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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. 
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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; 



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 
6-200 

 

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; 
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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; 
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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 

 

 

 

 
 
 

  


