sustentável; 
• Incentivar e fiscalizar o descarte adequado de defensivos agrícolas e remédios de uso 

veterinário; 
• Fiscalizar o uso de defensivos agrícolas, descarte de embalagens, controle de 

efluentes, descarte de óleo e demais ações de proteção ambiental das propriedades 
rurais; 

• Incentivar o uso de equipamentos de proteção individual por parte dos funcionários 
das propriedades rurais; 

• Fiscalizar a qualidade das águas; 
• Considerando a segurança dos munícipes e das operações aéreas, nas áreas de 

influência do aeródromo, localizado na Fazenda Campo Vitória, a utilização do solo 
deve observar a legislação pertinente, em especial a Portaria 957/GC3 do comando 
da aeronáutica (ver Anexo V – Portaria Nº 957/GC3).  

5.3.5.3.2 MPM – Macrozona de Proteção de Mananciais 

Essa zona é composta por áreas do território municipal primordiais para a manutenção dos 
recursos hídricos, onde se concentram muitas nascentes e remanescentes florestais 
fragmentados, mas submetidos a pressão em virtude dos processos históricos de uso e 
ocupação do solo. Assim, na MPM, o que se busca é garantir a preservação do ambiente em 
face de seu papel de proteção dos recursos hídricos, bem como do significado para o 
município em face de seu caráter testemunho. 

São diretrizes para a ocupação dessa área: 

• Erradicar o uso de fossas negras mediante a adoção de fossas sépticas biodigestoras; 
• Evitar o cultivo de espécies exóticas e invasoras nas bordas dos fragmentos florestais; 
• Garantir os processos de revitalização dos solos, prevenindo seu esgotamento 

precoce através de técnicas adequadas; 
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• Promover o manejo sustentável do solo, identificando e corrigindo os processos de 
degradação; 

• Incentivar a regularização ambiental das propriedades rurais; 
• Incentivar e fiscalizar o descarte adequado de defensivos agrícolas e remédios de uso 

veterinário; 
• Promover o mapeamento das nascentes e incentivar a sua proteção por parte dos 

proprietários rurais; 
• Promover a diversificação das culturas e as técnicas de agricultura orgânica; 
• Promover a formação de corredores ecológicos entre os diversos fragmentos 

florestais, favorecendo o fluxo gênico e a dispersão de sementes; 
• Promover estudos de identificação das espécies da fauna e da flora presente nos 

fragmentos florestais; 
• Promover o apoio técnico ao proprietário rural através da patrulha rural e de cursos 

diversos associados ao manejo sustentável do campo; 
• Promover a recomposição da cobertura vegetal; 
• Promover a proteção das matas; 
• Promover o controle de doenças no rebanho, bem como o combate às pragas na 

agricultura em parceria com órgãos de extensão rural e priorizando a adoção de 
técnicas sustentáveis; 

• Promover o controle do uso e ocupação nos fragmentos florestais de modo que 
qualquer intervenção que represente a supressão da cobertura vegetal, bem como a 
instalação de indústrias, esteja sujeita à anuência do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, bem como à observância da legislação estadual e federal; 

• Promover o monitoramento e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas 
visando a minimização de ocorrência de vazamentos e contaminação dos solos;  

• Promover o uso sustentável dos recursos hídricos. 

5.3.5.3.3 MCCM – Macrozona de Controle Urbano do Condomínio das Macadâmias 

Constitui esta macrozona a área compreendida pelo perímetro urbano existente no 
Condomínio das Macadâmias. Trata-se de um condomínio com acesso restrito para visitantes, 
que apresenta um desenho urbano caracterizado por grandes quadras com formatos 
irregulares ocupadas por lotes de cerca de 1.000 m², com habitações unifamiliares de tipologia 
construtiva de alto padrão, porém com um grande número de lotes vagos. 

São diretrizes da MCCM: 

• Controlar os processos de adensamento e de ocupação do solo; 
• Proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 
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• Garantir a preservação dos recursos hídricos e respeitar as distâncias legalmente 
estabelecidas para a ocupação das margens dos cursos d’água; 

• Garantir a preservação dos fragmentos florestais; 
• Garantir as condições de alta permeabilidade do solo. 

5.3.5.3.4 MUVGS – Macrozona Urbana de Vargem Grande do Sul 

Constitui esta macrozona a área compreendida pelo perímetro urbano vigente do Distrito Sede 
do município. Considerando a segurança da população e das operações aéreas nas áreas de 
influência do aeródromo localizado na Fazenda Campo Vitória, a utilização do solo deve 
observar a legislação pertinente, em especial a Portaria 957/GC3 do comando da aeronáutica 
(ver Anexo V – Portaria Nº 957/GC3). 

5.3.5.3.5 MAIA – Macrozona de Área de Interesse Ambiental (MAIA das Araucárias) 

Trata-se de um dos últimos fragmentos de mata de Araucária do município. A formação 
vegetal composta pela espécie Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná ou araucária) é um 
típico ecossistema do Bioma Mata Atlântica e apresenta-se no município nos terrenos de 
maior altitude, onde ocorre com manchas esparsas, ou os chamados fragmentos florestais. 

Neste conjunto florestal que tem o domínio de araucárias podem ocorrer uma rica diversidade 
de espécies da flora e, com isso, abrigar uma fauna características da região.  

Assim, sugere-se que a área seja considerada de interesse ambiental, vedando-se a sua 
supressão, bem como a adoção de medidas de controle do uso e ocupação do solo em um 
entorno imediato de 100 metros, a fim de evitar situações que possam colocar em risco a 
formação vegetal e sua fauna. 

Sugere-se ainda a avaliação por parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente da 
possibilidade de criação de uma unidade de conservação na área, na forma de parque 
municipal ou reserva particular do patrimônio natural (RPPN). 

 Zoneamento Urbano 

• A Macrozona Urbana de Vargem Grande do Sul se divide nas seguintes zonas (ver 
Anexo II – Mapa do Zoneamento Urbano): 

o Zona Urbana Central (ZUC); 
o Zona de Adensamento Preferencial (ZAP); 
o Zona de Adensamento Restrito (ZAR); 
o Zona de Adensamento Controlado (ZAC); 
o Zona de Ocupação Especial (ZOE); 
o Zona de Uso Especial (ZUE); 
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o Zona de Especial Interesse Social (ZEIS); 
o Zona Industrial (ZI); 
o Zona de Expansão Urbana (ZEU); 
o Zonas de Proteção Ambiental (ZPAM). 

• O Zoneamento Urbano é diferenciado segundo os potenciais de ocupação e 
adensamento, a disponibilidade de infraestrutura e as demandas de preservação e 
proteção ambiental, histórica, cultural ou paisagística do município. 

• Cada zona urbana apresenta parâmetros urbanísticos distintos, de acordo com o 
adensamento e o desenvolvimento pretendido para cada uma delas, conforme o 
Anexo II – Mapa do Zoneamento Urbano. 

5.3.5.4.1 ZUC – Zona Urbana Central 

É constituída pelo centro tradicional da cidade, com características associadas à formação e 
à identidade do município, em processo de consolidação, onde se concentram as principais 
atividades culturais, de comércio e serviços e os equipamentos públicos de abrangência 
municipal.  

São diretrizes da ZUC: 

• Promover a requalificação urbana e ambiental; 
• Incentivar a diversificação de usos, o uso misto e a permanência do uso habitacional; 
• Ocupar prioritariamente os vazios urbanos e as áreas subutilizadas; 
• Controlar os processos de ocupação e de adensamento; 
• Promover a preservação do patrimônio cultural e ambiental; 
• Promover a manutenção, ampliação e preservação das áreas verdes públicas; 
• Proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais. 

5.3.5.4.2 ZAP – Zona de Adensamento Preferencial 

Compreende as áreas articuladas em torno da região central, onde se identificam vazios 
urbanos passíveis de ocupação e adensamento em decorrência de condições favoráveis de 
topografia e, sobretudo, de articulação com a infraestrutura. Trata-se de uma área 
predominantemente residencial unifamiliar, com a presença de comércio, serviços e 
instituições distribuídas geralmente nas vias coletoras. Há ainda a presença de indústrias 
cerâmicas localizadas de forma dispersa pelo território. 

São diretrizes das ZAP: 

• Promover q requalificação urbana e ambiental; 
• Estimular a implantação de novas tipologias de uso habitacional, consoantes à oferta 

de infraestrutura; 
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• Fiscalizar e proibir novas ocupações no trecho alagável, próximo ao Córrego Santana; 
• A implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e lazer deve ser 

incentivada de forma equitativa e equilibrada; 
• Estimular a diversificação de usos complementares à moradia; 
• Proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 
• Desestimular a expansão das indústrias cerâmicas instaladas e proibir novas 

implantações, incentivando-se a transferência dessas atividades e a ocupação da 
Zona Industrial; 

• As alterações de atividades industriais ou outras em desconformidade com o padrão 
geral de uso e ocupação desta zona estarão sujeitas às análises e aprovação pelo 
órgão competente, considerando o controle e a redução dos impactos sobre o meio 
ambiente e a área urbana. 

5.3.5.4.3 ZAC – Zona de Adensamento Controlado 

Compreende áreas contíguas à malha urbana expandida e ora em processo de ocupação por 
novos loteamentos residenciais, apresentando ainda muitos vazios passíveis de adensamento 
em decorrência de condições relativamente favoráveis de topografia e de articulação à 
infraestrutura. 

São diretrizes da ZAC: 

• Promover a estruturação urbana; 
• A implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e lazer deve ser 

incentivada de forma equitativa e equilibrada; 
• Estimular a diversificação de usos complementares à moradia; 
• Proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais 
• Garantir que os novos projetos observem a obrigatória implantação e/ou manutenção 

de áreas verdes conforme a legislação vigente, visando à preservação da 
permeabilidade do solo. 

5.3.5.4.4 ZOE – Zona de Ocupação Especial 

Compreende as áreas caracterizadas principalmente pela presença de habitações 
unifamiliares de médio-alto padrão construtivo Nessas áreas ainda se identificam vazios 
urbanos passíveis de ocupação que deve observar critérios de maior controle visando 
proteger as condições de permeabilidade do solo. 

São diretrizes da ZOE: 

• Controlar os processos de ocupação e adensamento aos níveis de menor impacto, em 
função da oferta de infraestrutura urbana pública e das restrições ambientais; 
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• Identificar e diagnosticar as áreas de interesse de recuperação e preservação 
ambiental, proibindo-se o parcelamento nessas condições; 

• Garantir a manutenção de fragmentos vegetais e das condições desejáveis de 
permeabilidade do solo; 

• A implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e lazer deve ser 
incentivada de forma equitativa e equilibrada; 

• Promover a diversificação de usos compatíveis em escala e complementaridade; 
• Proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais. 

5.3.5.4.5 ZAR – Zona de Adensamento Restrito 

Corresponde a algumas porções do território que foram parceladas em lotes maiores, com ou 
sem articulação com a malha urbanizada e distantes do centro urbano, caracterizadas pela 
presença de habitações unifamiliares de alto padrão construtivo. São diretrizes das ZAR: 

• As ocupações nesta zona devem se adequar às disposições relativas aos parâmetros 
mais restritivos quanto aos índices de ocupação e adensamento, visando preservar a 
permeabilidade do solo, os fragmentos de vegetação e os mananciais; 

• Nos casos de áreas não articuladas à infraestrutura urbana, as ocupações existentes 
e futuras devem instalar equipamentos próprios para coleta e tratamento dos efluentes 
gerados; 

• As alterações e acréscimos de edificações situadas nesta zona serão objeto de 
licenciamento específico, segundo as diretrizes ora estabelecidas, visando preservar 
o meio ambiente; 

• Proteger as condições de permeabilidade do solo e a permanência das áreas 
vegetadas e mananciais; 

• Proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 
• Garantir que os novos projetos observem a obrigatória implantação e/ou manutenção 

de áreas verdes conforme a legislação vigente, visando a preservação da 
permeabilidade do solo. 

5.3.5.4.6 ZEIS – Zona Especial de Interesse Social 

Compreende as áreas públicas ou privadas ocupadas por assentamentos precários ou de 
tipologia simples, tais como favelas, cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais 
irregulares ou não, habitados por população de vulnerabilidade social. Onde se aplicam 
critérios e instrumentos específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo para fins de 
urbanização e regularização fundiária e/ou construção de habitação de interesse social. 
Ambas as áreas indicadas como ZEIS apresentam áreas ainda não ocupadas destinadas à 
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implantação de conjuntos habitacionais e equipamentos para suprir as necessidades de 
infraestrutura da população ali instalada. 

São diretrizes para a Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), dentre outras: 

• Promover a estruturação urbana; 
• Concluir a implantação de infraestrutura básica previamente à ocupação; 
• Promover a produção de habitações sociais destinadas à população de renda entre 0 

e 3 salários mínimos;  
• Implantar espaços públicos, áreas verdes e equipamentos comunitários; 
• Permitir e estimular o uso comercial e de serviços local;  
• Promover a melhoria das edificações de padrão precário de habitação; 
• Implementar programas de melhorias habitacionais  
• Desenvolver ações de estímulo à capacitação profissional e atividades voltadas para 

a geração de emprego e renda. 

5.3.5.4.7 ZI – Zona Industrial 

Compreende as áreas ocupadas e com capacidade para implantação de novas indústrias, 
comércio e serviços especiais, incompatíveis com usos residenciais, com fácil acesso pela 
Rodovia Hélio Moreira Sales SP-215. 

São diretrizes da ZI: 

• Obrigatória a elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para 
empreendimentos industriais a serem implantados nesta Zona; 

• Priorizar a implantação de indústrias limpas que não gerem poluentes ou que, por meio 
de tecnologias, minimizem ou reciclem seus resíduos e emissões; 

• Permitir a implantação de comércio e serviços especiais, com atividades que gerem 
ruído ou tráfego, ou com características incompatíveis com usos residenciais; 

• Prever, em caso de novo parcelamento industrial, reserva de faixa arborizada com 
espécies nativas heterogêneas de médio e grande porte no contorno do loteamento, 
com largura mínima de 15 (quinze) metros, integrada aos recuos dos lotes; 

• Observar a limitação de 300 metros de extensão nas quadras industriais. 

5.3.5.4.8 ZEU – Zona de Expansão Urbana 

Compreende áreas não ocupadas e não integradas à rede urbana, consideradas não 
prioritária para ocupação e urbanização. Na ZEU o empreendedor deverá arcar, no mínimo, 
com os custos da urbanização e articulação com a malha viária existente. A destinação de 
áreas para a implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e lazer, além 
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das áreas verdes, deve ser garantida. Ainda deve ser estimulado o uso múltiplo com a 
interação de usos habitacionais e não habitacionais compatíveis.  
São diretrizes da ZEU: 

• Desenvolver estudos diagnósticos sobre os aspectos ambientais da ZEU, identificando 
as fragilidades e as potencialidades que deverão ser observados prioritariamente às 
propostas de investimentos; 

• Prever a obrigatoriedade de elaboração do EIA e do EIV e respectivos relatórios;  
• Priorizar novos parcelamentos em áreas contíguas à malha urbana existente, de forma 

a facilitar a mobilidade e garantir a otimização da infraestrutura instalada; 
• Incentivar o uso múltiplo com a interação de usos habitacionais e não habitacionais 

compatíveis; 
• Controlar os processos de ocupação e adensamento; 
• Observar a permanências e manutenção de fragmentos de vegetação e das condições 

de permeabilidade do solo. 

5.3.5.4.9 ZUE – Zona de Uso Especial 

Compreende uma área ocupada por indústrias cerâmicas e galpões, além de pequeno 
percentual de áreas cultivadas o que deve ser desestimulado, favorecendo a implantação de 
novas atividades industriais. 

São diretrizes da ZUE: 

• Promover a implantação de indústrias de baixo impacto ambiental; 

• Desestimular a continuidade das atividades de caráter rural.  

