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lEI COMPlEMENTAR N" 407, DE 22 DE JANEIRO DE 2.018.

"DISPOE SOBRE A REVISAO DO

PLANO DIRETOR DO MUNiCipIO DE CABREUVA"

HENRIQUE MARTIN, Prefeito Municipal Cabreuva, Estado de Sao Paulo, no uso das
atribuicoes que Ihe sao conferidas par lei, em especial nos termos do artigo 85, morse
VIII, da Lei Organica do Municfpio de Cabreuva:

FAZ SABER QUE, a Camara Municipal de Cabreuva, aprova e ele Saneiana e Promulga
a seguinte Lei:

CAPiTULO I

DAS D1SPOSICOES PREllMINARES

Seliao I

Do Plano Diretor

Art. 1° - Esta rei institui 0 Plano Diretor do Municfpio de Cabreuva em sUbstituiyao a Lei
Complementar n'', 273, de 13.12.2004., na condicao de instrumento basico, global e
estrateqico de gestao da cidade, que orienta a realizacao das acoes pUblicas e privadas na
esfera municipal.

§ 1° - 0 Plano Diretor tern como objetivo principal definir como cada propriedade cumpr'ra
sua fun9ao social de forma a contribuir para que todos os oldadaos tenham acesso a terra
urbanizada e aos services urbanos e:

I. E parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo os demais
instrumentos urbanisticos lncorporar as diretrizes e acoes nele previstas.

II. Aplica-se a totalidade do territorio do municipio, estabelecendo diretrizes e acces
para a transtormacao positlva da cidade.

III. Preconiza 0 desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e de infraestrutura,
com harmonia entre areas urbanas e rurais e que garantam 0 bem estar de seus
habitantes.

IV. Tern instrumentos de estlmulo a particlpacao publica na gestao do municipio, modo
organlzado e eficaz ao Bern Comurn, para resultados que integrem todo territorio
municipal.
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V. Prlonzara planejamento de resultados para assegurar a qualidade e a quantfdade de
agua em todas as bacias e micro bacias hldricas do seu territ6rio, especialmente de

seus mananciais de interesse regional, atern de garantir a excelencia do saneamento
basico, inclusive quanto eos residues solidos em gera!.

Art. 2° - a Planejamento do Municipio deve se constituir em um processo continuoe
permanente de concepcao da poltnca urbana e aplicacao cos instrumentos urbanlstlcos, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

§ 1° • A Secretaria municipal de Meio Ambiente, Obras e Services Urbanos, de forma
participativa, integrara todos demais 6rgaos e Secretarias Municipais, Poder Legislativo e as

Conselhos Municipais institufdos por Lei.

§ 2° • A Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Obras e Services Urbanos fica responsavel
pela coordenacao do planejamento municipal.

§ 3° - Sao instrumentos do processo de planejamento municipal:

I. C6digo de Edifica90es e de Pasturas;

II. Diretrizes orcarnentarlas e orcamento anual;

III. Gestao orcarnentaria particlpatlva,

IV. Legislac;ao de uso, ocupacao e parcelamento do solo;

V. Participacao publica nos ooneelhoe municipais;

VI. Plano plurianual;

VII. PIanos de desenvolvimento econemtco e social;

VIII. Programas e projetos setorlais:

IX. Zoneamento amblentel,

Se930 "
Do Monitoramento e Controle do Plano Diretor

Art. 3° - 0 monitoramentoe controle do Plano Diretor de cabreuva tern como objetivo
assegurar 0 cumprimento das suas diretrizes e promover 0 seu aprimoramento continuo.

§ 1° • Respeitadas as cornpetencias previstas nesta Lei, compete ao Poder Executive, ao

Poder Legislativo e ao Conselho Municipal de Planejamento monitorar a aplicac;ao do Plano
Diretor, bern como avaliar a eficacia e pertinencia das diretrizes e ac;5es nele propostas.
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§ 2° - Compete a Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Services Urbanos subsidiar e apolar
as atividades desenvoJvidas pelo Conselho Municipal de Planejamento, com base nas

seguintes diretrizes:

I. Dar transparencia as acees governamentais, possibilitando 0 controle social, com

efetiva publicidade e disponiblllzacao des informacoes;

II. EstabeJecer parcerias com a sociedade civil orqanlzada, buscando a cooperacao entre
agentes publicos e privados, em especial com conselhos setorials, universidades e
entidades de classe, visando aproducao e validacao de intorrnacoee;

III. Formalizar um grupo geslorda intormacao municipal;

IV. Fornecer as intormacoes esfrateqicas, essenciais e necessarias para 0 conhecimento
da realidade em que atua 0 governo, para a gesUio municipal efetiva e dernccratlca,

V. Promover a divulgagao e utilizacao das infcrrnacoes relevantes da esfera municipal, de
forma a atender a necessidade do setor publico e as demandas da pcpulacao no
planejamento da cidade.

CAPiTULO II

DA pOliTICA DE DESENVOlVIMENTO URBANO

E RURAL E DE INSERCAO REGIONAL

Se~ao I

Dos Objetivos e Diretrizes

Art. 4° - A poHtica de desenvolvimento urbano e rural do Municipio e Comarca de Oabreuva

tem por objetivo alcancar 0 plene desenvolvimento da fungao social da cidade e da
propriedade urbana e rural, afravea do adequado ordenamento territorial, de forma a garantir

o bem-estar de seus habitantes, a justica social, a preservacao do meio ambiente e 0

desenvolvlmentc de atividades economicae. em consonancia com as poJiticas municipais.

§ 1° - A propriedade cumpre sua fungao social quando contribui para 0 desenvolvimento do
Municipio no plano social, e e utllizeda de acordo com as diretrizes de desenvolvimento

municipal e com as exigencias desta Lei, e das leis de zoneamento, e de parcelamento, usa
e ocupacao do solo, respeitados as dispositivos legais estaduais e federais.

§ 2° - 0 cumprimento da fung8.o social da propnedade deve assegurar:

I. 0 aproveitamento e a utilizacao compativeis com a seguranca e a saude dos usuaries
e dos vizinhos;

II. a aproveitamento socialmente justo, sustentavsl e racional do solo;
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III. 0 planejamento para a utilizacao adsquada cos recurs as naturais disponiveis, bern
como a protscao, a preservacao e a recuperacao do meio ambiente.