5.3.5.4.10 ZPAM – Zona de Proteção Ambiental 

Compreende toda a área destinada à implantação do Parque Linear do Rio Verde, com 
restrição para ampliação dos imóveis existentes e/ou novas ocupações. As atividades aqui 
desenvolvidas devem se adequar aos objetivos do parque, que visa não apenas a 
conservação, como também incluem a integração da comunidade, através de espaços de 
convivência e de educação ambiental. A área inclui a Represa Eduino Sbardellini, o zoológico, 
o Rio Verde e um trecho do Córrego Santana. Grande parte da área apresenta risco de 
alagamento em períodos de chuvas intensas. 

São diretrizes da ZPAM: 

• Desenvolver estudos para a delimitação e a implantação do Parque Linear; 
• Proibir os processos de ocupação e de parcelamento do solo; 
• Proteger os recursos e as paisagens naturais; 
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• Promover a educação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico; 

• Promover parcerias para a implantação de equipamentos destinados ao lazer, cultura 
e turismo compatíveis com a preservação dos recursos naturais; 

• Identificar as ocupações em desconformidade existentes às margens dos cursos 
d’água; 

• Promover a remoção e o reassentamento dos moradores de áreas de preservação 
ambiental e em situação de risco à vida. 

 Do Sistema de Planejamento e Gestão Urbana e Territorial 

O Sistema de Planejamento e Gestão Municipal tem como principais objetivos:  

• Garantir a eficácia, eficiência e efetividade da gestão visando a melhoria da qualidade 
de vida dos munícipes;  

• Garantir mecanismos de monitoramento e gestão do Plano Diretor, na formulação e 
aprovação dos programas e projetos para a implementação e na indicação das 
necessidades de detalhamento, atualização e revisão do mesmo;  

• Garantir estruturas e processos democráticos e participativos para o planejamento e 
gestão da política urbana, de forma continuada, permanente e dinâmica. 

 Diretrizes do Sistema de Planejamento e Gestão 

5.3.6.1.1 Desenvolvimento Institucional 

• Atualizar o Código de Obras e o de Posturas do Município de forma participativa; 
• Atualizar a Lei de Parcelamento e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de forma 

participativa; 
• Rever as legislações municipais e criar as que se fizerem necessárias, que influenciem 

diretamente no desenvolvimento do espaço urbano e territorial;  
• Implementar os instrumentos da política urbana, em especial: IPTU progressivo no 

tempo e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);  
• Aprimorar o processo de fiscalização, priorizando o acompanhamento da implantação 

de novos loteamentos e novas construções, evitando ocupações irregulares; 
• Exigir a elaboração de Estudo prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) para a concessão 

de licenças ou autorizações de construção e funcionamento de empreendimentos ou 
atividades, conforme definido na Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), com a 
finalidade de identificar os efeitos positivos e negativos dos novos empreendimentos 
sobre a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades; 
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• Garantir a execução de todos os serviços de infraestrutura básica nos novos 
parcelamentos de solo a serem implantados.  

5.3.6.1.2 Equipamentos Públicos e Serviços 

• Capacitar os técnicos e gestores municipais para as funções administrativas; 
• Estudar a revitalização da Rua do Comércio buscando ordenar a paisagem e diminuir 

a poluição visual;  
• Qualificar o atendimento à população através da fiscalização de obras e do controle 

dos serviços prestados pelas concessionárias.  

5.3.6.1.3 Articulação Intergovernamental 

• Fomentar a parceria com a Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São 
Paulo e com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU); 

• Estabelecer parceria com o a União e o Estado para, de forma conjunta, alcançar os 
objetivos do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal. 

5.3.6.1.4 Organização Social 

• Estimular a formação de associações de bairros, incentivando a participação da 
população no processo de gestão; 

• Instituir os conselhos municipais temáticos como forma de aumentar o controle e a 
participação social da população sobre os processos de gestão.  

 Oficina de Propostas 

• Ocupar lotes vazios em áreas de centro geográfico antes de expandir loteamentos nas 
extremidades da cidade; 

• Revitalização das praças e áreas de lazer; 
• Parâmetros da Lei de Uso e Parcelamento do Solo utilizados corretamente em áreas 

comerciais, bairros horizontais e avenidas de grande fluxo (gabarito/ TO/ usos/ CA/ 
recuos); 

• Melhoria de mobiliário urbano com a instalação de bicicletários, bebedouros, pontos 
de ônibus adequados, entre outros; 

• O loteador deve executar as praças e não a prefeitura; 
• Aumento da fiscalização; 
• Criação e regulamentação de leis (uso e ocupação, zoneamento, arborização, 

mobilidade, etc.); 
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• Consonância entre a Lei Orgânica e Ambiental; 
• Identificação (mapeamento) das áreas; 
• Intensificação da fiscalização de áreas invadidas e efetiva providência; 
• Criação de zonas de interesse social para os casos citados, como invasão; 
• Padronização da área de exploração comercial; 
• Parceria com o terceiro setor para a administração de bens públicos como o zoológico 

e o viveiro municipal; 
• Criação de audiências públicas mensais com participação da sociedade em relação à 

gestão pública; 
• Incentivo às associações de bairros; 
• Criação de Planos de Metas após a criação do Plano Diretor para fiscalização; 
• Abertura de concurso público para áreas técnicas com profissionais habilitados; 
• Atualização da legislação (não atendem a situação atual do município); 
• Maior atuação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano vinculados às 

decisões de delimitação de perímetro urbano, com definição das áreas de lazer, 
empreendimentos industriais, área residencial (zoneamento urbano), planejamento e 
crescimento da cidade, com análise técnica; 

• Delimitação dentro da área urbana das áreas de APP e divulgação dos mapas (site); 
• Prevenção, fiscalização (disque denúncia), elaboração de mapas contendo as áreas 

de APP do município; 
• Proteger nascentes (identificar no perímetro urbano) e incluir no mapa da cidade; 
• Vincular os estudos do crescimento urbano com uma maior participação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano com proposta de um grupo técnico da prefeitura 
para conclusões; 

• Crescimento ordenado e programático; 
• Levantamento de quantos lotes vazios existem na cidade sem construção e aplicar o 

imposto progressivo; 
• Verificação da demanda para novos loteamentos; 
• Ocupação das áreas vazias através do adensamento populacional, não deixar 

aumentar a área urbana até que se ocupem os espaços vazios, dentro de um bom 
senso; 

• Lei de zoneamento deve tratar de peculiaridades de cada tipo de área, bens de 
preservação, respeitar rodovias, aeroporto, etc.; 

• Atualizar a legislação municipal à atual realidade social; 
• IPTU progressivo; 
• Atendimento ao plano de macrodrenagem e impedir novas ocupações; 
• Criar e/ou aplicar legislação de regularização fundiária; 
• Articulação do sistema de gestão e planejamento territorial. 
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• Aumentar a fiscalização através da contratação de agentes fiscalizadores. 
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6 ANTEPROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO  

Minuta De Projeto De Lei 

Plano Diretor Participativo De Desenvolvimento Territorial 

Do Município De Vargem Grande Do Sul 

Título I 

Dos Princípios e dos Objetivos Estratégicos 

Capítulo I 
Dos Princípios 

Art. 1º – Esta Lei Complementar institui o Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul e estabelece os procedimentos normativos para a política de desenvolvimento 
urbano e rural do Município, conforme determinam o art. 182 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade). 

§ 1º – O Plano Diretor é o instrumento que fundamenta o sistema de desenvolvimento urbano 
e rural e tem por finalidade estabelecer as diretrizes, as ações e os instrumentos de 
intervenção, planejamento e gestão municipal para o cumprimento da função social da 
propriedade e da cidade. 

§ 2º – As disposições do Plano Diretor Participativo vinculam as ações e as políticas do Poder 
Público municipal, bem como toda e qualquer intervenção pública ou privada no município. 

§ 3º – O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo 
suas diretrizes e prioridades ser incorporadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 

§ 4º – O Plano Diretor abrange todo o território municipal. 

Art. 2º – A política municipal de desenvolvimento urbano e rural deve ser pautada, dentre 
outros, pelos seguintes princípios gerais: 

I. Função Social da Cidade: garantia do direito a cidades sustentáveis, à terra urbana e 
rural, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, aos serviços 
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públicos, à mobilidade, ao trabalho e ao lazer; 

II. Função Social da Propriedade: garantia do cumprimento das exigências fundamentais 
de ordenação da cidade expressas neste Plano Diretor e nos demais instrumentos 
legais que compõem o Sistema de Desenvolvimento Municipal; 

III. Gestão Democrática: garantia de participação da população e de associações 
representativas da sociedade civil na formulação, na execução e no monitoramento de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento municipal; 

IV. Justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização: garantia de acesso amplo, 
por todos os setores da sociedade, aos benefícios da urbanização, tais quais acesso 
aos equipamentos urbanos e melhoria do espaço público, bem como a distribuição 
equitativa dos ônus da urbanização, cabendo a todos, dentro dos limites de suas 
capacidades, arcarem com a tributação e com as demais obrigações devidas. 

V. Sustentabilidade: garantia do desenvolvimento local socialmente justo, 
ambientalmente equilibrado e economicamente viável para as presentes e futuras 
gerações. 

Seção I 
Do Monitoramento e Controle 

Art. 3º – O monitoramento e controle do Plano Diretor de Vargem Grande do Sul tem como 
objetivo assegurar o cumprimento das suas diretrizes e promover o seu aprimoramento 
contínuo. 

§ 1º Compete ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e aos Conselhos Municipais, em 
conjunto com a sociedade civil organizada, monitorar a aplicação do Plano Diretor, 
observando a Constituição Federal de 1.988, a Lei Federal nº 10.257/2.001 (Estatuto da 
Cidade) e as demais normas urbanísticas federais, estaduais e municipais.  

§ 2º Compete ao Poder Executivo, através de seus órgãos e instâncias apropriados, embasar 
e apoiar as atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais, observando as seguintes 
diretrizes: 

I. fornecer as informações estratégicas, essenciais e necessárias para o conhecimento 
da realidade em que atua o governo, assegurando o desenvolvimento de uma gestão 
municipal efetiva e democrática; 

II. estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada, buscando a cooperação entre 
agentes públicos e privados, em especial com conselhos setoriais, universidades e 
entidades de classe, visando à produção e validação de informações; 
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III. dar transparência às ações governamentais, possibilitando o controle social pela 
população. 

Capítulo II 
Dos Objetivos Estratégicos 

Art. 4º – O Plano Diretor Municipal de Vargem Grande do Sul tem como objetivo geral orientar 
a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial de modo a adequar a ocupação 
e o uso do solo às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e 
ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º 
do Estatuto da Cidade – Lei n.º 10.257 de 10 de julho de 2001.  

Art. 5° – São objetivos estratégicos da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Territorial: 

I. promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo no Município; 

II. favorecer a dinamização e a diversificação econômica do Município, estimulando as 
atividades de turismo, agropecuária, indústria, comércio e serviços, observando-se as 
condições socioeconômicas da população e a sustentabilidade ambiental e social; 

III. institucionalizar a cultura como componente estratégico e indispensável aos processos 
de desenvolvimento social e econômico do município, articulada com outras políticas 
públicas; 

IV. valorizar a história e a cultura do município, identificando, protegendo e registrando as 
fontes e os elementos fundamentais para a formação da sociedade de Vargem Grande 
do Sul; 

V. ampliar e adequar o sistema de saneamento, compreendendo os serviços de 
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos e 
de drenagem urbana; 

VI. garantir a mobilidade como condição essencial para o acesso às funções urbanas, 
priorizando a circulação dos pedestres e dos veículos não motorizados em relação aos 
motorizados e do transporte coletivo em relação ao individual; 

VII. promover a ampliação da mobilidade em todo o município, privilegiando o uso do 
transporte público coletivo de qualidade, de acordo com as demandas de 
deslocamentos entre a zona urbana e a zona rural; 

VIII. promover a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos ambientais, 
assegurando a compatibilidade do uso e da ocupação com a preservação do meio 
ambiente;   

IX. assegurar o melhoramento contínuo da qualidade ambiental por meio da proteção dos 
recursos naturais, paisagísticos e a recuperação de áreas degradadas; 
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X. estimular a descentralização das atividades econômicas na área urbana, diminuindo 
os deslocamentos no centro da cidade, reforçando as centralidades existentes e 
potenciais nos demais bairros; 

XI. promover, mediante articulação intergovernamental, a regularização fundiária dos 
imóveis irregulares do município; 

XII. fortalecer o turismo como atividade de expressiva relevância para o desenvolvimento 
econômico e cultural local, compatibilizando-o com a política de proteção ao patrimônio 
cultural; 

XIII. promover o desenvolvimento social por meio de ações de fomento à produção 
econômica de base familiar; 

XIV. promover, por meio da urbanização e da aplicação de instrumentos de política urbana, 
a dinamização do mercado de terras, evitando a especulação imobiliária de áreas não 
utilizadas ou subutilizadas; 

XV. ampliar e consolidar as instâncias de participação social em todas as fases e etapas 
dos processos de planejamento territorial e urbano. 

Título II 

Das Políticas de Desenvolvimento Municipal 

Capítulo I 
Da Política de Desenvolvimento Econômico e Social 

Seção I 
Indústria, Comércio E Serviços 

Art. 6° – A política municipal de Desenvolvimento Econômico e Social tem como diretriz geral 
o desenvolvimento econômico sustentável, associado às dimensões social, cultural, ambiental 
e institucional, de modo a promover a economia local, reduzir as desigualdades sociais e 
elevar o padrão de qualidade de vida da população. 

Art. 7° – São diretrizes específicas para desenvolvimento econômico, dentre outras: 

I. desenvolver a agropecuária e a indústria local de maneira sustentável; 

II. estimular o comércio e os serviços locais; 

III. incentivar a formação de cooperativas ligadas às atividades desenvolvidas no 
município; 

IV. fortalecer a autonomia financeira do município, por meio da agricultura, cerâmica do 
estímulo ao desenvolvimento da indústria vinculada à vocação do município; 
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V. estruturar e capacitar a equipe técnica dos agentes públicos para fiscalização e 
arrecadação dos tributos.  

Seção II 
Do Turismo 

 Art. 8º – A Política Municipal de Turismo estabelece os objetivos e as diretrizes para o 
desenvolvimento da atividade turística e promoção dos esportes. 

Art. 9º – São diretrizes específicas da política municipal de turismo: 

I. explorar o potencial turístico de maneira sustentável; 

II. promover o turismo como propulsor da economia local, considerando a geração de 
trabalho e renda e a preservação da cultura; 

III. fomentar a promoção de eventos culturais e festas populares de divulgação e 
conhecimento do município; 

IV. ampliar as ações de divulgação e fomento do Circuito “Caminhos da Fé”. 

Seção III 
Da Educação 

Art. 10 – A política municipal de educação tem como diretriz geral a universalização do acesso 
à educação com vistas a promover o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o preparo 
para o desenvolvimento da cidadania e a qualificação para o trabalho.   

Art. 11 – São diretrizes da política municipal de educação, dentre outras:  

I. universalizar o acesso à educação de nível fundamental e médio; 

II. combater o analfabetismo e a evasão escolar em todos os níveis; 

III. implementar ações de alfabetização de jovens e adultos, garantindo a continuidade da 
escolarização básica; 

IV. monitorar, localmente, as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e 
pelo Plano Decenal de Educação; 

V. capacitar os profissionais da educação. 

Seção IV 
Da Saúde 

Art. 12 – A política municipal de saúde tem como diretriz geral a garantia do acesso universal 
e integral à população nas ações e serviços de prevenção e proteção à saúde. 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
6-197 

 

Art. 13 – São diretrizes especificas da política municipal de saúde, dentre outras:  

I. promover a prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nas dimensões individual 
e coletiva; 

II. implementar ações preventivas de promoção da saúde, como cursos e palestras; 

III. incentivar a atividade física associada ao lazer e bem–estar; 

IV. elaborar programas de vacinação no município. 

Seção V 
Da Segurança Pública  

Art. 14 – A política municipal de segurança pública tem como eixo orientador as ações 
relacionadas à circulação viária e segurança da comunidade. 

Art. 15 – São diretrizes especificas da política municipal de segurança pública, dentre outras: 

I.criar a Guarda Municipal Ambiental para inibir as ocorrências de crimes ambientais;  

II.garantir a vigilância policial no município e a prevenção da criminalidade;  

III.melhorar a iluminação pública nas áreas urbanas e rurais. 