Art. 5° - Sao diretrizes da politica de desenvolvimento urbane:

I. ccnslderar a pOSig80 e 0 papel do municfpio no contexto regional, como forma de

combater usos indevidos determinados exclusivamente pelo rnercado imoblllario ou pela

ocupacao das areas pr6ximas aos limites municipals e que possam causar prejuizos as
demandas de atendimento de services e de infraestrutura pubhcos elem daquelas
planejadas e projetadas para atender priorltarlamente e com eficacia as necesaidades da

populecao cabreuvana;

II. democratizar 0 acesso a terra e ahabitacao, estimulando as mercados acesslvels as
faixas de menor renda eevitando a uso especulativo da terra como reserva de valor;

III. elevar a qualidade urbanistica da cidade, por meio da preservacao dos recursos
naturais e da protecao do patrirnonlc hlstorlco, artistico, cultural, urbanistico, arqueoloqlco e

palsaqlstico,

IV. fortalecer a setor publico e vaJorizar as funcoss de planejamento, articulacao e

controie,

V. incentivar a partlcipacao da iniciativa privada e dos demais setores da sociedade em
acees relativas ao processo de urbanlzacao, mediante a usa de instrumentos urbanisticos
diversificados, quando for de interesse publico e compativel com as fungoes socials da

cidade;

VI. orientar a distribuicao espacial da populacao, das atividades econornicas, de

equipamentos e services publlcos no territorio do Municipio, consideradas as diretrizes de
crescimento, VOCa980, infra-estrutura, recursos naturais e culturais;

VII. otimizar 0 usa da infraestrutura instalada, favorecendo a ocupacao dos vazioa

urbanos;

VIII. promover a integragao e a cooperacao com os governos federal, eatadual,
Aglomeragao Urbana de Jundiai e com as municipios da regiao, no processo de
p1anejamento e gestao das questoes de interesse comum;

IX. propiciar condigoes seguras de qualidade do ar, da agua, do solo e 0 usa dos espacos

abertos e verdes, a circulacao e a habitacao em areas livres de residuos, de poluicao visual
e sonora;

X. realizer a reguJagao publica do solo, mediante a utilizagao de instrumentos de

redistrtbulcao da terra e da renda, reduzindo as desigualdades, particularmente no que se
refere a saude, educacao, cultura, as condicoes habitacicnais e a oferta de infra-estrutura e

services publicos.
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Se~ao "
Da Gestao Democratica e Participativa

Art. 6.° - 0 Poder Publico Municipalconduzira a sistema de gestao e controle da cidade com
o objetivo estabelecer uma relacao entre govemo e populacao, construida com base na

Democracia Participativa e na Cidadania, e que garanta a necessaria transparencia e a
partlcipacao de cidadaos e entidades representativas.

§ 1° - Entende-se por sistema de gestao e controle 0 conjunto de 6rgaos, normas, recurscs
humanos e tecnicos, responsaveis pela coordenacac das acoes dos setores publicoe,

privados e da sociedade em geral, pela inteqracao entre os diversos programas setoriais, e

pela dinamizacao e modernizacao da acao governamental.

§ 20 - Sao diretrizes gerais da gestao democratlca:

I. ampliar e promover a interacao da sociedade com 0 Poder Publico e as formas de
participacao da populacao;

II. garantir a funcionamento das estruturas de controls social previstas em legislac;ao
especifica;

III. valorizar a papel do cidadao como colaborador, co-gestor, prestador e flscalizador das
atividades da administracao publica.

Art. 7° - Sera assegurada a participacao direta da populacao e de associacoes
representativas de varies segmentos da comunidade na formuiacao, execucao e
acompanhamento de planes, programas e projetos de desenvolvimento urbane e rural,
mediante as seguintes instanclas de partlctpacao:

I. Conselho Municipal de Planejamento, instituido par Lei Municipal, 6r9ao suplementado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Services Urbanos;

II. debates, audiencias e consultas publicas;

III. Iniciativa popular de projetos de lei, de pianos, programas e projetos de
desenvolvimento urbane;

IV. Todos Conselhos Municipais existentes.

Se~ao /II

Dos Instrumentos de Politica Urbana

Art. 8° - Para ordenar a plena desenvolvimento da funcao social da cidade e da propriedade
urbana e rural, e para reauzar 0 Planejamento, controle, gestao e promocao do
desenvolvimento urbano e rural, 0 Municipio de Oabreuva podera adotar os seguintes
instrumentos de politica urbana:
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I. assistencia tecnica e jurfdica gratuita para comunidades e grupos socials menos
favorecidos;

II. atualizacao cadastral predial;

III. concessao de direito real de usa;

IV. concessao de usaespecial parafins de moradia;

V. contribuicao de melhoria;

VI. desaproprtacao de interesse publico;

VII. direi!o de preempcao:

VIII. direito de superficie, aereo e de subsolo;

IX. estudo Previa de lmpacto de vlzlnhanca I Relatoric de lmpacto de Vizinhan<;a _

E.I.V.lRI.V. - InstriJmentos a serem instituidos no ambito do Municipio, mediante Lei
Municipal em ate 180 (cento e oitenta) dias de vigencia do presente Plano Dlretor;

X. lnstitulcao de unidades de conservacao:

XI. instituic;ao de zonas especiais de interesse social;

XII. institutos juridicos e politicos;

XIII. institutos tributaries e financeiros:

XIV. operacoes urbanas consorciadas;

XV. outorga onerosa do direito de construir e de alteracao de uso;

XVI. parcelamento, edificacao ou utilizacao compuls6rios;

XVII. planejamento Municipal, conforme previsto nesta Lei;

XVIII. programas de anlstias:

XIX. reaulanzacao fundiarla;

XX. revisao do valor venal dos im6veis urbenos no maximo a cada 5 anos;

XXI. tombamento de im6veis ou de rnobiliario urbane:

XXII. transferencia do direito de construir.

§ 1° - Os instrumentos relacionados neste artigo serao empregados tal como defrnidos no
Estatuto das Cidades - Lei Federal n.o 10.257, de 10 de julho de 2001.

§ 2° - Sempre que necessario para garantir a preservacao, protecao e recuperacao do

ecossistema, da biota nativa, dos recursos hidricos e de areas ambientalmente frageis da

paisagem da cidade, poderao ser instituidas Unidades de Conservacao nas categorias
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previstas na Lei Federal n°. 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou 0 Sistema Naclonal de
Unidades de Conservacao - SNUG, definindo seus Iirnites, objetivos e formas de uso.

§ 3° - A instituicao de Zonas Especiais de Interesse Social tem como objetivo promover a
polltica habitacional com a realizacao de empreendimentos para a producao de lotes ou
habltacess destinados apopulacao de baixa renda.

§ 4° - As Zonas Especiais de Interesse Social serao criadas, priortterlamente, nas areas
ocupadas por sub-moradias e loteernentos clandestinos ou irregulares com clara
predomlnancla da populacao de baixa renda; respeitada a certltlcacao, por diretrizes, da
viabilidade de implantacao de sistemas de abastecimento de agua, de rede de energia e de

captacao, transporte e de tratamento de esgoto.

§ 5° - 0 Municipio podera exigir que 0 proprletario do solo urbano nao edificado, subutilizado
ou nao utilizado promova seu adequado aproveitamento, sob pena de aphcacao de imposto
predial e territorial progressivo no tempo e de desapropriacao com paqamento em titulos da
divida publica.

§ 6° - As medidas previstas no paragrafo anterior ceverao ser regulamentadas em
Legislac;ao especffica que indicara as areas passiveis de parcelamento e edifica9ao
compuls6rios, e deterrnlnara os criterios e prazos para que seus proprietarios promovam 0

aproveitamento adequado.