Capítulo II 
Da Política de Meio Ambiente 

Seção I 
Da Política Municipal de Meio Ambiente 

Art. 16 – A política municipal de meio ambiente tem como diretriz geral a organização e a 
utilização adequada do solo urbano e rural do Município para compatibilizar a sua ocupação 
com as condições exigidas para a proteção, conservação, preservação e recuperação da 
qualidade ambiental. 

Art. 17 – São diretrizes específicas da política municipal de meio ambiente, dentre outras: 

I. fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

II. elaborar Código Municipal de Meio Ambiente; 

III. criar Plano Municipal de Arborização Urbana; 

IV. promover inventário municipal do patrimônio natural e passivos ambientais; 

V. criar programa de recuperação de áreas degradadas; 

VI. elaborar Programa de Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos, 
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abrangendo: 

a. readequação do antigo lixão, com a adoção de medidas técnicas voltadas para 
a remediação da área; 

b. readequação do aterro sanitário visando o funcionamento de acordo com as 
normas técnicas e previsões legais; 

c. projetos de ampliação e divulgação da coleta seletiva, incluindo lixo eletrônico; 

d. regular coleta seletiva de resíduos domésticos na zona rural; 

e. criação de cooperativa de catadores e reciclagem de resíduos; 

f. ecopontos para a disposição adequada e posterior destinação de material 
reciclável e pneus usados; 

g. incentivo à compostagem doméstica; 

h. descarte adequado de Resíduos da Construção Civil (RCC),  

i. descarte adequado de remédios vencidos em parceria com a Departamento de 
Saúde. 

VII. promover a recuperação da fauna e da flora nas áreas com foco erosivo, nas áreas 
contaminadas e nas estradas vicinais; 

VIII. promover a fiscalização das áreas ambientais nas zonas urbana e rural; 

IX. estabelecer convênios e parcerias para orientar e fiscalizar os manejos agropecuários 
e o uso adequado de defensivos agrícolas pelos produtores rurais; 

X. apoiar e incentivar a regularização ambiental das propriedades rurais; 

XI. fomentar a regularização da outorga do uso de recursos hídricos; 

XII. estabelecer convênio com órgãos públicos de pesquisa, instituições públicas e 
privadas de ensino para elaboração e monitoramento das ações de preservação e 
conservação do meio ambiente; 

XIII. ampliar ações de manutenção do zoológico municipal; 

XIV. realizar monitoramento das capivaras na barragem Eduino Sbardellini; 

XV. elaborar o Programa de Educação Ambiental, observando-se a perspectiva 
transdisciplinar: 

a. educação ambiental adotada em todos os níveis de ensino; 

b. divulgação do conhecimento sobre o território municipal, tendo em perspectiva 
sua inserção regional; 
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c. promoção das diversas formas de manifestação cultural e de produção do 
conhecimento; 

d. incentivo ao caráter inclusivo e participativo; 

e. contribuição de todos os profissionais da educação, bem como aqueles que 
participam do cotidiano escolar, especialmente os alunos, o conselho de pais 
e todo o funcionalismo técnico–administrativo. 

XVI. criar o Parque Municipal das Araucárias; 

XVII. mapear e preservar os sítios geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, 
espeleológicos e arqueológicos. 

Capítulo III 
Da Política de Saneamento Básico 

Seção I 
Diretrizes Gerais 

Art. 18 – Constituem objetivos gerais da política municipal de saneamento básico: 

I. manter o meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade por 
meio da gestão integrada do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento 
do esgoto sanitário, da drenagem das águas pluviais e do manejo dos resíduos sólidos; 

II. elaborar o Plano Municipal de Drenagem Urbana; 

III. estudar alternativas técnicas e de regulação urbana para minimizar ou evitar o 
alagamento dos trechos de várzea na área urbana;  

IV. elaborar a legislação municipal de saneamento básico; 

V. fomentar o aproveitamento de resíduos sólidos e da água, promovendo a 
sustentabilidade ambiental do uso e da ocupação do solo.  

Art. 19 – São diretrizes específicas da política municipal de saneamento básico, dentre outras: 

I. promover a atualização e implementação das ações previstas no Plano Municipal 
Integrado de Saneamento Básico 2014; 

II. elaborar Programa de Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos; 

III. promover o reenquadramento das atividades do aterro municipal, em consonância 
com a legislação vigente e a adoção de medidas técnicas necessárias; 
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IV. fortalecer as ações visando a melhoria contínua na pontuação do Programa Município 
Verde Azul; 

V. ampliar e capacitar o corpo técnico; 

VI. atualizar, continuamente, a legislação municipal para aprimorar a gestão do 
saneamento básico municipal; 

VII. promover convênios com o Governo Federal e Estadual para a realização de melhorias 
no âmbito do saneamento básico do município;  

VIII. fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente, propiciando as ferramentas 
necessárias para sua efetiva atuação; 

IX. incentivar a participação de associações e organizações da sociedade civil nos 
processos de gestão das políticas públicas do município. 

Seção II 
Do Abastecimento de Água 

Art. 20 – São diretrizes específicas da política de abastecimento de água, dentre outras: 

I. garantir a oferta de água em quantidade suficiente para atender as necessidades 
básicas da população e a qualidade compatível com os padrões de potabilidade, 
considerando a implantação dos novos empreendimentos;  

II. diminuir os índices de perda na distribuição de água potável; 

III. solucionar os problemas na distribuição de água, incluindo a substituição dos trechos 
da rede em ferro fundido; 

IV. fomentar a reutilização e o aproveitamento da água da chuva em irrigação e em usos 
industriais e urbanos não potáveis.  

Seção III 
Do Esgotamento Sanitário 

Art. 21 – São diretrizes específicas da política de esgotamento sanitário, dentre outras: 

I. ampliar o índice de coleta de esgoto dos domicílios da área urbana do município; 

II. estimular o uso da fossa séptica biodigestora nas áreas rurais; 

III. coibir o lançamento de esgoto sem tratamento por indústrias; 

IV. fiscalizar as ligações e lançamento irregulares de efluentes de esgoto nos cursos 
d’água.  
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Seção IV 
Do Resíduos Sólidos 

Art. 22 – São diretrizes específicas da política de resíduos sólidos urbanos, dentre outras: 

I. adotar as medidas necessárias para a readequação do antigo aterro sanitário, com a 
adoção de medidas técnicas visando seu encerramento e reabilitação da área; 

II. promover a readequação do atual aterro sanitário, visando seu funcionamento de 
acordo com as normas técnicas e previsões legais; 

III. estabelecer a ampliação e a divulgação da coleta seletiva em todo o município; 

IV. incentivar e apoiar a criação de cooperativa de catadores e reciclagem de resíduos; 

V. fomentar a compostagem doméstica; 

VI. promover o adequado descarte de resíduos da Construção Civil; 

VII. fiscalizar o descarte adequado de remédios vencidos em parceria com o Departamento 
de Saúde; 

VIII. fiscalizar ostensivamente a ocorrência de descarte de resíduos sólidos em locais 
inapropriados. 

Seção V 
Da Drenagem Pluvial 

Art. 23 – São diretrizes especiais da política de drenagem pluvial, entre outras: 

I. universalizar o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e estudar 
as melhorias necessárias nas localidades rurais; 

II. criar programa de incentivo ao aproveitamento de águas pluviais; 

III. ampliar e revisar a rede de galerias e de bocas de lobo; 

IV. elaborar estudos técnicos para solucionar os problemas de drenagem em áreas 
sujeitas à alagamentos. 

Capítulo IV 
Da Política de Cultura e Proteção do Patrimônio 

Seção I 
Diretrizes Gerais 
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Art. 24 – A Política Municipal de Cultura tem como eixo orientador a proteção e a preservação 
do patrimônio histórico, artístico, cultural e arquitetônico, constituído pelos bens matérias e 
imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, bem como valores, ideias, conceitos 
estéticos, símbolos, objetos e relações construídas pela sociedade ao longo de sua história. 

§ 1° – O município promoverá a potencialização da cultura e de suas manifestações e 
expressões como vetor do desenvolvimento social e econômico. 

Art. 25 – São diretrizes gerais de cultura e proteção do patrimônio, dentre outras: 

I. fortalecer a cultura e suas manifestações e expressões como dimensão simbólica da 
constituição das identidades individuais e coletivas e dos legados sociais do município; 

II. garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso amplo aos espaços e 
manifestações culturais; 

III. valorizar a diversidade cultural; 

IV. promover e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial; 

V. promover e incentivar, em parceria com as demais políticas setoriais, a formação 
cultural da população;  

VI. estruturar e capacitar os setores técnico e administrativo das áreas de cultura e 
patrimônio cultural do município; 

VII. elaborar o Plano Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico 
e Ambiental; 

VIII. promover a inserção do município nas políticas públicas estaduais e federais de apoio 
à cultura e de proteção do patrimônio cultural; 

IX. apoiar e estimular as manifestações culturais, especialmente aquelas associadas às 
tradições, à memória, à diversidade étnica e à identidade da população em geral do 
município. 

X. garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais aos equipamentos 
culturais, sejam públicos ou privados; 

XI. implementar projetos para a captação de recursos nas esferas estadual e federal, 
destinados a viabilizar a construção, reforma e manutenção de espaços e 
equipamentos públicos de cultura, tais como: 

a) biblioteca, arquivo e equipamento público com infraestrutura adequada à 
guarda e conservação dos documentos, à pesquisa e ao estudo e à realização 
de eventos e outras atividades culturais;  

XII. incentivar a participação pública e privada no financiamento de projetos culturais. 
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XIII. elaborar projetos para a captação de recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura 
em âmbito Federal e Estadual;  

XIV. firmar parcerias com empresas privadas, para o financiamento de ações de 
recuperação, preservação e valorização do patrimônio cultural; 

XV. incentivar a formação e o desenvolvimento de grupos, associações e outras formas de 
organização social comprometidos com a difusão e as práticas culturais e artísticas 
associadas à identidade e às tradições do município; 

XVI. garantir a participação das associações civis nos processos de gestão da cultura e do 
patrimônio cultural; 

Seção II 
Dos Bens Materiais 

Art. 26 – São diretrizes específicas de proteção do patrimônio cultural material, dentre outras: 

I. promover inventários e estudos visando a requalificação, restauração e adaptação dos 
bens materiais de interesse cultural, de forma a garantir sua manutenção e uso pela 
população, em especial a Praça Matriz considerando os seguintes indicativos: 

a. definir perímetro de proteção cultural da Praça da Matriz; 

b. elaborar o inventário do conjunto urbano e arquitetônico da Praça da Matriz;  

c. elaborar o inventário da fonte luminosa e dos demais elementos integrados à 
praça; 

d. promover a realização de inventário visando a preservação da pavimentação 
da praça; 

e. preservar o desenho dos canteiros/caminhos pavimentados; 

f. elaborar estudos visando a realização do inventário e o desenvolvimento de 
projeto específico de preservação da Igreja Matriz. 

II. promover a preservação, inclusive através de tombamento, dos bens materiais 
identificados; 

III. elaborar o Plano de Inventário do Patrimônio Natural e Ambiental, de bens que forem 
identificados no município; 

IV. elaborar e implementar os instrumentos de proteção dos bens de interesse cultural, 
definindo os níveis de preservação e os parâmetros de abrangência da proteção, em 
articulação com os demais órgãos e entidades de preservação; 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
6-204 

 

V. proteger os bens que integram ou venham a integrar o Patrimônio Cultural mediante a 
utilização dos instrumentos de intervenção, tais como: direito de preempção, 
transferência do direito de construir, desapropriação e tombamento; 

VI. elaborar projetos de manutenção, preservação e revitalização para sítios históricos 
com potencial cultural, paisagístico e turístico, no município; 

VII. promover a captação e geração de recursos para manutenção e valorização do 
patrimônio cultural, com participação da iniciativa privada; 

VIII. adotar medidas de monitoramento e fiscalização para a proteção do patrimônio 
histórico, cultural e paisagístico. 

Seção III 
Dos Bens Imateriais 

Art. 27 – São diretrizes específicas da proteção de bens culturais imateriais, dentre outras: 

I. promover a valorização do patrimônio cultural imaterial do município, em toda a sua 
diversidade de práticas, manifestações e expressões; 

II. estimular e apoiar a discussão e o debate cultural envolvendo as comunidades, 
considerando seus usos e costumes; 

III. apoiar e valorizar as festividades tradicionais características do município, presentes 
no meio urbano e na área rural; 

IV. elaborar o inventário dos bens imateriais ligados as manifestações culturais, tradições, 
hábitos, práticas e referências culturais de qualquer natureza existentes no município 
que se refiram a identidade de sua população e dos espaços que habitam e usufruem, 
inclusive na área rural e suas localidades; 

V. criar incentivos para a produção cultural, envolvendo a população e garantindo a sua 
perpetuação. 

Capítulo V 
Da Regularização Fundiária 

Seção I 
Diretrizes Gerais 

Art. 28 – Entende-se por regularização fundiária o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de 
seus ocupantes de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
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funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Art. 29 – São diretrizes gerais de regularização fundiária, dentre outras: 

I. identificar os imóveis que incorrem em irregularidades fundiárias, urbanísticas e 
ambientais existentes no meio urbano e rural; 

II. promover estudos para implantação de programas de regularização fundiária, 
urbanística e ambiental nas áreas urbana e rural no município.  

III. elaborar programas para remoção e reassentamento de moradores em áreas de 
preservação ambiental e em situações de risco à vida; 

IV. regularizar a situação dos registros de imóveis irregulares no município; 

§1º – Não serão objeto de regularização fundiária os assentamentos localizados em: 

I. áreas de risco, após manifestação da Defesa Civil; 

II. áreas de interesse ambiental; 

III. áreas de interesse arqueológico; 

IV. áreas inadequadas à ocupação segundo legislação existente. 

§2º – Deverá ser oferecida uma alternativa de moradia às famílias de baixa renda removidas 
nas situações previstas em todos os incisos do parágrafo anterior. 

§3º – Entendem-se como área de risco as áreas sujeitas a deslizamento de terra e /ou 
inundação. 

Seção II 
Da Regularização Fundiária de Interesse Social 

Art. 30 – Entende-se por regularização fundiária de interesse social a regularização fundiária 
de assentamentos irregulares ocupados, permanentemente, por população de baixa renda. 

Art. 31 – A regularização fundiária de interesse social deverá observar: 

I. características da situação ambiental da área a ser regularizada; 

II. condições de saneamento básico; 

III. possibilidade de intervenção para controle de riscos geotécnicos e de inundações; 

IV. recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização; 

V. melhoria das condições de sustentabilidade urbano e ambiental; 

VI. utilização adequada dos recursos hídricos; 
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VII. proteção das unidades de conservação; 

VIII. melhoria da habitabilidade dos moradores; 

IX. garantia de acesso público aos corpos d´água. 

Seção III 
Da Regularização Fundiária de Interesse Específico 

Art. 32 – O Município deve promover a regularização fundiária de áreas não identificadas 
como ZEIS, cabendo aos loteadores a responsabilidade de prover a infraestrutura básica. 

Parágrafo Único: Entende-se por infraestrutura básica a infraestrutura constituída pelos 
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 
sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública domiciliar e vias de 
circulação. 

Capítulo VII 
Da Política De Mobilidade 

Seção I 
Diretrizes Gerais 

Art. 33 – São diretrizes gerais de mobilidade urbana e rural, dentre outras: 

I. elaborar Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, tendo em vista:  

a. acesso amplo e democrático ao espaço urbano e rural, priorizando os meios 
de transporte coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável; 

b. a acessibilidade ao portador de deficiência física ou de mobilidade reduzida; 

c. qualidade e segurança na circulação urbana e na prestação do serviço de 
transporte coletivo; 

d. implementação e promoção de melhoria na infraestrutura de terminais e 
abrigos de ônibus; 

II. fortalecer a gestão democrática e o controle social do planejamento e avaliação da 
Política Municipal de Mobilidade Urbana e Rural; 

III. estruturar e capacitar o setor técnico na gestão e fiscalização do sistema viário 
municipal; 
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IV. promover a integração das políticas de mobilidade com a política de desenvolvimento 
urbano e políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão 
do uso do solo; 

V. desenvolver Programa de Melhoria de Mobilidade Urbana e Rural;  

VI. criar e atualizar legislação municipal para gestão e fiscalização do trânsito municipal; 

VII. implantar sinalização indicativa dos pontos de interesse cultural e turístico; 

VIII. promover campanhas e ações coordenadas de educação sobre as normas e a 
segurança no trânsito; 

IX. incentivar a formação de associações de bairros e de usuários do transporte público, 
incentivando a participação da população nos processos de gestão; 

X. estabelecer parceria com o a União e o Estado para, de forma conjunta, alcançar os 
objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Seção II 
Do Sistema Viário e Cicloviário 

Art. 34 – São diretrizes específicas do sistema viário e cicloviário: 

I. elaborar o Plano Municipal de Circulação Viária; 

II. incentivar os modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

III. requalificar e ampliar a estrutura viária do município, compreendendo:  

a) a segurança para pedestres, ciclistas e motoristas;  

b) a melhoria das condições de trânsito através de sinalização adequada e 
programa de manutenção das pavimentações; 

c) a implementação de melhorias físicas e de sinalização adequada nos espaços 
das calçadas, praças e logradouros destinados à circulação de pedestres, 
como forma de estímulo aos percursos a pé.  

IV. criar e manter cadastro de vias não pavimentadas, incluindo–as em programas de 
pavimentação; 

V. estimular o uso de pavimentação permeável a fim de permitir maior permeabilidade do 
solo e controle de velocidade.  
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Seção III 
Do Transporte Coletivo 

Art. 35 – São diretrizes específicas para o transporte coletivo, dentre outras: 

I. realizar avaliação e estudo periódico das demandas e do atendimento às 
necessidades da população pelo sistema de transporte coletivo urbano. e rural 

Seção IV 
Do Transporte de Cargas 

Art. 36 – São diretrizes específicas para o transporte de cargas: 

I. realizar estudo viário para definição de áreas de circulação de veículos pesados e de 
carga; 

II. restringir o transporte de cargas na região central da cidade, permitindo que se realize, 
apenas, por veículos de pequeno porte; 

III. regulamentar o transporte de cargas, observando os seguintes itens: 

a) peso, altura e comprimento máximos; 

b) horários de circulação; 

c) compensações ambientais em decorrência do transporte dos produtos da 
silvicultura. 

Seção V 
Da Acessibilidade 

Art. 37 – São diretrizes específicas de acessibilidade, dentre outras: 

I. elaborar um plano municipal de acessibilidade, com ênfase nos percursos e na 
segurança dos pedestres;  

II. melhorar as condições de conservação e uso das calçadas, observando as normas de 
acessibilidade; 

III. criar manual de padronização de calçadas. 
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Título III 

Do Ordenamento Territorial 

Capítulo I 
Do Macrozoneamento Municipal 

Art. 38 – O macrozoneamento fixa as regras fundamentais de parcelamento, uso e ocupação 
do solo e delimita o zoneamento territorial em função das características geoambientais, do 
patrimônio cultural e natural, da capacidade de adensamento e de infraestrutura, da 
localização de atividades econômicas e da oferta de produção habitacional. 

Art. 39 – O macrozoneamento do município de Vargem Grande do Sul compreende as 
seguintes zonas: 

I. Macrozona de Uso Agropecuário Sustentável (MUAS); 

II. Macrozona de Proteção dos Mananciais (MPM); 

III. Macrozona de Controle Urbano do Condomínio das Macadâmias (MCCM); 

IV. Macrozona Urbana de Vargem Grande do Sul (MUVGS); 

V. Macrozona de Área de Interesse Ambiental (MAIA). 

Art. 40 – A Macrozona de Uso Agropecuário Sustentável (MUAS) é caracterizada pela 
consolidação de atividades de cultivo agrícola e criação animal. O objetivo da MUAS é o de 
permitir a continuidade dessas práticas, porém, sob um novo olhar centrado na adoção de 
medidas que garantam a sua sustentabilidade. 

Art. 41 – São diretrizes para a ocupação da MUAS, dentre outras: 

I. promover o uso sustentável dos recursos hídricos; 

II. garantir os processos de revitalização dos solos, prevenindo seu esgotamento precoce 
através de técnicas adequadas e manejo sustentável; 

III. incentivar e fiscalizar o descarte adequado de defensivos agrícolas e remédios de uso 
veterinário; 

IV. fiscalizar o uso de defensivos agrícolas, descarte de embalagens, controle de 
efluentes, descarte de óleo e demais ações de proteção ambiental das propriedades 
rurais; 

V. incentivar o uso de equipamentos de proteção individual nas áreas rurais; 

VI. fiscalizar a qualidade das águas; 
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VII. observar as normas legais para utilização do solo, em especial a Portaria 957/GC3 do 
comando da aeronáutica, considerando a segurança dos munícipes e das operações 
aéreas nas áreas de influência do aeródromo, localizado na Fazenda Campo Vitória. 

Art. 42 – A Macrozona de Proteção de Mananciais (MPM) é composta por áreas do território 
municipal prioritárias para a manutenção dos recursos hídricos, como nascentes e 
remanescentes florestais fragmentados, mas submetidos à pressão em virtude dos processos 
históricos de uso e ocupação do solo. O objetivo da MPM é garantir a preservação do 
ambiente e recursos hídricos, bem como do significado para o município em face de seu 
caráter testemunho. 

Art. 43 – São diretrizes para a ocupação dessa área, dentre outras: 

I. erradicar o uso de fossas negras mediante a adoção de fossas sépticas biodigestoras; 

II. evitar o cultivo de espécies exóticas e invasoras nas bordas dos fragmentos florestais; 

III. garantir os processos de revitalização dos solos, prevenindo seu esgotamento precoce 
através de técnicas adequadas; 

IV. promover o manejo sustentável do solo, identificando e corrigindo os processos de 
degradação; 

V. incentivar a regularização ambiental das propriedades rurais; 

VI. incentivar e fiscalizar o descarte adequado de defensivos agrícolas e remédios de uso 
veterinário; 

VII. promover o mapeamento das nascentes e incentivar a sua proteção por parte dos 
proprietários rurais; 

VIII. promover a diversificação das culturas e as técnicas de agricultura orgânica; 

IX. promover a formação de corredores ecológicos entre os diversos fragmentos florestais, 
favorecendo o fluxo gênico e a dispersão de sementes; 

X. promover estudos de identificação das espécies da fauna e da flora presente nos 
fragmentos florestais; 

XI. promover o apoio técnico ao proprietário rural através da patrulha rural e de cursos 
diversos associados ao manejo sustentável do campo; 

XII. promover a recomposição da cobertura vegetal; 

XIII. promover a proteção das matas; 
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XIV. promover o controle de doenças no rebanho, bem como o combate às pragas na 
agricultura em parceria com órgãos de extensão rural e priorizando a adoção de 
técnicas sustentáveis; 

XV. promover o controle do uso e ocupação nos fragmentos florestais de modo que 
qualquer intervenção que represente a supressão da cobertura vegetal, bem como a 
instalação de indústrias, esteja sujeita à anuência do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, bem como à observância da legislação estadual e federal; 

XVI. promover o monitoramento e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas 
visando a minimização de ocorrência de vazamentos e contaminação dos solos;  

XVII. promover o uso sustentável dos recursos hídricos. 

Art. 44 – A Macrozona de Controle Urbano do Condomínio das Macadâmias (MCCM) 
compreende a área correspondente ao Condomínio das Macadâmias. O desenho urbano do 
Condomínio das Macadâmias caracteriza-se pela composição em grandes quadras com 
formatos irregulares, subdivididos em lotes de cerca de 1.000 m², com habitações 
unifamiliares de tipologia construtiva de alto padrão, porém com um grande número de lotes 
vagos. 

Art. 45 – São diretrizes da MCCM, dentre outras: 

I. controlar os processos de adensamento e de ocupação do solo; 

II. proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 

III. garantir a preservação dos recursos hídricos e respeitar as distâncias legalmente 
estabelecidas para a ocupação das margens dos cursos d’água; 

IV. garantir a preservação dos fragmentos florestais; 

V. garantir as condições de alta permeabilidade do solo. 

Art. 46 – A Macrozona Urbana de Vargem Grande do Sul (MUVGS) compreende área 
correspondente ao perímetro urbano do Distrito Sede do município.  
Parágrafo único: As diretrizes para a ocupação dessa área serão detalhadas em zoneamento 
urbano, na Seção I - Do Zoneamento Urbano.  
Art. 47 – A Macrozona da Área de Interesse Ambiental (MAIA das Araucárias) compreende 
os últimos fragmentos de Mata de Araucária do município. A formação vegetal composta pela 
espécie Araucaria angustifolia (pinheiro–do–paraná ou araucária) é um típico ecossistema do 
Bioma Mata Atlântica, de rica diversidade de espécies na flora e fauna.  
Art. 48 – São diretrizes da MAIA, dentre outras: 

I. promover a proteção da área ambiental, com proibição da supressão da formação 
vegetal; 
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II. implementar medidas de controle do uso e ocupação do solo em um entorno imediato 
de 100 metros; 

III. desenvolver estudos, a partir de avaliação prévia do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, para a criação de uma unidade de conservação na área, na forma de parque 
municipal ou reserva particular do patrimônio natural (RPPN). 

Seção I 
Do Zoneamento Urbano 

Art. 49 – A definição do zoneamento Urbano da Sede Municipal de Vargem Grande do Sul 
considera as seguintes características dos bairros ou conjunto de bairros:  

I. a infraestrutura existente;  

II. o padrão de uso e de ocupação do solo;  

III. o padrão construtivo das edificações;  

IV. o sistema viário e sua capacidade de articulação;  

V. a ocorrência de vazios urbanos;  

VI. a conformação de centralidades;  

VII. a existência de áreas de risco. 

§1º – São diretrizes gerais para toda a Macrozona Urbana da Sede Municipal de Vargem 
Grande do Sul: 

I. a ampliação dos serviços públicos de saneamento básico;  

II. a regularização urbanística e jurídica das áreas ocupadas e consolidadas;  

III. a requalificação urbana e ambiental, consonante com a legislação e gestão ambiental 
a nível estadual e federal; 

IV. a requalificação e a ampliação do sistema viário; 

V. a ampliação das condições de acessibilidade; 

VI. a pavimentação das vias de acesso, prioritariamente as vias arteriais estruturadoras 
de transporte;  

VII. a remoção e o reassentamento dos moradores situados em áreas de risco à vida e à 
saúde. 

Art. 50 – A Macrozona Urbana do Município de Vargem Grande do Sul está subdividida em 8 
(oito) zonas urbanas, a saber: 
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I. Zona Urbana Central (ZUC); 

II. Zona de Adensamento Preferencial (ZAP); 

III. Zona de Adensamento Controlado (ZAC); 

IV. Zona de Adensamento Restrito (ZAR); 

V. Zona de Ocupação Especial (ZOE); 

VI. Zona de Especial Interesse Social (ZEIS); 

VII. Zona Industrial (ZI); 

VIII. Zona de Expansão Urbana (ZEU); 

IX. Zona de Uso Especial (ZUE); 

X. Zonas de Proteção Ambiental (ZPAM). 

Art. 51 – A Zona Urbana Central (ZUC) compreende o centro tradicional da cidade, com 
características associadas à formação e à identidade do município, onde se concentram as 
principais atividades culturais, de comércio e serviços e os equipamentos públicos de 
abrangência municipal.  

Art. 52 – São diretrizes da ZUC, dentre outras: 

I. promover a requalificação urbana e ambiental; 

II. incentivar a diversificação de usos, o uso misto e a permanência do uso habitacional; 

III. ocupar, prioritariamente, os vazios urbanos e as áreas subutilizadas; 

IV. controlar os processos de ocupação e de adensamento; 

V. promover a preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

VI. promover a manutenção, ampliação e preservação das áreas verdes públicas; 

VII. proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais. 

Art. 53 – A Zona de Adensamento Preferencial (ZAP) compreende as áreas articuladas em 
torno da região central, onde se identificam vazios urbanos passíveis de ocupação e 
adensamento devido às condições favoráveis de topografia e articulação com a infraestrutura. 
Trata- de uma área predominantemente residencial unifamiliar, com a presença de comércio, 
serviços e instituições distribuídas geralmente nas vias coletoras.  

Art. 54 – São diretrizes das ZAP, dentre outras: 

I. promover a requalificação urbana e ambiental; 
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II. estimular a implantação de novas tipologias de uso habitacional, consoantes à oferta 
de infraestrutura; 

III. fiscalizar e proibir novas ocupações no trecho alagável, próximo ao Rio Verde; 

IV. incentivar a implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e 
lazer, de forma equitativa e equilibrada; 

V. estimular a diversificação de usos complementares à moradia; 

VI. proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 

VII. desestimular a expansão das indústrias de cerâmicas instaladas e proibir novas 
implantações, incentivando a transferência dessas atividades para Zona Industrial; 

VIII. exigir a sujeição das alterações de atividades industriais às análises e à aprovação 
pelo órgão competente, considerando o controle e a redução dos impactos sobre o 
meio ambiente e a área urbana. 

Art. 55 – A Zona de Adensamento Controlado (ZAC) compreende áreas contíguas à malha 
urbana em processo de ocupação por novos loteamentos residenciais e apresentando vazios 
passíveis de adensamento em decorrência de condições de topografia e de articulação à 
infraestrutura. 

Art. 56 – São diretrizes da ZAC, dentre outras: 

I. promover a estruturação urbana; 

II. implantar equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e lazer, de forma 
equitativa e equilibrada; 

III. estimular a diversificação de usos complementares à moradia; 

IV. proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 

V. garantir a observância em novos projetos da obrigatória implantação e/ou manutenção 
de áreas verdes, conforme a legislação vigente. 

Art. 57 – A Zona de Adensamento Restrito (ZAR) corresponde a algumas porções do território 
parceladas em lotes maiores, de padrão habitacional unifamiliar de alto padrão construtivo e 
articulação parcial à malha urbanizada.  

Art. 58 – São diretrizes das ZAR, dentre outras: 

I. adequar índices de ocupações e adensamento do solo aos parâmetros mais restritivos 
quanto, visando preservar a permeabilidade do solo, os fragmentos de vegetação e os 
mananciais; 
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II. nas áreas não articuladas à infraestrutura urbana, devem ser exigidas das ocupações 
existentes e futuras a instalação de equipamentos próprios para coleta e tratamento 
dos efluentes gerados; 

III. exigir licenciamento específico em caso de alterações e acréscimos de edificações, 
conforme as diretrizes estabelecidas, e visando preservar o meio ambiente; 

IV. proteger as condições de permeabilidade do solo e a permanência das áreas 
vegetadas e mananciais; 

V. proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais; 

VI. garantir que os novos projetos observem a obrigatória implantação e/ou manutenção 
de áreas verdes conforme a legislação vigente, visando a preservação da 
permeabilidade do solo. 

Art. 59 – A Zona de Ocupação Especial (ZOE) compreende as áreas caracterizadas pela 
presença de habitações unifamiliares de médio–alto padrão construtivo, contendo vazios 
urbanos passíveis de ocupação em condições de manutenção da permeabilidade do solo. 

Art. 60 – São diretrizes da ZOE, entre outras: 

I. controlar os processos de ocupação e adensamento aos níveis de menor impacto, em 
função da oferta de infraestrutura urbana pública e das restrições ambientais; 

II. identificar e diagnosticar as áreas de interesse de recuperação e preservação 
ambiental, proibindo o parcelamento nessas condições; 

III. garantir a manutenção de fragmentos vegetais e das condições regulares de 
permeabilidade do solo; 

IV. implantar equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e lazer, de forma 
equitativa e equilibrada; 

V. promover a diversificação de usos compatíveis em escala e complementaridade; 

VI. proibir usos geradores de impactos urbanos e ambientais. 

Art. 61 – A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) compreende as áreas públicas ou 
privadas ocupadas por assentamentos precários ou de tipologia simples, tais como favelas, 
cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares ou não, habitados por população 
de vulnerabilidade social. Aplicam-se critérios e instrumentos específicos de parcelamento, 
uso e ocupação do solo para fins de urbanização e regularização fundiária e/ou construção 
de habitação de interesse social.  