§ ro - 0 Municfpio tera preferencia para aquisicao de imcvel urbane, objeto de alienacao
onerosa entre particulares, nos termos previstos na Lei Federal n,? 10.257, de 10 de julho de
2001, desde que:

a). 0 im6vel esteja incluido entre as areas de incidencia do direito de preempcao, que
deverao ser delimitadas nesta ou em outras leis especfficas;

b). a Poder Publico dele necessite para:

b.1) constlnncao de reserva fundiaria;

b.2) criacao de espacos publicus de lazer e areas verdes;

b.3) cnacso de unidades de conservacao au protecao de outras areas de interesse
ambiental au hlstonco:

b.4) execucao de programas e projetos habitacianais de interesse social;

b.5) impiantacao de equipamentos urbanos, comunltarios ou institucianais;

b.6)ordenamenta e direcionamenta da ocupacao urbana;

b.7)prote9aa de areas de interesse historico, arqueotoqlco, cultural ou paisagfstico;

b.8) regulariza9ao fundiaria,
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§ SO - As contrapartidas em obras ou services, ou os recursos resultantes da aplicac;a.o do
instrumento de euterpe onerosa serao utilizados com as seguintes finalidades:

I. crlacac de espacos de usa publlcoe equipamentos urbanos;

II. implantacao de equipamentos urbanos, comunltartoe ou institucionais;

III. lncentivo a programas habitacionais de interesse social;

IV. ordenamento e direcionamento da ocupacao urbana;

V. prornocao, protecao e preservacao do patrimonio historico, arqueologico, cultural,

natural e ambiental.

§ go _ Entende-se por outorga onerosa do direito de construir a concessao emitida pelo

Municipio para edificar acima dos Indices urbanisncos basicos definidos em Lei.

§ 10 - 0 instrumento da outorqa onerosa sera regulamentado em Lei eepeclflca com 0

propcsftc de _propiciar 0 maior adensamento de areas dotadas de infraestrutura, apes, pelo

menos, 01 (um) anode monitoramento e controle das normas instituidas nesta Lei e na

legislac;:ao de parcelamento, usa e ocupacao do solo do municfpio.

§ 11 - Na transferencia do direito de construir 0 potencial construtivo de um determinado
imcvel sera empregada quando este for nscessano para:

I. implantacac de equipamentcs urbanos e comunltarios, e de espacos de usa publico;

II. melhoramentos do sistema viario basico:

III. programas de regularizagao fundieria, urbanizacao de areas ocupadas par populacao
de baixa renda e habitacao de interesse social;

IV. protecao e preservacao do patrirnonio hlstorico, arqueol6gico, cultural e natural;

V. protecao e preservacao doe mananclais.

§ 12 - Lei municipal eapecfflca estabelecera as condicoes relativas a aplicagao das
transferencias do direito de construir e do de potencial construtivo.

§ 13 - A realizacao de operacoes urbanas consorciadas podera ser proposta pelo Executivo

cu per qualquer cidadao ou entidade interessada, com as seguintes finalidades:

I. amptiacao e melhoria da rede de transporte publico coletivo;

II. dinamlzacao de areas visando a gerac;:ao de empreqos;

III. implantac;ao de espacos e equipamentos publicos:

IV. implantacao de programas de habitacao de interesse social;

V. melhoria e arnpliacao da infraestrutura e da rede viarla;
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VI. ctlrmzacao de areas envolvidas em intervencoes urbanfsticas de porte e reciclagem de
areas consideradas subutilizadas;

VII. protecao, manutenceo e/au recuperacao de patrimonio hlstorlco, arqueol6gico, cultural
e natural;

VIII. reurbanizacao e tratamento urbanistico de areas.

§ 14 - Cada operacao urbana consorciada, ouvido 0 Conselho Municipal de Planejamento e
demais 6rgaos previstos nesta Lei, sera aprovada e regulamentada pela respective lei
especfflca que devera canter, no minimo:

I. canta au funda especffica que devera receber os recursos de contrapartidas
financeiras decorrentes dos beneficios urbanisticos concedidos.

II. contrapartida a ser exiqida des proprietaries, usuaries permanentes e investidores
privados, em func;;:ao da utllizacao dos beneflcics previstos;

III. definigao da area de abranqencia e do perfmetro ca area da intervencao:

IV. estudo previa de impacto ambiental ou de vlzfnhanca;

V. finaJidade da operacao propcsta;

VI. forma de controle da operacao, compartilhado com representacao da sociedade civil;

VII. lnstrumentos e parametres urbanlsticos previstos na operacao e, quando for 0 case,
incentivos fiscals e mecanismos compensat6rios para os partlclpantes dos projetos e
para aqueles atingidos por ele;

VIII. programa basico de ocupacao da area e de Intervencoes prsvlstas:

IX. programa de atendimento economico e social para a pcpulacao diretamente afetada
pela operacao.

CAPiTULO III

DA pOliTICA URBANisTICA E AMBIENTAl

Se~ao I

Da Estrutura~ao Urbana

Art. go - A polifica de estruturacao urbana do municipio sera desenvolvida com 0 objetivo de
orientar, ordenar e disciplinar 0 crescimento da cidade, utilizando os instrumentos de
regulag80 que definem a distrtouicao espacial das atividades, 0 adensarnento e a
configuragao da paisagem urbana, a partir das seguintes diretrizes:

I. compatibiJizar a crescimento e 0 adensamento da cidade com as condicoes de uso do
solo, infra-estrutura baslca, sistema viano e traneportes, coneiderada sua vocacao natural, e
rsspeltadas as rsstricoes amblentais, para estimular as aspectos socials e economfcos:
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II. contribuir para a reducao do consumo de energia e melhoria da qualidade ambiental e a
sustentabilidade em geral, com Indices urbanisticos que minimizem os problemas de

drenagem e ampliem as condicoes de ilurninacao, aeracao, insolacao e ventllacao das
edificac;:oes;

III. distribuir espacialmente as equipamentos e services publicos, de fonna a atender aos

intereases e necessidades da populacao atual e projetada;

IV. favorecer a ocorrencia de variadcs padr6es arcultetentcos,

V. fortalecer a identidade visual da cidade e a paisagem urbana, com rnanutencao das

escalas de ocupacao compativeis com seus valores naturais, culturais, hist6ricos e

paisaqisticos;

VI. implantar sistema eficaz de flscalizacao e definir as condicoes e parametres para
regularizar as assentamentos consotidados, incorporando-os a estrutura urbana, respeitado

o interesse publico e a meio ambiente e vetar surgimento de novas assentamentos
irregulares;

VII. promover a inteqracao de diferentes atividades e usos do solo, com 8 diversificacao e
mistura de atlvidades compativeis, de modo a reduzir os deslocamentos da popujecao,

melhorar a sequranca com a sistema conhecido como "rUBS vtvse" e equinbrar a distribuicao
da oferta de emprego e trabalho na cidade;

VIII. revitalizar areas e equipamentos urbanos como meio de prornocao social e
econemrce da comunidede:

IX. As acoes prevlstas pela politica urbanistica e ambiental de Cabreuva:

a). elaborar e implantar programas em diferentes areas, nos quais se desenvoivam temas
que valorizem aspectos positives da cidade, como forma de promover 0 envolvimento da
comunidade e a criaC;:80 de uma identidade local.

b). promover a revis80 e 8 consolidacao da leqislacao de parcelamento, e ocupacao do
solo, consideradas as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

c). realizar, a cada dois anos, a Ccnferencia Municipal de Planejamento para a ciscussao

de temas considerados estratsqicos e prioritarios para a desenvolvimento do Municfpio,
como forma de mobilizacao da comunidade local.