Parágrafo único: as áreas indicadas como ZEIS são destinadas à implantação de conjuntos 
habitacionais e equipamentos de infraestrutura local. 
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Art. 62 – São diretrizes para a Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), dentre outras: 

I. promover a estruturação urbana; 

II. concluir a implantação de infraestrutura básica previamente à ocupação; 

III. promover a produção de habitações sociais destinadas à população de renda entre 0 
e 3 salários mínimos;  

IV. implantar espaços públicos, áreas verdes e equipamentos comunitários; 

V. permitir e estimular o uso comercial e de serviços local;  

VI. promover a melhoria das edificações de padrão precário de habitação; 

VII. implementar programas de melhorias habitacionais;  

VIII. desenvolver ações de estímulo à capacitação profissional e atividades voltadas para 
a geração de emprego e renda. 

Art. 63 – A Zona Industrial (ZI) compreende as áreas ocupadas e com capacidade para 
implantação de novas indústrias, comércio e serviços especiais, incompatíveis com usos 
residenciais, e fácil acesso pela Rodovia Hélio Moreira Sales SP–215. 

Art. 64 – São diretrizes da ZI, dentre outras: 

I. exigir a elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para 
empreendimentos industriais a serem implantados nesta Zona; 

II. priorizar a implantação de indústrias limpas que não gerem poluentes ou que, por meio 
de tecnologias, minimizem ou reciclem seus resíduos e emissões; 

III. permitir a implantação de comércio e serviços especiais, com atividades que podem 
gerar ruídos ou tráfegos, ou com características incompatíveis com usos residenciais; 

IV. prever, em caso de novo parcelamento industrial, reserva de faixa arborizada com 
espécies nativas heterogêneas de médio e grande porte no contorno do loteamento, 
com largura mínima de 15 (quinze) metros, integrada aos recuos dos lotes; 

V. exigir a observância de limitação de 300 metros de extensão nas quadras industriais. 

Art. 65 – A Zona de Expansão Urbana (ZEU) compreende áreas não ocupadas e não 
integradas à rede urbana, consideradas não prioritárias para ocupação e urbanização. Na 
ZEU, o empreendedor deverá arcar, no mínimo, com os custos da urbanização e articulação 
com a malha viária existente.  

Art. 66 – São diretrizes da ZEU, dentre outras: 
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I. desenvolver estudos e diagnósticos sobre os aspectos ambientais da ZEU, 
identificando as fragilidades e as potencialidades que deverão ser observados 
prioritariamente nas propostas de investimentos; 

II. exigir, em conformidade com a lei, a elaboração do EIA e do EIV e respectivos 
relatórios;  

III. priorizar novos parcelamentos em áreas contíguas à malha urbana existente, de forma 
a facilitar a mobilidade e garantir a otimização da infraestrutura instalada; 

IV. implantar mecanismos de controle de ocupação e adensamento; 

V. incentivar o uso múltiplo com a interação de usos habitacionais e não habitacionais 
compatíveis; 

VI. garantir a destinação de áreas para a implantação de equipamentos públicos de 
saúde, educação, cultura e lazer, além das áreas verdes. 

Art. 67 – A Zona de Uso Especial (ZUE) compreende uma área ocupada por indústrias de 
cerâmicas e galpões ligados a atividades agrícolas, além de pequeno percentual de áreas 
cultivadas. 

Art. 68 – São diretrizes da ZUE, dentre outras: 

I. estimular a implantação de atividades de baixo impacto ambiental; 

II. desestimular a continuidade das atividades de caráter rural.  

Art. 69 – A Zona de Proteção Ambiental (ZPAM) compreende toda a área destinada à 
implantação do Parque Linear do Rio Verde, com restrição para ampliação dos imóveis 
existentes e/ou novas ocupações. O objetivo da ZPAM é a conservação e a integração da 
comunidade, através de espaços de convivência e de educação ambiental.  

Parágrafo único: A área inclui a Represa Eduino Sbardellini, o zoológico, o Rio Verde e um 
trecho do Córrego Santana.  

Art. 70 – São diretrizes da ZPAM, dentre outras: 

I. desenvolver estudos para a delimitação e implantação do Parque Linear; 

II. proibir os processos de ocupação e de parcelamento do solo; 

III. proteger os recursos e as paisagens naturais; 

IV. promover a educação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico; 

V. promover parcerias para a implantação de equipamentos destinados ao lazer, cultura 
e turismo compatíveis com a preservação dos recursos naturais; 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
6-218 

 

VI. identificar as ocupações irregulares às margens dos cursos d’água; 

VII. promover a remoção e o reassentamento dos moradores de áreas de preservação 
ambiental e em situação de risco à vida. 

Capítulo III 
Dos Instrumentos De Ordenamento Territorial 

Art. 71 – Para a implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Rural serão 

utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 

I. Transferência do Direito de Construir. 

II. Zonas Especiais de Interesse Social; 

III. Direito de Preempção; 

IV. Unidades de Conservação Ambiental; 

V. Concessão de Direito Real de Uso; 

VI. Estudo de Impacto de Vizinhança; 

VII. Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória; 

VIII. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo; 

IX. Desapropriação por títulos da dívida pública; 

X. Consórcio Imobiliário. 

Seção I 
Da Transferência do Direito de Construir 

Art. 72 – O proprietário de imóvel sobre o qual haja incidência direta do interesse público, 

reduzindo o direito de uso ou eliminando o domínio sobre o mesmo, poderá utilizar o direito 

de construir disponível em outro imóvel ou transferi–lo a outrem mediante escritura pública.  

Art. 73 – O direito de construir não utilizado, caracterizado pela diferença entre o coeficiente 

de aproveitamento básico e a área efetivamente construída, poderá ser transferido para outro 

imóvel, nas condições estabelecidas em lei, como forma de:  

I. compensação aos proprietários de imóveis tombados para fins de proteção e 
preservação do patrimônio histórico, arqueológico, cultural natural;  

II. abatimento no valor indenizatório nas desapropriações para fins de:  
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a. proteção e preservação do patrimônio histórico, arqueológico, cultural natural;  

b. programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de interesse social;  

c. implantação de equipamentos urbanos e comunitários, e de espaços de uso 
público;  

d. promoção de habitação de interesse social;  

e. melhoramentos do sistema viário básico;  

f. proteção e preservação dos mananciais.  

Parágrafo Único – Lei municipal específica estabelecerá as condições relativas à aplicação 
da transferência do direito de construir.  

Seção II 
Da Zona Especial de Interesse Social 

Art. 74 – Leis específicas municipais poderão instituir novas Zonas Especiais de Interesse 
Social destinadas à regularização fundiária, à provisão de habitação de interesse social e 
implementação de atividades de pequeno porte que atendam exclusivamente a comunidade 
local. 

Seção III 
Do Direito de Preempção 

Art. 75 – O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para 
aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares. O Direito de Preempção 
será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para: 

I. regularização fundiária; 

II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III. 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 e áreas verdes; 

VII. criação de unidades de conservação de áreas de interesse ambiental; 

VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
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IX. desenvolvimento de atividades de ocupação produtiva para geração de trabalho e 
renda voltadas à população de baixa renda. 

Art. 76 – O Município deverá elaborar lei municipal específica sobre as áreas de incidência do 
direito de preferência, contemplando a definição do uso de cada área e o prazo de vigência 
para o seu exercício.   

Seção IV 
Da Unidade de Conservação Ambiental 

Art. 77 – A unidade de conservação ambiental é o espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo município, com objetivos de conservação e definição de limites, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam as garantias adequadas de proteção, 
de acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000. 

§1º – A criação de unidades de conservação deverá ser precedida de estudos técnicos que 
identifiquem a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, bem 
como suas principais características físicas e bióticas, para fins de enquadramento no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. 

§ 3º – As unidades de conservação ambiental devem ser implementadas, prioritariamente, 
nas Zonas de Proteção Ambiental. 

Seção V  
Da Concessão do Direito Real de Uso 

Art. 78 – A concessão do direito real de uso é o instrumento que tem como objetivo a 
concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo 
certo ou indeterminado, para fins específicos de regularização, urbanização, industrialização, 
edificação, cultivo de terra, ou outra utilização de interesse social. 

Parágrafo único – A concessão de direito real de uso de imóvel municipal deverá ser objeto 
de autorização legislativa, ficando dispensada de concorrência pública no caso de 
empreendimentos localizados nas Zonas Especiais de Interesse Social. 

Art. 79 – No caso de programas habitacionais de interesse social, os contratos de concessão 
de direito real de uso de imóveis públicos têm, para todos os fins de direito, caráter de escritura 
pública e constituem título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de 
financiamentos habitacionais, conforme o artigo 48 da Lei nº 10.257/2001. 
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Seção VI 
Do Estudo de Impacto de Vizinhança 

Art. 80 – O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) avalia os impactos positivos e negativos 
que venham a ser gerados na qualidade de vida da população de certa área em virtude da 
instalação de um empreendimento particular ou público nas proximidades, incluindo a análise, 
no mínimo, das seguintes questões:  

I. adensamento populacional e fluxos migratórios;  

II. oferta e demanda de equipamentos urbanos e comunitários; 

III. oferta e demanda de infraestrutura urbana; 

IV. uso e ocupação do solo; 

V. valorização imobiliária e outros impactos no mercado fundiário e imobiliário; 

VI. mobilidade, geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VII. geração de poluição sonora, visual, atmosférica e hídrica; 

VIII. impactos na ventilação e iluminação; 

IX. impactos nos recursos hídricos; 

X. impactos socioeconômicos; 

XI. paisagem e patrimônio natural, cultural e histórico; 

XII. percepção dos afetados acerca do empreendimento. 

Art. 81 – Os empreendimentos e atividades, públicos ou privados, sujeitos à elaboração e 
apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como condição de sua instalação no 
município são: 

I. qualquer intervenção urbanística ou implantação de equipamento nas áreas de 
zoneamento classificadas como Zona Industrial; 

II. empreendimentos e atividades que provoquem deslocamentos populacionais, 
gerando crescimento ou diminuição de assentamentos urbanos e rurais; 

III. empreendimentos e atividades que provoquem alteração na produção e distribuição 
de energia, transporte de produtos, insumos e pessoas e armazenamento de produtos 
e insumos; 

IV. empreendimentos e atividades que impliquem aumento ou diminuição da demanda por 
serviços e equipamentos públicos e comunitários; 
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V. empreendimentos e atividades que afetem os usos, costumes e identidades de 
populações tradicionais; 

VI. outros definidos pelo Conselho Municipal da Cidade.  

Art. 82 – O EIV abrange as seguintes atividades: 

I. análise dos impactos positivos e negativos do empreendimento, diretos e indiretos, 
imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes, bem como seu grau 
de reversibilidade e a distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

II. definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, as quais deverão ser 
implementadas como condição para licenciamento ou aprovação do empreendimento.  

III. análise de alternativas possíveis, os impactos positivos e negativos, discriminando 
para as mesmas, da mesma forma como realizado para o projeto original diretos e 
indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau 
de reversibilidade; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

IV. documento conclusivo, denominado Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV), no qual 
serão apresentados de forma objetiva e de fácil compreensão os resultados das 
atividades, incluindo as vantagens e desvantagens do empreendimento, bem como a 
capacidade de atender a demanda por ele gerada. 

Art. 83 – O EIV deverá ser elaborado por profissionais habilitados de áreas afins ao 
empreendimento e avaliado pelos membros do Conselho Municipal da Cidade.  

§ 1º – Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à 
elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança. 

§ 2º – Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV e do RIV, disponíveis para 
consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado, que 
poderá solicitar gratuitamente uma cópia do documento. 

§ 3º – O Conselho Municipal da Cidade poderá convocar audiências públicas para avaliar o 
EIV e o RIV, antes da decisão sobre o projeto, de forma a democratizar o sistema de tomada 
de decisões sobre os empreendimentos geradores de impacto a serem implantados no 
município, dando voz a bairros e comunidades que estejam expostos aos impactos destes 
empreendimentos. 

Art. 84 – A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 
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Seção VII  
Do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios 

Art. 85 – O Município poderá exigir que o proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado promova seu Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsória.  

§ 1º – Entende- por subutilizado o imóvel cujas condições de aproveitamento sejam 
consideradas prejudiciais ao pleno desenvolvimento urbano do Município.  

§ 2º – Os Imóveis não edificados, não utilizados ou subutilizados serão identificados durante 
o processo de implementação, monitoramento e controle deste Plano Diretor e da legislação 
de uso e ocupação do solo.  

§ 3º – Não serão considerados não edificados ou subutilizados imóveis que contribuam para 
a manutenção de bens históricos, paisagísticos ou ambientais.  

§ 4º – A classificação como subutilizado deverá ser indicada pela Secretaria de Obras do 
Município. 

§ 5º – Os instrumentos estabelecidos no caput poderão ser aplicados às propriedades 
privadas consideradas não utilizadas ou subutilizadas conforme critérios estabelecidos na 
presente lei e localizadas em todas as áreas urbanas do município. 

Art. 86 – Os imóveis que se encontram nas condições estabelecidas serão identificados e 
seus proprietários regularmente notificados para cumprir a obrigação de parcelar, edificar ou 
utilizar.  

§ 1º – A notificação de que trata o caput deste artigo far-se-á pessoalmente ou via cartório 
competente e, quando frustrada por 3 (três) vezes, por edital publicado em jornal de grande 
circulação regional.  

§ 2º – Efetivada a notificação do proprietário, o Poder Público promoverá a averbação junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis.  

Art. 87 – Os proprietários notificados para Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsória deverão, no prazo máximo de 1 (um) ano, a partir do recebimento da notificação, 
protocolar o projeto correspondente em condições de aprovação para aproveitamento dos 
imóveis considerados não utilizados ou subutilizados conforme critério da presente lei.  

§ 1º – O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória do imóvel considerado não 
utilizado ou subutilizado, conforme critérios estabelecidos na presente lei, deverá ser iniciado 
no prazo máximo de 02 (dois) anos a contar da aprovação do projeto.  
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§ 2º – Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a 
conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o 
empreendimento como um todo.  

§ 3º – A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas, sem 
interrupção de quaisquer prazos.  

Seção VIII 
Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo 

Art. 88 – Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos para o 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, o Município aplicará alíquotas 
progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU, majoradas 
anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até que o proprietário cumpra com a 
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar.   

§ 1º – O instrumento estabelecido no caput poderá ser aplicado às propriedades privadas 
consideradas não utilizadas ou subutilizadas conforme critérios estabelecidos na presente lei 
e localizadas em todas as áreas urbanas do município. 

§ 2º – Lei municipal estabelecerá as condições de aplicação deste instituto, nos termos 
definidos no art. 5º da Lei 10.257/01, inclusive a gradação anual das alíquotas progressivas.  

Art. 85 – É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva 
para fazer cumprir a função social da propriedade.  

Seção IX 
Desapropriação Mediante Pagamento em Títulos da Dívida Pública 

Art. 89 – Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que 
o proprietário tenha cumprido a obrigação de Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsória, o Município poderá proceder à Desapropriação do imóvel com pagamento em 
títulos da dívida pública, nos termos do artigo 8º do Estatuto da Cidade.  

Parágrafo Único – O instrumento estabelecido no caput poderá ser aplicado às propriedades 
privadas consideradas não utilizadas ou subutilizadas conforme critérios estabelecidos na 
presente lei e localizadas em todo o município.  
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Seção X 
Consórcio Imobiliário 

Art. 90 – O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela 
obrigação de que trata o caput do art. 81 desta Lei, ou objeto de regularização fundiária urbana 
para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma 
de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 

§1º Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de 
regularização fundiária ou de reforma, conservação ou construção de edificação por meio da 
qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das 
obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou 
edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. 

§ 2o O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente 
ao valor do imóvel antes da execução das obras. 

Seção XI 
Do Direito de Superfície 

Art. 91 – O Poder Público Municipal na qualidade de proprietário de bens patrimoniais urbanos 
poderá conceder a outrem o Direito de Superfície do seu terreno, por tempo determinado 
mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. 

§ 1º – O Direito de Superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo 
relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação 
urbanística. 

§ 2º – A concessão do Direito de Superfície deverá ser onerosa, através da contrapartida de 
prestação de serviços ou em pecúnia. 

§ 3º – O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre 
a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação 
efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do Direito de Superfície, 
salvo disposição em contrário do contrato respectivo. 

§ 4º – O Direito de Superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do 
contrato respectivo. 

§ 5º – Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem- a seus herdeiros. 

Art. 92 – A concessão do Direito de Superfície deverá ter a prévia aprovação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial e deverá atender ao interesse público e à 
função social da propriedade e da cidade.  
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Art. 93 – Em caso de alienação do terreno, ou do Direito de Superfície, o superficiário e o 
proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta 
de terceiros. 

Art. 94 – Extingue-se o Direito de Superfície: 

I. pelo advento do termo; 

II. pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário; 

III. se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida; 

Parágrafo Único – A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de 
imóveis. 

Art. 95 – Extinto o Direito de Superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, 
bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de 
indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. 

Título IV 

Do Sistema de Gestão Municipal 

Capitulo I 
Do Sistema De Planejamento E Gestão Territorial 

Seção I 
Diretrizes Gerais 

Art. 96 – O Município deverá organizar sua administração, exercer suas atividades e promover 
sua política de desenvolvimento urbano, territorial, socioeconômico e ambiental, atendendo 
aos objetivos e diretrizes de planejamento estabelecidos neste Plano Diretor. 

Art. 97 – O Sistema de Planejamento e Gestão Territorial consiste no conjunto de órgãos, 
normas e recursos humanos e técnicos e deve ser implementado a partir da seguinte estrutura 
organizacional: 

I. prover de infraestrutura a Diretoria de Planejamento, Obras e Meio Ambiente e 
Serviços Municipais; 

II. implantação de um sistema municipal de informações; 

III. debates, audiências e consultas públicas; 

IV. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial 
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V. Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial 

Seção II 
Do Órgão Executivo de Planejamento e Gestão Urbana e Territorial 

Art. 98 – Compete ao órgão executivo de planejamento, gestão, regulação e fiscalização 

mencionado no inciso I do artigo anterior: 

I. implantar processos de aprovação dos novos parcelamentos e edificações e de 
fiscalização do cumprimento dos parâmetros e diretrizes de parcelamento, uso e 
ocupação do solo; 

II. exigir a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para a concessão de licenças 
ou autorizações de construção e funcionamento de empreendimentos ou atividades; 

III. promover a regularização fundiária de loteamentos aprovados com irregularidades 
urbanísticas e também de loteamentos não aprovados, mediante contrapartidas; 

IV. garantir a execução de todos os serviços de infraestrutura básica nos novos 
parcelamentos de solo a serem implementados; 

V. implementar os instrumentos da política urbana, em especial: IPTU progressivo no 
tempo e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);  

VI. coibir o espraiamento da ocupação descontrolada e/ou clandestina e incentivar 
parcelamentos e loteamentos em áreas integradas à malha urbana existente, 
otimizando o acesso aos serviços e à infraestrutura pública instalados; 

VII. recuperar e manter os leitos naturais dos cursos d’água, evitando as canalizações 
fechadas e a ocupação das margens e faixas não edificantes; 

VIII. promover a preservação e a conservação das áreas de interesse ambiental, 
paisagístico e cultural; 

IX. proibir o parcelamento e a ocupação do solo nas margens dos leitos de rios que 
atravessam a cidade; 

X. exigir, ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias, a reserva de uma faixa não edificável de acordo com a legislação específica. 

XI. garantir a preservação e a conservação das áreas de captação de água do município; 

XII. promover a implantação de equipamentos públicos de saúde, educação, cultura e 
lazer, de forma equitativa e equilibrada em todo o município, priorizando as áreas 
urbanas já consolidadas; 
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XIII. regulamentar e fiscalizar o uso de elementos nas fachadas das edificações comerciais 
e de serviços, como marquises, toldos, engenhos de publicidade, buscando ordenar a 
paisagem e diminuir a poluição visual; 

Parágrafo único: a aprovação de novos loteamentos deverá respeitar as normas previstas 
nesta Lei e, subsidiariamente, as normas da Lei Federal nº 6766/1969 até que seja aprovada 
lei específica de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

Seção III 
Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial 

Art. 99 – O Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial terá caráter deliberativo e 
deverá ser composto de forma paritária por representantes do poder público e da sociedade 
civil. 

Seção IV 
Do Sistema Municipal de Informações  

Art. 100 – O Sistema Municipal de Informações deverá manter atualizado os dados, as 
informações e os indicadores para subsidiar o planejamento, o monitoramento e a execução 
das políticas de planejamento e gestão do desenvolvimento municipal.  

Seção V 
Das Conferências, Audiências e Consultas Públicas 

Art. 101 – Os instrumentos de gestão democrática têm por objetivo assegurar a mobilização, 
a participação e a discussão das políticas de planejamento e gestão do desenvolvimento 
municipal desde a elaboração até a sua implementação.  

Capitulo II 
Do Desenvolvimento Institucional 

Art. 102 – São diretrizes para o desenvolvimento institucional do sistema municipal de gestão, 

dentre outras:   

I. promover a cooperação governamental entre Município, Estado e União; 

II. reforçar os canais de interlocução e decisão entre os Poderes Executivo e Legislativo 
Municipais; 
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III. buscar o aperfeiçoamento institucional por meio da capacitação e ampliação do quadro 
dos profissionais da Prefeitura e dos conselheiros municipais; 

IV. fomentar a parceria com a Secretaria de Habitação do Governo do Estado de São 
Paulo e com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU); 

V. estabelecer parceria com o a União e o Estado para, de forma conjunta, alcançar os 
objetivos do Sistema de Planejamento e Gestão Municipal. 

VI. capacitar os técnicos e gestores municipais para as funções administrativas; 

VII. instituir conselhos municipais temáticos que contemplem as diretrizes e políticas 
socioeconômicas, com participação paritária da sociedade civil e caráter deliberativo; 

VIII. realizar, a cada quatro anos, Conferência Municipal temáticos, abordando as políticas 
socioeconômicas setoriais definidas nesta Lei; 

IX. estimular a formação de associações de bairros, incentivando a participação da 
população no processo de gestão; 

X. desenvolver estudos sobre a revitalização da Rua do Comércio, buscando ordenar a 
paisagem e diminuir a poluição visual;  

XI. melhorar o atendimento à população através da fiscalização de obras e do controle 
dos serviços prestados pelas concessionárias.  

Art. 103 – Deverão ser revistas as legislações municipais de influência direta no 
desenvolvimento do espaço urbano territorial, no uso, ocupação e parcelamento do solo. 

Art. 104 – Deverão ser criadas e revisadas, quando couber, dentre outras: 

I. a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo; 

II. o Código Municipal de Obras, Edificações e Posturas; 

III. a Lei Municipal de Política Ambiental. 

Capítulo III 
Da Gestão Orçamentária Participativa 

Art. 105 – As propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 
anual deverão ser precedidas de debates, audiências e consultas públicas como condição 
obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 
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Título V 

Das Disposições Finais 

Art. 106 – O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Vargem Grande do Sul deverá 
ser revisto no prazo máximo de 6 (seis) anos a partir de sua entrada em vigor. 

Art. 107 – São partes integrantes desta Lei: 

Anexo I – Mapa do Macrozoneamento Municipal; 

Anexo II – Mapa do Zoneamento Urbano; 

Anexo III – Parâmetros Urbanísticos; 

Anexo IV – Planta do Plano Básico de Proteção do Aeródromo; 

Anexo V – Portaria Nº 957/GC3. 

Art. 108 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Vargem Grande do Sul, 

 

___________/__________________/_________ 
dia/mês/ano 

 

 

_______________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 
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6.1 Anexos 

 Anexo I – Mapa do Macrozoneamento Municipal 
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Figura 6-1: Mapa da proposta de macrozoneamento do município de Vargem Grande do Sul. 

*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Anexo II – Mapa do Zoneamento Urbano 
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Figura 6-2: Mapa da proposta de macrozoneamento do município de Vargem Grande do Sul. 

*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Anexo III – Parâmetros Urbanísticos 

Tabela 6-1: Tabela dos Parâmetros Urbanísticos 

Zonas Área min. do 
lote (m²) 

Frente 
mínima 

(m) 

Taxa de 
Ocupação 

(TO) 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

(CA) 

Taxa de 
Permeabilidade 

(TP) 

Afastamentos 
Frontal 

(m) 
Laterais e 
fundos (m) 

ZUC 280 10 60% 0,5 20% 3 1,5 
ZAP 280 10 60% 1 20% 3 1,5 
ZAC 280 10 60% 0,7 30% 3 1,5 
ZOE 280 10 60% 1 30% 3 1,5 
ZAR 500 12 40% 0,6 40% 5 2,5 
ZEIS 200 10 70% 0,8 20% 3 1,5 
ZEU 400 15 50% 0,6 40% 3 1,5 
ZUE 500 15 60% 1 30% 15 5/15 
ZI 500 15 60% 1 30% 15 5/15 

 *Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 
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 Anexo IV – Planta do Plano Básico de Proteção do Aeródromo 

Figura 6-3: Planta do Plano básico de zona de proteção do Aeródromo de Vargem Grande do Sul. 
*Fonte: Administração do Aeródromo. 
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 Anexo V – Portaria Nº 957/GC3 
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Figura 6-4: Portaria Nº 957/GC3, de 9 de julho de 2015 (página 1/2). 
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Figura 6-5: Portaria Nº 957/GC3, de 9 de julho de 2015 (página 2/2). 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-240 

 

7 RELATÓRIO DE EVENTOS PARTICIPATIVOS 

7.1 Introdução 
O Estatuto da Cidade23 estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 
diretrizes gerais que preveem o acesso à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações.  

Entretanto, para que os instrumentos de política urbana definidos no Estatuto da Cidade sejam 
implementados, os municípios devem elaborar leis municipais que os regulamentem, sendo o 
Plano Diretor Participativo obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de 
especial interesse turístico e aqueles inseridos na área de influência de empreendimentos 
com significativo impacto ambiental de caráter regional ou nacional.  

O Relatório de Eventos Participativos do município de Vargem Grande do Sul consiste na 
descrição das atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul 
– responsável pela mobilização dos eventos –, em conjunto com a equipe técnica 
multidisciplinar, tais como audiências públicas e oficinas, durante o processo de elaboração 
do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul.  

7.2 Objetivos 
Segundo o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Participativo não é um instrumento apenas 
técnico, sendo fundamental a participação popular para que os objetivos sejam atingidos. A 
referida lei federal reafirmou o princípio da gestão democrática como essencial à política 
urbana, devendo ser observado não somente na implementação das diretrizes e instrumentos 
definidos nas leis, mas também durante a sua elaboração. Neste sentido, a democratização 
do processo de elaboração do Plano Diretor exige que a sociedade participe da tomada de 
decisões e compreenda a sua função para o desenvolvimento da cidade e sua relação com a 
melhora da qualidade de vida. A participação popular no contexto do Plano Diretor implica em 

                                                
23 Lei no 10.257, de 10 de Julho de 2001, o Estatuto da Cidade é a lei que estabelece as diretrizes gerais da política urbana que 
deve ser executada por todos os municípios. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em http: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/463822.pdf, 
acessado em 20 de julho de 2018.  
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um processo de construção que envolve diversos atores na discussão, planejamento e 
implementação das políticas urbanas, onde a partilha do poder e das responsabilidades é a 
base da gestão democrática, constituindo-se um instrumento para o exercício da cidadania.  

O Plano Diretor deve, então, ser um processo informativo, participativo e formador de 
cidadãos. Os eventos participativos são um elemento importante nesse processo, uma vez 
que é a forma mais utilizada pelos segmentos sociais para exigir a garantia de seus direitos.  

As atividades relacionadas aos eventos participativos objetivam apoiar a efetivação do 
processo participativo, buscando envolver em todas as etapas dos estudos referentes ao 
Plano Diretor, representantes dos poderes Executivo e Legislativo, além da sociedade civil.  

7.3 Metodologia 
O conceito de mobilização remete à participação, uma vez que a sociedade se mobiliza 
quando pode decidir sobre os interesses coletivos e isso se dá por meio da participação, da 
divisão de poder e da discussão política.  

O Plano Diretor é um instrumento que indica os rumos do desenvolvimento da cidade na 
perspectiva da sustentabilidade social, política, econômica, cultural e ambiental. Nesse 
sentido, a mobilização move as pessoas e instituições na construção de uma universalidade. 
No caso específico do Plano Diretor, a intenção é a de transformar a cidade em palco de todos 
por meio da democratização das oportunidades, de modo a garantir o desenvolvimento social, 
econômico e municipal. Neste contexto, a população assume importante papel na perspectiva 
de o Plano Diretor criar condições para o cumprimento da função social da cidade e 
efetivamente se constituir em um instrumento para gerenciar as desigualdades 
socioespaciais.  

O processo de elaboração do Plano Diretor em Vargem Grande do Sul iniciou-se com a 1a 
Campanha de Campo, em 13 de dezembro de 2017, na qual ocorreu a Reunião de Abertura 
dos trabalhos. Na ocasião, a equipe da assessoria técnica da empresa Ultra Haus Strategic 
Solutions iniciou também o levantamento de dados e repassou ao poder público informações 
relacionadas à formação do Núcleo Gestor. Este grupo é composto por representantes do 
poder público e da sociedade civil e deve expressar a diversidade de todos os setores sociais 
atuantes no município. O Núcleo Gestor tem papel estratégico e cabe a ele conduzir e 
monitorar o processo participativo durante a elaboração do Plano Diretor. Em Vargem Grande 
do Sul o Núcleo Gestor é composto por três grupos de membros: Comissão Gestora, Equipe 
Técnica para Elaboração e Grupo de Acompanhamento. O primeiro refere-se aos membros 
que gerenciam os trabalhos, o segundo, à Equipe Técnica, composta por servidores públicos 
municipais e, por fim, o Grupo de Acompanhamento, integrado por representantes das 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-242 

 

entidades sociais, entidades sindicais, empresários, trabalhadores, entidades profissionais e 
organizações não governamentais. Paralelamente aos eventos abaixo descritos, este grupo 
realizou – em conjunto com outros arquitetos e urbanistas e engenheiros do município e região 
– reuniões para discussões acerca da gestão do território municipal ao longo do processo de 
elaboração do novo Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. 

Ao longo dos meses subsequentes, o trabalho foi desenvolvido com outros eventos 
participativos, a exemplo das audiências públicas, que serão descritos de forma detalhada no 
capítulo a seguir.  

De acordo com o Termo de Compromisso firmado entre a Cantareira Transmissora de Energia 
S/A e a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (Anexo I – Termo de Compromisso), 
o poder público municipal tem como responsabilidade conduzir o processo de elaboração do 
PDP e garantir a participação da comunidade, através da criação de canais de comunicação 
e divulgação. Os eventos públicos relacionados ao Plano Diretor Participativo do Município de 
Vargem Grande do Sul foram divulgados pela Prefeitura Municipal através da imprensa, 
carros de som, cartazes/banners, redes sociais, dentre outros meios.  

7.4 Eventos de Mobilização Social 
Para a construção do imaginário em torno do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande 
do Sul é necessário que a sociedade compreenda a importância deste instrumento para a 
cidade e a sua relação com a melhoria da qualidade de vida da população, através de uma 
formulação de conteúdo que contemple os interesses dos diversos atores envolvidos. 

Contemplando-se estes conceitos, os eventos relacionados ao Plano Diretor foram 
divulgados. Segue quadro resumo dos mesmos, que serão detalhados na sequência. 
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Quadro 7-1: Eventos da Elaboração do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. 