5ubse~ao I

Do Zoneamento

Art. 10 - Para as efeitos desta Lei, zoneamento e a estabelecimento de areas diterenciadas

de adensamento, usa e ocupacac do solo, que propicia a cada regiao sua melhor utillzacao,

em func;:ao das dlretnzes de crescimento, da mobilidade urbana, das caracterfsticas
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" ......

ambientais e locacionais, objetivando 0 desenvoJvimento harrnonico da cidade: 0 bern estar
social de seus habitantes e; a preservacao, conservacao e recuperacao ambientaJ de areas

de interesse para 0 Municipio.

Paragrafo unlco - Macrozoneamento corresponde ao estabeleclmento do ordenamento do
territorio do Municipio com a identificacao das regi6es constituidas de areas com

caracteristicas ou func;5es comuns.

Art. 11 - 0 territorio do municipio de Oabreuva fica dividido em duas macrozonas de acordo

com 0 mapa do Macrozoneamento, Anexo I, que faz parte integrante oesta Lei:

I. Macrozona rural: area delimitada de forma a criar urn cmturao no entorno dos

Bolsces Urbanos, destinada as atividades de producao aqropecuaria e de usos sustentavels

compativeis com a LegisJayao Estadual e Federal vigentes, e que compreende a Zona de
Conservacao da Vida Silvestre definida no Decreto Estadual n.? 43.284/98, as zonas de
amortecimento e de transicao, a Serra do ltagua e as areas de matacees:

II. Macrozona urbana: compreende as areas destinadas as atividades e usos urbanos

como, habltacao, cornercio, services e industria; e que abrangem toda a rnancha urbana

consolidada, as areas de inteqracao e de expansao urbana e; as areas com ocupacao
irregular au clandestina.

§ 10
- Para efeito oeste Plano Diretor e considerado perfmetro urbano a linha de fronteira,

inclusive dos bcleces e dos nucleos de urbanizacao irregular ou clandestina, que fixa 0 limite
planejado para conter a expansao urbana.

§ 20
• 0 perimetro urbano do Distrito de Cabreuva encontra-se descritc no Anexo II, que faz

parte integrante desta Lei.

§ 30
_ as nucleos existentes com ocupacao irregular ou dandestlna, de caraeteristicas

urbanas deverac ser cadastrados peJa Prefeitura no prazo de 180' (cento e oitenta) dias da
data de aprovacao deata Lei para posterior regulanzacao ou remanejamento.

§ 40
_ As descric;5es dos perfmetros das demais areas da macrozona urbana, identificada na

prancha do Anexo J e dos nucleos existentes, com ocupacao irregular ou cJandestina,
passiveis de reqularizacao serao estabeJecidas par Decreto do Executivo, no prazo de 240
(duzentos e quarenta) dias da data de aprovacao desta Lei.

§ f1l - Para garantir 0 controle do uso e ocupacao de solo e.assegurar 0 desenvolvimento da

cidade de forma sustentave', as Macrozonas Rural e Urbana serao subdivididas em zonas
de uso do solo, observadas as seguintes diretrizes:

1.- a protecac do patrim6nio ambiental do Municipio, especiaJmente das bacias dos

mananciais de interesse prloritario ao abastecirnento e com base na identificacac de
usos setoriais.
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11.- que a ocorrencia de revrsoes do perfmetro urbane ou de alteracoes do
zoneamento seja sernpre objeto de estudos abrangentes especialmente por parte
Conselho Municipal de Planejamento, suplementado pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Obraa e Services Urbanos, e que contemplern 0 contexto do Municipio
como urn todo.

11I.- a possibilidade de reqularizacac de areas ja urbanizadas e ccnsolidadas.

Art. 12 - As Zonas de Uso de Solo da Macrozona Rural, indicadas no mapa do Zoneamento
Urbano e Rural que constitui 0 Anexo IV desta Lei, sao as seguintes:

I.- ZE;PAM-P - Zona Especial de Protecao Ambiental: compreende uma falxa de ate
50,00 (cinquenta) metros a partir das bordas das calhas do leito regular para todos os
corpos d'aqua situados na macrozona rural do Municipio, constituindo areas de
preservacao e restauracao da mata ciliar, com os seus primeiros 30,00 (trinta) metros,
contados a partir das referidas bordas, destinados excluslvamente aAP.P.; e os 20,00
(vinte) metros restantes para a implantaceo de equipamentos urbanos.

11.- ZPDS - Zona de Protecao e Desenvolvimento Sustentavel: destlna-se a protecao
das areas mais frageis da APA-Cabreuva, e compreende a Zona de Conservacao da
Vida Silvestre, as areas tornbadas pelo CONDEPHAAT, a Serra do ltaqua e parte das
areas de matacoes.

111.- ZEPAG - Zona Especial de Proteyao Agricola: compreende as areas destinadas ao
desenvolvimento de anvldedea aqrfcola, pecuerta, agroindustrial, e outras atividades
previstas na legislayso de uso e ocupacao de solo.

§ 10
- Nas faixas que constituem a ZEPAM~P - Zona Especial de Protecao Ambiental nao e

permitida a construcao de qualquer editlcacao.

§ 1:' - No processo de identificacao da vepetacao existente na ZEPAM - P sera feito
inventario cadastral onde constem os fragmentos de mata inseridos, contfguos ao seu
perfmetro e os imediatamente proximos: os quais, constantes em Estudo de Impacto de
Interesse Municipal sereo analisados pela Secretaria de Meio Ambiente, obras e Services
Urbanos para que sejam incorporados ou constituirem sistema de interesse ambiental.

Art. 13 - As Zonas de Uso de Solo da rnacrozona urbana, cujos limites estao representados
no mapa do Zoneamento Urbano e Rural que constitui 0 Anexo IV desta Lei, sao as
seguintes:

1.- ZEPAM-R - Zona Especial de Recuperacao Ambiental: compreende uma faixa de
ate 50,00 (cinqOenta) metros a partir das bordas das calhas do lelto regular para
todos os corpos d'agua situados na rnacrozona urbana do Municipio, constituindo
areas de preservacao e restauracao da mata cillar, com os seus primeiros 30,00
(trinta) metros, contados a partir das referidas bordas, destinados exclusivamente a
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A.P.P.; e as 20,00 (vmte) metros restantes para a irnplantacao de equiparnentos
urbanos,

11.- ZPH - Zona de Protscao Historica: ccmpreende as areas do centro original de
povoamento do Municipio; especialmente a perimetro do Centro Historico do Distrito
de Cabreuva, descrito no Anexo III que faz parte integrante desta lei, e de outros
bairros e parcelarnentos isoladcs anteriores a 19.12.1979, inclusive aqueles que
rnantenham edificagoes ou benfeltcnas de Irrtportancla hlstorica, arquitetonica,
turlstica ou cultural.

11I.- ZUM - Zonas de Usa Misto: abrangern as areas urbanizadas da macrozona urbana,

acrescidas dos vazios urbanos entre elas, excluldaa somente aZUl - ZOna de Usa
Industrial, a ZPH - Zona de Protecao Hist6rica e as ZEIS e; destmam-se aos usos
residenciais, atividades comerciais, de servicos, institucionais e indastrias nao
incomodas - nac poiuentes. de baixo fluxo de velculos e de baixo impacto de
vizmhanca e: sao constitufdas pelas zonas:

a] ZUM-1 - Zona de Usa Mista 1: com densidade demcqrefica de ate 200 hab/ha e

Jotes com dimensoes mlnimas de 250 m2 para a area e 8,00 metros para a testada, a
Zona de Usa Misto 1 abrange quase a totalidade das Zonas de Uso Misto, com
excecao, apenas, das areas destinadas ao usa predominantemente residencial onde
serao permitidos parcelamentos do solo de interesse social.

b) ZUM-2 - Zona de Uso Misto 2: abrange as areas de uso predominantemente
residencial, com densidade de ate 250 hab/ha e lotes com dimensdes rninimas de
175 m2 para a area e 7,00 metros para a testada.

c) ZUR - Zona de Uso Residencial: abrange as areas periurbanas situadas na
fronteira entre as macrozonas urbana e rural, destinadas ao uso residenciaJ
unffamiliar, com densidade demografica de ate 80 hab/ha e lotes com areas minimas
de 500 m2 e testadas rninimas de 16,00 metros.

IV - ZUI - Zona de Uso Industrial: e subdividida em ouas zonas compreendendo as
areas desfinades ell instelacao de lndastrfas de pequeno a grande porte e grandes
estabelecimentos de prestacao de services, principalmente do ramo de loqlstica, que
atendam as condicoes definidas pelo Decreto Estadual n.? 43.284/98, sendo
permitldas apenas industrias secas, que nao utilizam au que nao incorporam
recursos hfdricos no processo de producao, exceto em circuito fechado; e que nao
geram efluentes liquidos provenientes do processo de producao e; as industrias
especiais ja Imptantadas no Municipio.

a) ZUI-1: compreende as areas ja ocupadas peto usa industrial e as areas

destinadas a ampliacao da atividade industrial com a.--:i;.r-;~ao de empresas de

13
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risco ambiental leve ou rnoderado, sendo permitido 0 parcelamento em lotes com
area minima de 1.000 m2 e testada minima de 20,00 metros.

b) ZUI-2: corresponde as areas destinadas ao atendimento da demanda por lctes
para pequenas e medias empresas que exercem atividades Industrials ou de
prestacao de services, sendo permitido 0 parcelamento em lotes com area minima
de 600 m2e testada minima de 15,00 metros.

V.- ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: compreende as areas para 0

desenvclvimento da polltica habitacional mediante a regularizac;ao de
parcelamentos, de condomlnios ou de areas ocupadas, ou lrnplantacao de projetos
que exijam parametres urbanisticos proprios.

§ 1° - Sera tolerada a reducao da largura da faixa que constltui a Zona Especial de
Recuperacao Ambiental - ZEPAM-R, de 50,00 (cinquenta) metros para 30,00 metros,
quando a dimlnuicao da largura for ccmpensada com a destinacao de areas verdes que nao
coincidam com Areas de Preservacao Permanente, a criterio da Secretaria de Meio
Ambiente, Obras e Servtccs Urbanos, que desenvolvera estudos para a cadastramento de
fragmentos de rnatas contiguos aos limites da ZEPAM-R, incorporando-os para constituir 0

sistema de areas naturals de interesse do municipio na mesma bacia.

§ 2° - Os bolsoee e as nucieos de urbenlzacao irregular ou clandestina serao equiparados as
areas de ccopacao irregulares e estarao sujeitos as dsposicoes estabelecidas para as
Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIs, exceto quando todas as areas adjacentes
estiverem na Macrozona Rural.

§ 3° - A regularizac;ao dos parcelamentos clandestnos ou bolsoes e nucleos de urbanizacao
irregular, delimitados exclusivamente por areas da Macrozona Rural, devers atender aoe
parametres eetabeleoldos para a Zona de Uso Residencial - ZUR.

§ 4°_ As instalacoes industriais em terreno com area superior a 2.000 m2 deverao respeitar 0

lndice minimo de 50% (cinquenta par cento) de penneabilidade, considerada como areas
impermeavels as ocupadas com qualquer tipo de pavimerttacac ou cobertura, mesmo que
estas sejam consideradas removiveis ou provis6rias.

§ 5°_ serac identificadas e sinalizadas as macrozonaa e 0 perimetro urbano, pelo Setor de
Transite, pelo Departamento de Estradas de Rodagem e pelas concessionarias das rodovias
estaduais; nos pontos que estas interceptam as diversas vias.

§ 6°_ Os novos empreendimentos e afividades para fins urbanos requeridos a partir da
vigencia desta Lei deverao possuir toda infraestrutura urbana, inclusive coleta, transporte e
tratamento do esgotamento sanitario ou solucoes autorizadas pelos 6rgaos Licenciadores
Estaduais e Municipais; execucao de pavirnentacao, calcadas ecol6gicas e arborzacgo,
conforme diretrizes definidas peia Secretaria de Meio Ambiente, Obras e services Urbanos.
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§ 70 - Para garantir 0 relevo de fundo de vale ou que componha calhas de rios, ribeir5es e
seus afluentes, em toda extensao das bacias hidricas, nas elevacoes, contrafortes, morros,
cummeiras e espig5es das serras e na Zona de Ccnservacac da Vida Silvestre - ZCVS - e
nas duas Zonas de Conservacao Hidrica - ZCHs, previstas pelo D.E. 43.284, de 30.07.1998,
nao aerao permitidos, novas empreendimentos cujas atividades sejam de exploracao,
extracao e de beneficiamento de mlnsrals ou atividades similares.

§ 8° - Excetuam-se dos empreendimentos referldcs no artigo anterior aquetes considerados
regulares e cujas cbras e atividades estejam comprovadamenteexistentes e ativas na data
de publlcacao desta Lei.

Art. 14 - Para orientar a organizac;ao das inforrnacoes sobre 0 Municipio, 0 seu territ6rio fica
dividido em Distrftcs e Bairros cujos limites eetao definidos no mapa do Abairramento, que
constitui 0 Anexo V, integrante desta Lei.

Subsel;ao II

Do Parcelamento, Uso e Ocupal;ao do Solo

Art. 15 - A expansac das areas urbanizadas da cidade sera ordenada a partir do
cumprimento das exigencias para a utilizacao de glebas e lotes, em especial com a
implantacao de parceJamentos do solo para fins urbanos.

Paragrafo unrcc - A expansao das areas urbanizadas devera ser cornpatlvel com as
condicoes ambientais, com 0 sistema viario e com a oferta de transporte coletivo,
saneamento baeico e demais services urbanos.