Evento Data / 
Horário Local Descrição 

Reunião de 
Abertura 

13/12/2017 
11h30min 

Prefeitura 
Municipal 

A Reunião de Abertura dos trabalhos teve como objetivo 
apresentar a empresa consultora, o plano de trabalho, além 

de alguns conceitos gerais referentes ao processo de 
elaboração do Plano Diretor Participativo. 

 
Audiência 
Pública de 

Lançamento 
 

22/06/2018 
19h00min 

Casa da 
Cultura 

A Audiência Pública de Lançamento objetivou apresentar à 
sociedade civil a empresa consultora, o plano de trabalho, 
além de alguns conceitos gerais referentes ao processo de 

elaboração do Plano Diretor Participativo. 

I Reunião 
de Bairros 

12/07/2018 
19h00min 

Escola 
Nair 

Bolonha 
As reuniõess de bairros objetivaram apresentar à população 

os princípios básicos que constituem o Plano Diretor, as 
possíveis formas de participação popular e uma síntese dos 
antigos Planos Diretores de Vargem Grande do Su, além de 

discussões acerca de temas relacionados ao território 
municipal. 

II Reunião 
de Bairros 

24 

13/07/2018 
19h00min 

Escola 
Mário Beni 

III Reunião 
de Bairros 

18/07/2018 
19h00min 

Escola 
Professora 

Darci 
Troncoso 
Peres de 
Oliveira 

Audiência 
Pública de 
Diagnóstico 
/ Oficina de 
Propostas 

23/07/2018 
19h00min 

Casa da 
Cultura 

Na Audiência Pública de Diagnóstico a equipe da assessoria 
técnica abordou as principais questões levantadas durante a 

elaboração dos trabalhos, bem como as principais fragilidades 
e potencialidades do município. Na Oficina de Propostas, que 
ocorreu logo após o evento supracitado, os presentes tiveram 
a oportunidade de discutir e apresentar suas propostas para 

as questões expostas.   
Audiência 
Pública de 
Propostas 

07/08/2018 
19h00min 

Casa da 
Cultura 

Nesta audiência pública foram apresentadas as propostas da 
equipe da assessoria técnica para a comunidade, explicando 

os seus principais conceitos. 
*Elaboração: Ultra Haus Strategic Solutions. 

 Reunião de Abertura 

A Reunião de Abertura dos trabalhos referentes ao Plano Diretor Participativo de Vargem 
Grande do Sul foi realizada no dia 13 de dezembro de 2017, na Prefeitura Municipal, onde 
representantes da equipe da assessoria técnica da Ultra Haus se reuniram com 
representantes do poder público para apresentar conceitos gerais referentes ao processo de 
elaboração dos trabalhos. 

                                                
24 Esta reunião não aconteceu, devido ao não comparecimentos dos munícipes. 
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Ao decorrer desta reunião foram apresentados os motivos da importância e da necessidade 
da elaboração do documento para o município, metodologia, etapas, bem como 
esclarecimento de dúvidas acerca do trabalho. Neste evento foi também ressaltada a 
concordância, constante no Termo de Compromisso assinado entre a Cantareira 
Transmissora de Energia S/A e a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, de que o 
Poder Público Municipal acordou em conduzir o processo de elaboração do Plano Diretor 
Participativo, sendo de sua responsabilidade garantir a participação da comunidade local e 
disponibilizar espaço para a realização das reuniões e audiências públicas. 

 Audiência Pública de Lançamento 

No dia 22 de junho de 2018 ocorreu a Audiência Pública de Lançamento de Vargem Grande 
do Sul que contou com a presença de representantes da equipe de assessoria técnica da 
Ultra Haus Strategic Solutions, do poder público municipal, do Núcleo Gestor e da sociedade 
civil.  

Inicialmente esta audiência havia sido agendada para o dia 28 de maio de 2018, às 19h00min, 
na Câmara Municipal. Entretanto, devido a questões logísticas acarretadas pela Greve dos 
Caminhoneiros que ocorreu no país neste período, o evento foi reagendado. 

Nesta audiência os integrantes falaram sobre a importância da participação pública no 
processo de elaboração do novo Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. O 
evento ocorreu na Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul, às 11h30min do dia 22 de 
junho. 

Na ocasião, representantes da equipe de assessoria técnica explicitaram conceitos acerca do 
processo de elaboração da nova lei, sua importância, bem como a metodologia a ser utilizada 
ao longo do processo. Foram exemplificadas, ainda, questões relacionadas ao território 
urbano que estavam sendo trabalhadas desde o início do processo. Ao final das explanações 
a comunidade participou ativamente contribuindo com informações relacionadas ao município, 
assim como esclareceu dúvidas acerca do tema. 
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Foto 7-1: Representantes da equipe técnica da 
Ultra Haus, do poder público municipal, Núcleo 

Gestor e da sociedade civil presentes na 
Audiência Pública de Lançamento. 

 
Foto 7-2: O Prefeito Municipal Amarildo Duzi 

Moraes fazendo a abertura da Audiência Pública 
de Lançamento. 

 
Foto 7-3: Pollyanna Diniz Cordeiro, 

Coordenadora da Ultra Haus, explanando sobre 
a importância e necessidade do Plano Diretor.  

 
Foto 7-4: Carolina Belculfine, arquiteta e 

urbanista da Ultra Haus, apresentando os 
aspectos técnicos urbanos considerados ao 

longo do processo de elaboração do novo Plano 
Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. 

*Fonte: Ultra Haus Strategic Solutions. 

 Reuniões Núcleo Gestor 

O Núcleo Gestor 25, conformado para conduzir o processo participativo durante a elaboração 
do novo Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul, promoveu reuniões com a 
comunidade, bem como se reuniu para discutir questões pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho ao logo do processo.  

Um mapa (Figura 7-22) estabelecendo a divisão municipal a partir das características locais 
foi elaborado pelo Núcleo Gestor. Dessa forma, as reuniões e a aplicação de questionários 
foram realizadas respeitando-se as áreas previamente delimitadas. 

                                                
25 Conforme mencionado anteriormente, o Núcleo Gestor de Vargem Grande do Sul é composto por Comissão Gestora, Equipe 
Técnica para Elaboração e Grupo de Acompanhamento. 
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Uma amostragem das atas, dos questionários aplicados, bem como as listas de presença, foi 
anexada a este documento, bem como fotos de algumas das reuniões realizadas pelo grupo, 
cedidas pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. 

 I Reunião de Bairros 

O evento ocorreu no dia 12 de julho, às 19h00min, na Escola Nair Bolonha, localizada no 
Bairro COHAB 5, e contou com a presença de representantes do poder público e munícipes. 
Nesta reunião foi apresentada uma síntese dos antigos planos diretores de Vargem Grande 
do Sul, além de uma apresentação sobre o que é o Plano Diretor Participativo, seus objetivos, 
assim como a importância da participação popular. Em seguida, foram apresentadas as 
formas com que os munícipes poderiam contribuir para as etapas de diagnóstico, propostas 
e elaboração do anteprojeto de lei. Foram exibidos vídeos e discutidos, através de 
questionários aplicados, problemas e potencialidades do território, relacionados à segurança 
pública, mobilidade urbana, saneamento e meio ambiente. 

 
Foto 7-5: Participação da comunidade na I 

Reunião de Bairro promovida pelo Núcleo Gestor 
em 12 de julho de 2018. 

 
Foto 7-6: Representantes do Núcleo Gestor e 
munícipes presentes na I Reunião de Bairros. 

*Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. 

 II Reunião de Bairros 

O evento, agendado para as 19h00min do dia 13 de julho na Escola Mário Beni, localizada no 
Bairro Jardim Dolores, contou com presença de apenas dois munícipes e dos organizadores, 
sendo cancelado. 
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Foto 7-7: Espaço preparado para a reunião que foi cancelada. 
*Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. 

 III Reunião de Bairros 

O evento ocorreu no dia 18 de julho, às 19h00min, na Escola Professora Darci Troncoso Peres 
de Oliveira, localizada no Bairro Jardim Fortaleza, e contou com a presença de representantes 
do Núcleo Gestor e munícipes em geral. Assim como ocorreu na primeira reunião, foi 
apresentada uma síntese dos antigos planos diretores de Vargem Grande do Sul, além de 
uma apresentação sobre o que é o Plano Diretor Participativo, seus objetivos, assim como a 
importância da participação popular, seguindo a mesma dinâmica mencionada.  
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Foto 7-8: Representantes do poder público e de munícipes presentes na III Reunião de Bairros. 
*Fonte: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. 

 Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas 

No dia 23 de julho de 2018 ocorreu a Audiência Pública de Apresentação de Diagnóstico do 
Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul, na qual foram expostas pela equipe 
técnica as principais questões abordadas nas leituras técnicas do município, bem como suas 
principais fragilidades e potencialidades, abordando temas como: Caracterização da 
Ocupação Urbana, Uso e Ocupação do Solo, Regularidade Fundiária, Cultura e Proteção do 
Patrimônio, Saneamento Básico, Mobilidade Urbana e Sistema de Planejamento e Gestão 
Territorial. Este evento objetivou apresentar o material levantado, bem como as conclusões 
para a população, a fim de validar com a mesma esta etapa, que subsidiaria a elaboração das 
propostas. 

O evento ocorreu na Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul, às 19h00min, e contou com 
a presença de representantes do poder público e da sociedade civil, do Núcleo Gestor, bem 
como da equipe da assessoria técnica da Ultra Haus. 
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Foto 7-9: Representantes da sociedade civil e 

do poder público presentes na Audiência 
Pública de Diagnóstico do Plano Diretor 
Participativo de Vargem Grande do Sul. 

 
Foto 7-10: Pollyanna Diniz, coordenadora da 

Ultra Haus, apresentando as etapas  de 
elaboração do Plano Diretor Participativo. 

 
Foto 7-11: Raquel Pereira, responsável pela 

elaboração dos estudos socioeconômicos, em 
apresentação na Audiência Pública de 

Diagnóstico. 

 
Foto 7-12: Charles Ianne, responsável pela 

elaboração dos estudos físico-territoriais rurais, 
na Audiência Pública de Diagnóstico do Plano 
Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. 

 
Foto 7-13: Carolina Belculfine, responsável pela 

elaboração dos estudos físico-territoriais 
urbanos, durante apresentação na Audiência 

Pública de Diagnóstico. 

 
Foto 7-14: Representantes da equipe de 

assessoria técnica, da sociedade civil e do poder 
público presentes na Audiência Pública de 

Diagnóstico. 
*Fonte: Ultra Haus Strategic Solutions. 

Após a explanação da equipe técnica a população contribuiu com considerações acerca dos 
temas apresentados. Em um segundo momento do evento ocorreu a Oficina de Propostas, 
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na qual os presentes foram divididos em grupos de trabalho para apresentarem e discutirem 
suas propostas e sugestões para as questões expostas no diagnóstico, através de um 
caderno de atividades elaborado pela assessoria técnica, que tratava de questões físico-
territoriais rurais e urbanas. Uma amostragem dos cadernos preenchidos pelos presentes foi 
anexada a este documento. Parte do material foi recolhido ao final da oficina para, 
posteriormente, ser analisado pela equipe da Ultra Haus e incorporado às propostas. Os 
demais cadernos foram solicitados pelos presentes para que pudessem discutir 
posteriormente com grupos que não puderam comparecer ao evento. 

 
Foto 7-15: Os participantes da Audiência 

Pública de Diagnóstico foram divididos em 
grupos para discussão na Oficina de Propostas. 

 
Foto 7-16: Um dos grupos de discussão durante 
a Oficina de Propostas em Vargem Grande do 

Sul. 

 
Foto 7-17: Grupos reunidos para discussão 

durante a Oficina de Propostas do Plano Diretor 
Participativo de Vargem Grande do Sul. 

 
Foto 7-18: Comunidade reunida durante a 

Oficina de Propostas do Plano Diretor 
Participativo de Vargem Grande do Sul. 

*Fonte: Ultra Haus Strategic Solutions. 

Após a realização do evento a apresentação foi disponibilizada para que os munícipes 
pudessem continuar as discussões, bem como avaliar os temas abordados e, em caso de 
sugestões e contribuições, repassassem à equipe de assessoria técnica para nova análise.  
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 Audiência Pública de Propostas 

Em 07 de agosto de 2018, às 19h00min, ocorreu na Casa de Cultura a Audiência Pública de 
Propostas para o desenvolvimento territorial do município de Vargem Grande do Sul. Neste 
evento, a equipe da assessoria técnica da Ultra Haus apresentou os objetivos estratégicos, o 
macrozoneamento e exemplificou instrumentos de ordenamento territorial, diretrizes para o 
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como da regularização fundiária e sobre o 
sistema de gestão municipal. 

O evento contou com a presença de representantes do poder público municipal, do Núcleo 
Gestor, da sociedade civil e da equipe técnica da Ultra Haus. 

 
Foto 7-19: Representantes da sociedade civil, 
poder público e Núcleo Gestor presentes na 

Audiência Pública de Propostas do Plano 
Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. 

 
Foto 7-20: Clara Mucida, da equipe da 

assessoria técnica, apresentando as propostas 
para as questões socioeconômicas do 

município. 

 
Foto 7-21: Caroline Belculfine, arquiteta e 

urbanista da assessoria técnica da Ultra Haus, 
conduzindo a Audiência Pública de Propostas do 

Plano Diretor Participativo. 

 
Foto 7-22: Representantes da sociedade civil, 

poder público, Núcleo Gestor e equipe técnica da 
Ultra Haus presentes na Audiência Pública de 

Propostas do Plano Diretor Participativo de 
Vargem Grande do Sul. 

*Fonte: Ultra Haus Strategic Solutions. 

Após a realização desta audiência pública, assim como na anterior, disponibilizou-se a 
apresentação para que os munícipes pudessem continuar as discussões, bem como avaliar 
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os temas abordados, possibilitando que repassassem à equipe de assessoria técnica 
sugestões e contribuições para nova análise. Além deste canal, as propostas apresentadas 
foram disponibilizadas à população através da plataforma de consulta pública 
planodiretor.online – elaborada através de parceria da HTI Ltda. com a Ultra Haus Strategic 
Solutions –, diretamente vinculada ao aplicativo Meu Local. Na plataforma foi criado um botão 
de Diretrizes Participativas, para que os munícipes pudessem acessar, comentar e revisar as 
diretrizes de desenvolvimento propostas durante a elaboração desta etapa do Plano Diretor 
Participativo de Vargem Grande do Sul/SP.  
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7.5 Anexos 

 Anexo I – Termo de Compromisso 
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Figura 7-1: Termo de Compromisso celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do 
Sul e a Cantareira Transmissora de Energia S/A (página 1/2). 
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Figura 7-2: Termo de Compromisso celebrado entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do 

Sul e a Cantareira Transmissora de Energia S/A (página 2/2). 
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 Anexo II – Portarias de Nomeação do Núcleo Gestor 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-257 

 

Figura 7-3: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 21 de fevereiro de 2018 (página 1/4). 
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Figura 7-4: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 21 de fevereiro de 2018 (página 2/4). 
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Figura 7-5: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 21 de fevereiro de 2018 (página 3/4). 
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Figura 7-6: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 21 de fevereiro de 2018 (página 4/4). 
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Figura 7-7: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 22 de março de 2018, alterando membros 

da portaria anterior (página 1/3). 
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Figura 7-8: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 22 de março de 2018, alterando membros 

da portaria anterior (página 2/3). 
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Figura 7-9: Portaria de nomeação do Núcleo Gestor de 22 de março de 2018, alterando membros 

da portaria anterior (página 3/3). 
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Figura 7-10: Portaria do Núcleo Gestor de 04 de maio de 2018, substituindo membro nomeado na 
portaria anterior (página 1/1). 
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 Anexo III – Ata e Lista de Presença da Audiência Pública de 

Lançamento 
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Figura 7-11: Ata da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor Participativo de Vargem 
Grande do Sul, realizada em 22 de junho de 2018 (página 1/2). 