Art. 16 - Sao diretrizes para 0 parcelamento, uso e ocupacao do solo:

I - nas areas das bacias dos curses d'agua considerados mananciais de abastecimento,
estabelecer critertos e usos que nao representem nenhum tipo de risco para a
conservacao da quantidade e da qualidade das aguas;

II· possibilitar 0 aumento da densidade residenclel na mema urbana consolidada do
Municfpio;

III - Garantir que os novos empreenclmentos comportem uses diversificados e atendam a
todos os segmentos da populacao, sobretudo quanta ao nlvel de renda.

subsecao III

Dos Vazios Urbanos

Art 17 - Sao considerados vazios urbanos os imoveis com area igual ou superior a 2.000m2

(dais mil metros quadrados), nac edificados, nao utilizados ou subutilizados, localizados na
zona urbana, com usa consolidado; inclusive que contenham edificac;5es em ruinas nao
hebitaveis e condenadas ou em estado de abandono.
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§ 1° - 05 vazios urbanos serao identificados em cadastro a ser realizado em ate 02 (dois)
anos da vigencia desta Lei, durante 0 processo de monitoramento e controle deste Plano

Diretor.

§ 'ZJ - Ate 30 (trinta) meses de monitoramento e controie, os vazios urbanos identificados

serao objeto de uma requlamentacao com instrumentos que deverao promover a sua

ocupacao com as respectivas condlcoes e prazos.

§ 3° - Entende-se por subutilizado 0 lmove! cujas condicoes de aproveltarnento sejam

consideradas prejudiciais ao plene desenvolvimento urbane do Municipio,

§ 4° - NaG serao considerados vazios urbanos os im6veis que mantenham ou contribuam

para a manutencao de atividade agricola ou que apresentem valor hist6rico, paisaqlstico,

turistico ou ambiental.

§ 5° - A classificacao como subutilizado devera ser indicada pelas Secretarias de
Agroneg6cio e de Meio Ambiente, Obras e Servlcos Urbanos, e ratiftcada pelo Conselho
Municipal de Planejamento.

Se\<ao II

Do Patrimonio Natural e Cultural

Art. 18 - 0 patrirnonio natural e cultural do municipio e constitufdo pelo conjunto de bens

existentes, de dominic publico ou privado, cuja protecao ou preservacao seja de interesse
comum, quer por sua vinculacao hlstorfca, quer por seu valor natural, cultural, paisagistico,
turtsttco, arquitet6nico, arqueoJ6gico ou artistico.

Art. 19 - 0 municipio desenvolvera a pcllfica do meio ambiente com 0 objetivo de promover

a preservacao, conservaeao, protecao, rscuperacao e 0 usa raeional do patrirnonio natural e
cultural da cidade, estabelecendo normas, incentivos e restrlcoes ao seu usc, observadas as
seguintes diretrizes:

I - assegurar que 0 lancamento na natureza de qualquer forma de materia ou energia nao
produza riscos ao meio ambiente ou a saude publica, e que as atividades potenclalmeote
lesivas ao ambiente tenham sua implantacao e operacao controladas,

II - buscar formas de exploracao compativeis nas areas rurais, e evitar a ocorrencia de
desmatamentos; controlar 0 uso de agrot6xicos em geral; limitar a urbaoizacao inadequada;

III - difundir a utilizav80 de fonnas alternativas de energia, como a solar, a e6lica, 0 gas
natural e a biomassa;

IV - estabelecer, na lei de uso do solo, cntenos e conolcoes capazes de assegurar a
protecao de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos geneticos e outros
bens naturais e culturais que forem identificados no municipio;
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V. incluir a dirnensao ambiental na analise dos projetos e documentos para a
flcenclamento de atividades e empreendimentos;

VI - manter e aprimorar as acoes orientadas para a coleta seletiva de residues sclidos e
assegurar conoicoes satisfatorias de tratamento e disposlcao final em local adequado;

VII - promover adocao de padroes de producao e consume de bens e servicos

cornpatlveis com os limites de sustentabilidade ambiental;

VIII - promover as tecnlcas edilicias para a reuso da agua;

IX - promover e estlmutar a.arborizacao deruas, pracas e de im6veis pCrblicos e privados, e

o centrale da poluiCao sonora, visual e do ar;

X - promover e estimular a preeervacao co patrimonlo cultural edificado e dos sftlos
rustoncos e arqueol6gicos, mantendosuas caracterfsticas originais e sua amblencia na
paisagem urbana, par meio de zoneamento, tornbarnento ou outros instrumentos, e orientar
e incentivar 0 seu uso adequado;

XI - promover a saneamento ambiental, par meios pr6prios ou de terceiros, com a oferta de

services publicos adequados aos interesses e necessidades da populacao e as
caraoterrsttces locals.

Art. 20 - Sao acoes previstas para a desenvolvirnento da polltica do meio ambiente do
Municipio:

I - eleboracac de um plano de identflcacac das areas de interesse ambiental para posterior
implantacao de um sistema municipal de areas protegidas, observadas as seguintes
diretrizes:

a) a ldentlflcacao cevera inclulr a reconhecimento e a espaclafizacac doe estaqics
sucessionais da vegeta~ao, das areas degradadas e das Jnformacoes necessaries
para garantir a manutencao das funcoes ecoloqicas, definindo as estrateqjas para a

estabelecimento de elos entre as fragmentos de veqetacao;

b) ampliac;;:ao da arborizacao nas vias e areas publicae;

c) deflnicac de parametres, normas e estrateqlas para a monitoramento e controle

ambiental, manejo da vegeta~ao urbana e programa de recuperacao das areas
degradadas;

d) ceverao ser identificadas e cadastradas as areas publicas e privadas com presence de
mata native, areas de preservacao permanente, parques e pracas urbanos e as areas
livres das varzeas dos cursos d'agua;

e) divulgaQ80 das atividades realizadas com 0 proposito de contribuir para a
conscientizacao e de jncorporar a participacao publica;
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f) estruturacac do sistema de areas protegidas a partir da paisagem natural e cultural;

g) garantia de preservacao dos mananclais, das varzeas, das nascentes, e dos
remanescentes de mata, em especial nas baclas dos cursos daqua;

h) garantia de protecao das areas que abriguem exemplares raros da fauna e flora, e
aquelas que sirvam como local de pouso e reproducao de animais migrat6rios;

i) protecao das APPs e paisagens notavels e seus respectivos pontos de rrurantes.

II - elaboracao de projeto de protecao e utilizacao das areas publlcas e privadas do
Territorio da Serra do Japi, com foco na integragao do panimonio natural e hist6rico ao
uso urbano e lazer, observadas as seguintes diretrizes:

a) crlacao de incentivos e programas de subsldio para promover a recuperacao do
patrlrnonic ambiental e bistorico:

b) deve ser desenvolvido um programa de recuperacao de areas degradadas e de
recornposicao da mata ciliar;

c) devem ser identificadas e delimitadas as areas de preservacao permanente (AP?) e
as areas proplcias para usa e instalacao de equipamentos publicos:

d) devem ser identificados os usos considerados sustentaveis e as atividades que,
exercidas nessas areas, possam contribuir para a sua protecao e estimular a
turismo ecoloqlcc no municipio;

e) a area de estudo deve corresponder a Macrozona de Conservacac da Vida
Silvestre, em especial as areas adjacentes ao poJigono de tombamento instituldo
pela Resolucao do Condephaat;

f) regulamentar em prazo de ate 02 (dais) anos de vigencia desta Lei, 0

cadastramento das areas de A.P.Ps. situadas ao longo dos cursos d'aqua para que
nesses locale as atividades de silvicultura, novas au existentes, sejem subrnetidas
previamente a estudo especifico - mediante nofiflcacao conjunta das Secretarias
Municipais de Meio Ambiente, Obras e Services Urbanos, e de Agroneg6cio - para
determinar, regularmente, a inttuencla dessa cultura no ccmprcrnetimento na
drenagem e na quantidade e quatdade hidrica prtoritarlos ao consume da
populacao e ao usa das demais propriedades circunvizinhas.