 
Figura 7-12: Ata da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor Participativo de Vargem 

Grande do Sul, realizada em 22 de junho de 2018 (página 2/2). 
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Figura 7-13: Lista de Presença da Audiência Pública de Lançamento, realizada em 22 de junho de 

2018 (página 1/3). 
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Figura 7-14: Lista de Presença da Audiência Pública de Lançamento, realizada em 22 de junho de 

2018 (página 2/3). 
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Figura 7-15: Lista de Presença da Audiência Pública de Lançamento, realizada em 22 de junho de 

2018 (página 3/3). 
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 Anexo VI – Atas e Listas de Presença de Reuniões do Núcleo Gestor 

 
Figura 7-16: Ata da I Reunião de Bairros realizada pelo Núcleo Gestor (página 1/2). 
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Figura 7-17: Ata da I Reunião de Bairros realizada pelo Núcleo Gestor (página 2/2). 
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Figura 7-18: Lista de Presença da I Reunião de Bairros realizada pelo Núcleo Gestor.  
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Figura 7-19: Ata da III Reunião de Bairros realizada pelo Núcleo Gestor (página 1/2). 
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Figura 7-20: Ata da III Reunião de Bairros realizada pelo Núcleo Gestor (página 2/2). 
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Figura 7-21: Lista de Presença da III Reunião de Bairros realizada pelo Núcleo Gestor. 
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Figura 7-22: Mapa da divisão do Distrito Sede de Vargem Grande do Sul em áreas distintas para o 

desenvolvimento das Reuniões de Bairro realizadas pelo Núcleo Gestor. 
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Figura 7-23: Questionário aplicado na Área 1 (página 1/2). 
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Figura 7-24: Questionário aplicado na Área 1 (página 2/2). 
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Figura 7-25: Questionário aplicado na Área 1 (página 1/2). 
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Figura 7-26: Questionário aplicado na Área 1 (página 2/2). 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-281 

 

 
Figura 7-27: Lista de Presença dos participantes da entrevista realizada na Área 1. 
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Figura 7-28: Questionário aplicado na Área 2 (página 1/2). 
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Figura 7-29: Questionário aplicado na Área 2 (página 2/2). 
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Figura 7-30: Lista de Presença dos participantes da entrevista realizada na Área 2. 
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Figura 7-31: Questionário aplicado na Área 3 (página 1/2). 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-286 

 

 
Figura 7-32: Questionário aplicado na Área 3 (página 2/2). 
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Figura 7-33: Questionário aplicado na Área 3 (página 1/2). 
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Figura 7-34: Questionário aplicado na Área 3 (página 2/2). 
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Figura 7-35: Lista de Presença dos participantes da entrevista realizada na Área 3. 
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 Anexo IV – Ata e Lista de Presença da Audiência Pública de 

Diagnóstico e Oficinas de Propostas 
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Figura 7-36: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 
julho de 2018 (página 1/7). 
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Figura 7-37: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 
julho de 2018 (página 2/7). 

 
Figura 7-38: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 

julho de 2018 (página 3/7). 
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Figura 7-39: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 

julho de 2018 (página 4/7). 
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Figura 7-40: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 

julho de 2018 (página 5/7). 
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Figura 7-41: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 

julho de 2018 (página 6/7). 
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Figura 7-42: Ata da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas realizada em 23 de 

julho de 2018 (página 7/7). 
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Figura 7-43: Lista de Presença da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficina de Propostas (página 

1/2). 
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Figura 7-44: Lista de Presença da Audiência Pública de Diagnóstico e Oficinas de Proposta (página 

2/2). 
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 Anexo V – Ata e Lista de Presença da Audiência Pública de 

Propostas 
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Figura 7-45: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 
1/9). 

 
Figura 7-46: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

2/9). 
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Figura 7-47: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

3/9). 
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Figura 7-48: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

4/9). 
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Figura 7-49: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

5/9). 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-304 

 

 
Figura 7-50: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

6/9). 
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Figura 7-51: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

7/9). 
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Figura 7-52: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

8/9). 
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Figura 7-53: Ata da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 2018 (página 

9/9). 
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Figura 7-54: Lista de Presença da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 

2018 (página 1/2). 
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Figura 7-55: Lista de Presença da Audiência Pública de Propostas realizada em 07 de agosto de 

2018 (página 2/2). 
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 Anexo VII – Postagens e Divulgação dos Eventos Participativos 
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Figura 7-56: Comunicado na Gazeta de Vargem Grande, em 21 de dezembro de 2017, anuncia o 

início do processo de elaboração do novo Plano Diretor Participativo. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2017/12/21/prefeitura-recebe-tecnicos-que-irao-revisar-o-plano-diretor-

participativo/>. Acesso em 26 de setembro de 2018. Captura de Tela (página 1/2). 
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Figura 7-57: Comunicado na Gazeta de Vargem Grande, em 21 de dezembro de 2017, anuncia o 

início do processo de elaboração do novo Plano Diretor Participativo. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2017/12/21/prefeitura-recebe-tecnicos-que-irao-revisar-o-plano-diretor-

participativo/>. Acesso em 26 de setembro de 2018. Captura de Tela (página 2/2). 
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Figura 7-58: Reportagem na Gazeta de Vargem Grande em 17 de janeiro de 2018 relatando o 

engajamento de técnicos locais na elaboração Plano Diretor. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/01/17/plano-diretor-realiza-primeira-reuniao/>. Acesso em 26 de 

setembro de 2018. Captura de Tela. 
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,  
Figura 7-59: Divulgação em facebook pessoal do munícipe Henrique Perroni convidando os 
munícipes a participarem da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor, incialmente 

agendada para 28 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.facebook.com/henrique.perroni> 
(Publicação Privada). Acesso em 26 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-60: Reportagem no Facebook da Prefeitura de Vargem Grande do Sul publicada em 25 de 
maio de 2018 informando a respeito de aspectos gerais relacionados ao processo de elaboração do 
Plano Diretor Participativo. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/prefeitura-de-vargem-
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grande-do-sul/a-cidade-que-temos-e-a-que-queremos/973787506122277/?__tn__=HH-R>. Acesso 
em 26 de setembro de 2018. Captura de Tela (página 1/2). 

 
Figura 7-61: Reportagem no Facebook da Prefeitura de Vargem Grande do Sul publicada em 25 de 
maio de 2018 informando a respeito de aspectos gerais relacionados ao processo de elaboração do 
Plano Diretor Participativo. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/prefeitura-de-vargem-
grande-do-sul/a-cidade-que-temos-e-a-que-queremos/973787506122277/?__tn__=HH-R>. Acesso 

em 26 de setembro de 2018. Captura de Tela (página 2/2). 
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Figura 7-62: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 25 de maio de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor, 
inicialmente agendada para 28 de maio de 2018. Disponível em: 
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<http://www.gazetavg.com.br/2018/05/25/primeira-audiencia-publica-do-plano-diretor-sera-dia-28/> 
Acesso em 27 de setembro de 2018. Captura de Tela (página 1/2).  

 
Figura 7-63: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 25 de maio de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor, 
inicialmente agendada para 28 de maio de 2018. Disponível em: 

<http://www.gazetavg.com.br/2018/05/25/primeira-audiencia-publica-do-plano-diretor-sera-dia-28/> 
Acesso em 27 de setembro de 2018. Captura de Tela (página 2/2). 
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Figura 7-64: Convite elaborado pelo Núcleo Gestor de Vargem Grande do Sul para comunicar a 

Audiência Pública de Lançamento, incialmente agendada para 28 de maio de 2018. 
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Figura 7-65: Comunicado do cancelamento da Audiência Pública de Lançamento em função da 

Greve dos Caminhoneiros no site oficial da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. 
Disponível em: <http://www.vgsul.sp.gov.br/?p=31646> Acesso em 01 de outubro de 2018.  
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Figura 7-66: Divulgação em facebook pessoal do munícipe Henrique Perroni a respeito do 

cancelamento da Audiência Pública de Lançamento em função da Greve dos Caminhoneiros. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/henrique.perroni> (Publicação Privada). Acesso em 26 

de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-67: Comunicado publicado no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 16 de junho de 2018 

convidando os munícipes a participarem Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor, 
reagendada para 22 de junho. 
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Figura 7-68: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 18 de junho de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor. 
Disponível em:  <http://www.gazetavg.com.br/2018/06/18/audiencia-publica-do-plano-diretor-sera-
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sexta-feira-dia-22-na-casa-da-cultura/> Acesso em: 27 de setembro de 2018. Captura de Tela 
(página 1/2). 

 
Figura 7-69: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 18 de junho de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor. 
Disponível em:  <http://www.gazetavg.com.br/2018/06/18/audiencia-publica-do-plano-diretor-sera-

sexta-feira-dia-22-na-casa-da-cultura/> Acesso em: 27 de setembro de 2018. Captura de Tela 
(página 2/2). 
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Figura 7-70: Comunicado publicado no facebook da Prefeitura de Vargem Grande do Sul no dia 19 
de junho de 2018 convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Lançamento do 
Plano Diretor. Disponível em:  <https://www.facebook.com/PrefeituradeVargemGdedoSul/> Acesso 

em: 25 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
 

 
Foto 7-23: Faixa com anúncio da Audiência 

Pública de Lançamento do Plano Diretor 
Participativo instalada na Praça da Matriz. 

 
Foto 7-24: Faixa com anúncio da Audiência 

Pública de Lançamento do Plano Diretor 
Participativo em local de grande circulação de 

munícipes. 
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Figura 7-71: Divulgação em facebook do jornal Gazeta de Vargem Grande convidando para a 
Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. 

Disponível em: 
<https://www.facebook.com/gazetavg/photos/a.352150401479743/2121169417911157/?type=3&the

ater>. Acesso em 28 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-72: Comunicado publicado no facebook da Prefeitura de Vargem Grande do Sul no dia 29 
de junho de 2018 informando a ocorrência da Audiência Pública de Lançamento do Plano Diretor 

Participativo. Disponível em:  < 
https://www.facebook.com/pg/PrefeituradeVargemGdedoSul/posts/?ref=page_internal> Acesso em: 

25 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-73: Comunicado publicado no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 21 de julho de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Diagnóstico. 
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Figura 7-74: Convite elaborado pelo Núcleo Gestor de Vargem Grande do Sul para comunicar a 

Audiência Pública de Diagnóstico em 23 de julho de 2018. 
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Figura 7-75: Divulgação do Plano Diretor Participativo no grupo de facebook Fala Vargem! 

Disponível em: <https://www.facebook.com/henrique.perroni> (Publicação Privada). Acesso em 28 
de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-76: Divulgação em facebook do jornal Gazeta de Vargem Grande sobre o aplicativo Meu 

Local, um dos instrumentos para a participação popular. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/PlanejandoVargem/videos/1039906029497757/UzpfSTI0MzQ4MDU3Mj
M0NjcyNzoyMTQ2Mjk1NTE4NzMxODgw/r>. Acesso em 28 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-77: Divulgação em facebook do jornal Gazeta de Vargem Grande convidando os 
moradores para as Reuniões de Bairros promovidas pelo Núcleo Gestor. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/gazetavg/photos/a.352150401479743/2161002997261132/?type=3&the
ater>. Acesso em 28 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-78: Divulgação em facebook pessoal do munícipe Henrique Perroni convidando os 

moradores para as Reuniões de Bairros promovidas pelo Núcleo Gestor. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/henrique.perroni> (Publicação Privada). Acesso em 28 de setembro de 

2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-79: Divulgação em facebook pessoal do munícipe Henrique Perroni convidando os 

moradores para as Reuniões de Bairros promovidas pelo Núcleo Gestor. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/henrique.perroni> (Publicação Privada). Acesso em 28 de setembro de 

2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-80: Comunicado da Audiência Pública de Diagnóstico no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Vargem Grande do Sul. Disponível em: <http://www.vgsul.sp.gov.br/?p=32374> Acesso em 01 

de outubro de 2018. 
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Figura 7-81: Divulgação em facebook do jornal Gazeta de Vargem Grande anunciando a Audiência 

Pública de Diagnóstico. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/gazetavg/photos/a.352150401479743/2178846815476750/?type=3&the

ater>. Acesso em 28 de setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-82: Divulgação em facebook pessoal do munícipe Henrique Perroni anunciando a 

Audiência Pública de Diagnóstico. Disponível em: <https://www.facebook.com/henrique.perroni> 
(Publicação Privada). Acesso em 28 de setembro de 2018. Captura de Tela. 

 
Foto 7-25: Faixa com anúncio da Audiência 

Pública de Diagnóstico instalada na Praça da 
Matriz. 

 
Foto 7-26: Faixa com anúncio da Audiência 

Pública de Diagnóstico instalada na Praça da 
Matriz. 
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Figura 7-83: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 23 de julho de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Diagnóstico. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/07/23/nesta-segunda-feira-havera-audiencia-publica-sobre-o-

plano-diretor/> Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 1/2). 
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Figura 7-84: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 23 de julho de 2018 

convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Diagnóstico. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/07/23/nesta-segunda-feira-havera-audiencia-publica-sobre-o-

plano-diretor/> Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 2/2). 
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Figura 7-85: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 02 de agosto de 
2018 sobre as oficinas realizadas para discussão das propostas a serem apresentadas no Plano 

Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. Disponível em: 
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<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/02/plano-diretor-oficinas-discutiram-problemas-da-cidade/> 
Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 1/2). 

 
Figura 7-86: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 02 de agosto de 
2018 sobre as oficinas realizadas para discussão das propostas a serem apresentadas no Plano 

Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/02/plano-diretor-oficinas-discutiram-problemas-da-cidade/> 

Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 2/2). 
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Figura 7-87: Divulgação no grupo de facebook Fala Vargem! convidando a população para a 

Audiência Pública de Propostas do Plano Diretor Participativo de Vargem Grande do Sul. Disponível 
em: <https://www.facebook.com/groups/577924552289695/> Publicação Privada. Acesso em 28 de 

setembro de 2018. Captura de Tela. 
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Figura 7-88: Convite elaborado pelo Núcleo Gestor de Vargem Grande do Sul para comunicar a 

Audiência Pública de Propostas em 07 de agosto de 2018. 
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Figura 7-89: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 04 de agosto de 

2018 convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Propostas. 
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Figura 7-90: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 08 de agosto de 

2018 convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Propostas. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/08/apresentacao-das-propostas-do-plano-diretor-sera-nesta-

terca-feira/> Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 1/2).  



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-346 

 

 
Figura 7-91: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 08 de agosto de 

2018 convidando os munícipes a participarem da Audiência Pública de Propostas. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/08/apresentacao-das-propostas-do-plano-diretor-sera-nesta-

terca-feira/> Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 2/2). 
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Figura 7-92: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 16 de agosto de 

2018 noticiando a Audiência Pública de Propostas. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/16/propostas-do-plano-diretor-devem-ser-melhoradas/> 

Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 1/3).  
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Figura 7-93: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 16 de agosto de 

2018 noticiando a Audiência Pública de Propostas. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/16/propostas-do-plano-diretor-devem-ser-melhoradas/> 

Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 2/3). 
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Figura 7-94: Reportagem publicada no jornal Gazeta de Vargem Grande no dia 16 de agosto de 

2018 noticiando a Audiência Pública de Propostas. Disponível em: 
<http://www.gazetavg.com.br/2018/08/16/propostas-do-plano-diretor-devem-ser-melhoradas/> 

Acesso em 28 de setembro de 2018 (página 3/3). 
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Foto 7-27: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 

– preenchido pelos presentes no evento. 

 
Foto 7-28: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 

– preenchido pelos presentes no evento. 
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Foto 7-29: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 
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Foto 7-30: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 

– preenchido pelos presentes no evento. 
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Foto 7-31: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 
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Foto 7-32: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 
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Foto 7-33: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 

– preenchido pelos presentes no evento. 
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Foto 7-34: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 
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Foto 7-35: Amostra do Caderno de Atividades para Oficina de Propostas – Grupo Territorial Urbano 

– preenchido pelos presentes no evento. 



Linhas de Transmissão 500 kV Estreito – 
Fernão Dias 
Plano Diretor Participativo do Município de Vargem 
Grande do Sul/SP – Outubro/2018 

 
 

 

 

 

fone +55 61 3041-7979 // fax +55 61 3041-7966 
www.dosselambiental.com.br 

CLN 412, Bloco D, sala 216 
Ed. Adiniz Esteves // Asa Norte. l 

Brasília-DF // CEP 70.867-540 
7-357 

 

 