SUbse~ao I

Do' Patrimonio Historico

Art. 21 - Sao diretrizes especificas para a protecao do pafrimcnio hist6rico e cultural:
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1- implantar uma politica de preservacao, revltalizacao e divulgagao do patrim6nio
hist6rico do Municipio, em seus varies suportes, por meio de medidas publicae e de
incentivo aacac de particuiares;

II - institulr instrumentos especificos de incentivo a conservacao, recuperacao e
restauracao do patrimonio da cldade, alem oos existentes no ambito do governo estadual OU

federal;

III - cnacao de acervo municipal com inventario de Informacoes apurada pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo sobre 0 patrimonio hlstonco, turistico e cultural, com 0

conteudo minimo que permita a identificacao e 0 conhecimento dos locais de comprovada
retevancia historica,

Paragrafo linico ~ A partir da vigencia desta Lei, na area deJimitada pelo perimetro do
Centro Hetorlco do Distrito de Caoreuva, com fundamento do povoamento original do
Municipio:

I - Nao serao pennitidas novas construcoes com altura superior a cota maxima do predio
da Igreja de Nessa Senhora da Piedade, situada na Prays Comendador Martins;
edificac;ao essa cuja soleira Norte passa a ser 0 marco zero oficial do Municipio de
Cabreuva.

II ~ Os bens e im6veis com areas prediais existentes, indentificados por imagem de satelits
e com datacao anterior a 19.12.1979, rnerecerao analise especlflca nos seus
Jicenciamentos de obras de demolicao, reconstrucao, reforma; de parcelamento de solo
ou de rnudanca de atividade; especialmente naqueles que venham por qualquer forma
alterar seu volume ou forma.

m- Por ser considerada area de relevante interesse urbanlstico municipal, merecera
legislac;ao especifica em prazo de ate 02 (dois) enos da vigencia desta Lei, para que os
proprietaries de predios existentes - ou de novos predtos que resgatem a Arquitetura
das origens locais, especialmente seculos XVIII e XIX - tenham beneficios e incentivos
tributaries: de modo similar aos demais monumentos paisaglsticos naturals ou nao, que
forem elencados pela Municipalidade em ate 02 (dois) anos da vigencia desta Lei, com
todos detalhes e lntormacoes normativos.

IV - Serao desenvolvidos programas para:

a) adequacao dos aJinhamentos das vias publlcas que prejudiquem a coneervacao ou
recuperacao dos bens em questao:

b) recuperacao e conservaceo do patrim6nio hietorlco cultural e da paisagem urbana;

c) requlamentacao de paineis publicitarios, e aimilares que possam provocar pcluicao
visual; e equipamentos urbanos nas vias pubticas; :/
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d) utilizacao de fncentlvos flscais e urbanisficos para a conservacao do patrim6nio.

Art. 22 - Sao agoes previstas para a protecao do patrirnonio hist6rico do municipio de
Cabreuva:

I - elaborar Memorial que registre a hist6ria recente de ocupacao humana na regiao, desde
cs primeiros moradores ate a emancipacao do municipio, observadas as seguintes
orientagoes:

a) incluir informacoes isentas e lastreadas em registros de credibi'idade documental,
obtidas por rneto de entrevistas, depoimentos, registros fotoqraficos e outros documentos e;

b) procurar estabelecer a relacao entre as informagoes historicas e 0 inicio do
parcelamento do solo para fins urbanos, com as primeiras sub-divis6es de fazendas e
latifundlcs.

Subse~ao "

Do Meio Ambienle - Da Politica Ambiental

Art. 23 - A PoHtica Ambiental no Municipio de Cahreuva se articula as diversas politicas
pubhcas de qestao e protecao ambiental, de areas verdes, de educacao ambiental, de
recursos hidricos, de saneamento ambientaJ e, de reslduos sondes.

Art. 24 - Sao objetivos da PoHtica Ambiental, implementar as diretrizes contidas na Polftica
Nacional do Meio Ambiente, Politica Nacional de Recursos Hidricos, Polltica Nacional de
Educacac Ambiental, Pclftica Naclonal de Residuos Schdos, Polifica Nacional de
Saneamento, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, Lei Org€mica do
Municipio e demais normas correlatas e regulamentares da legislac;ao federal e da
legislagaoestadual, no que couber;

Art. 25 - Constituem diretrizes da Politica Ambiental do Municipio:

I - a ampllacao das areas perrneavelsno terrltcno do Municfpio;

II - a definic;ao de metas de reducao da poluicao em todas as suas classfflcacoes;

III - a protecao e conservacao da Serra do Japi;

IV - aprimorer 0 sistema de gestao de resfduos solidos, incentivando a prafica de coleta
seletiva e reciclagem;

V - controle da poluigao da aqua, do ar e a contaminacao do solo e subsolo;

VI - estimular a adocao de habitos, costumes, posturas, praticas sociais e econornlcas que
visem a protecao do meio ambiente:

VII - garantir a qualidade ambiental, a preservacao, conservacao e 0 usa sustentavel dos
recursos naturais, por meio do planejamento e controle ambiental;
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VIII - a controle do usa e da ocupacao de fundos de vale, talvegues, areas sujeitas a

inundacao, mananciais, areas de alta dedividade e cabeceiras de drenagem;

IX - promover a recuperacao ambiental revertendo as processos de degrada~ao das
condicoes fisicas, quimicas e biol6gicas do ambiente:

X - universalizar as services de saneamento ambiental, sobretudo das areas com
populacao carente.

Art. 26 - Sao acoes estrategicas para a gestao da Pounce Ambiental:

I - implanter parques lineares dotados de equipamentos cornumtarios de lazer, como forma

de use adequado de fundes de vale;

II - Os Parques Lineares serao regulamentados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Obras e services Urbanos, de acordo com a vocacao de cada local;

III - controle das emlssoes veiculares da frota da Prefeitura por meio de lnspecao e Medi~ao

de fumaca preta;

IV - estimulo it sUbstituit;tao da frota de transporte coletivo por velculos que utilizem
tecnologia lirnpa;

V - desenvolver estudos para irnplantacao de programa de controle e fiscalizacao da
poluicao visual;

VI - criar e impJementar 0 Plano de Conservacao e Recuperacao da Mata Atlantica para
planejar e ordenar acoes e medidas que visem a conservacao e a recuperacao das
florestas e formacoes vegetais nativas, promovendo a conectividade das areas
protegidas, conservadas e em recuperacao, como unidades de conservacao, moselcos

<>, de areas protegidas, corredores ecol6gicos e areas de preservacao permanente;

V11- buscar acoes regionais de preservacao ambiental da Serra do Japi, de modo a
disciplinar a pratica de visitacao, ja existente, e proporcionar a integrayao entre 0 lazer e
a protecao arnblental, disponibilizando meios de sustento economlco das propriedades
localizadas nas areas de protecao:

VIII - lmplantacac do IPTU verde, programa de incentivo e desconto para os municipes
que adotarem acees e tecnologias sustentaveis, mediante Lei Complementar e a ser
implantada em ate 02 (dois) anos de vigencia deste Plano Diretor;

IX - criar °Plano Ambiental Municipal.

Subse\<ao III

Do Plano Ambiental Municipal

21



Prefeircrc de

Prefeitura de Cabreuva
Gabinete do Prefeito

Rva Plcricnc Peixoto, n" 158, Centro
Ccbreuvc/Sl' - CEP: 13315-000

Tel.: 11-4528 8301
sec.gobinete@cobreuvo.sp.gov.br

www.cobrevva.sp.gov.br

Art. 27- 0 Plano Ambiental Municipal e 0 instrumento da Polffica Ambiental que estabelece
as diretrizes visando 0 desenvolvimento sustentavel do Municfpio e sua eleboracao devera

observar os seguintes princlpios:

I - adocao da divisao territorial em bacias hidroqraficas como unidade basica de
planejamento, conslderando-se ainda, na zona urbana, a desenho da malha viaria;

II - necessidade de norrnatizacao especifica. para cada tipo de usc dos recursos naturais ou

regiao;

III - participacao dos diferentes segmentos da sociedade organizada na sua elaboracao e

aplicacao,

Paragrafo unlco - 0 Plano Ambiental Municipal deve ser entendido como um processo
dinamico, participative, descentralizado e baseado na realidade socio-econornica e

ambientallocal.

Art. 28 - 0 Plano Ambiental Municipal, consideradas as especifrcidades do territorio do

municipio, tem por objetivos:

I- Produzir subsidies para a irnplementacao de ac;oes e permanente revisao da Polltica
Ambiental, atraves de pianos especificos que devem funcionar de forma integrada;

II - Recomendar acoes visando ao aproveitamento sustentavel des recursos naturais;

III - Subsidiar com intormacoes, dados e criterios tecnicos, analises cos estudos de impacto
ambiental;

IV - Flxar diretrizes para orientacao dos processos de alteracao do mere ambiente, ouvindo
os 6rgaos estadual e federal de meio ambiente no ambito das devidas competencies;

V - Recomendar acoes para articular e integrar os processos e iniciativas ambientais cos

planes, programas, projetos e ac;6es desenvolvidos pejos diferentes 6rgaos municipals,
estaduais e federais;

VI - Defrnir estrateqias de conservacao, de exploracao econ6mica sustentavel cos recursos
naturals e de controle das ac;6es antr6picas.

Art. 29 - 0 Plano Ambiental Municipal sera composto pelos seguintes Planas:

I - Plano de Gestao de Mananciais e Bacias Hlorcqraflcas:

II - Plano Diretor de Saneamento AmbientaJ de Reslcuos S6lidos, conforme Decreto nO
134, de 30 de janeiro de 2014 e revisao;

III - Plano Municipal de Arborlzacao Urbana;

IV - Plano Municipal de Conservacao e Recuperacao da Mata Atlantica;

V - Plano Municipal de Drenagem;
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VI - Plano Municipal de Educacao Ambiental;

VII - Plano Municipal de Prevencao e Combate a lncendios Florestais;

VIII - Plano Municipal de Prevencao e Combate de Catastrofes Naturais;

IX· Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico, conforme Decreto nO 133, de 30 de

janeiro de 2014 e revtsao.

Subse~;;oIV

Do Sistema Verde

Art. 30 • Constituem 0 sistema verde do Municfpio:

I - arborlzacao das vias, inclusive calcadas:

II - canteircs, pracas, parques Hneares e jardins publicos:

III - areas verdes, sistema de lazer e Areas de Preservacao Permanente.

Art. 31 - Sao diretrizes relativas apolitica do Sistema Verde do Municipio:

I· a acequado tratamenta da veqetacao enquanto elemento integrador na composicao da
paisagem urbana;

II - a menutencao e ampliac;ao da arbonzacao de ruas, criando faixas verdes que conectem
pracas, parques ou areas verdes;

III - a criacao de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre as setores

pubncos e privado para jmplantacao e manutencao de eapacos ajardinados ou
arborizados;

IV - a recuperacao de areas integrantes do sistema verde degradadas de irnportancla
paisagistico-ambiental.

Art. 32 • Sao ac;6es estrateqlcas para 0 Sistema Verde Municipal:

I - incentivar programas de recuperacao nas cabeceiras de drenagem;

II - incentivar 0 aumento de Indices de permeabilidade;

III - a preservacao, a protecao e a recoperacao de matas remanescentes e, em especial, as
areas de matas ciliares nos cursos d'apua em todo a municipio;

IV - criar interliqacdes entre as areas verdes para estabelecer interJigac;6es de lmportancta
ambiental regional;

V - a crlacao de interligac;6es entre as areas de cobertura vegetal, afraves da crlacao de

sistemas de parques municipais de importancia regional dentro do territ6rio do
municfpio;
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VI ~ Proteger os fragmentos de mata, mesmo aqueles contidos no perfmetro urbano e que
estao situados na atual Zona de Restricao Moderada do Decreto Estadual n."
43.284/98, eo longo da Serra do Itagua, e que formam a bacia de contribuicao do rio
Tlete no bairro da Barrinha e outro situado nos bairros Campininha, Morato e Barreiro ~

que formam a cabeceira da bacia de contribuicao dos correqos do Barreiro e Morato 
ambos afluentes do ribelrao Cabreuva, e que, em nivel Municipal, passam a possuir as
mesmas restricoes ambientais da Zona de Conservacao da Vida Silvestre, para a
consolidacao do Plano de Manejo junto aos Orgaos Ambientais Estaduais; respeitados
os empreendimentos neles existentes e licenciados antes da vigencia desta Lei;

VII - Viabilizar a lrnplantacao de Parques, em especial:

a) Ampliacao Parque da Cidade - Parque linear localizado no bairro Villarejo, as
margens do Ribeirao Piral;

b) Parque do Corrego da Caixa D'Agua (inclusive suas nascentes);

0) Ampllacao Parque do Lago do Colina (Area Verde da Rua Esmeralda);

d) Parque do Mirante do Cruzeiro;

e) Parque do Novo Bonfiml Jardim Fazendinha Real;

f) Parque do Vale Verde ~ Violante (Area Institucional n. 01 1Mata Sucessores Pascoal
Felicia Violante);

g) Parque dos Matacoes;

h) Parque linear do Ribelrao Cabreuva;

i) Parque Linear do Rio Tlete I - Trecho Bananal (ao lonqo da rodovia SP-312 
Estrada des Romeiros; entre a foz do Ribeirao Jundiuvira e 0 infcio da Estrada do Rio
Abaixo);

j) Parque Linear do Rio Tiete II - Trecho Bananal (ao longo da Estrada do Rio

Abaixo/Estrada da Laranja AzedalFazenda Sao Francisco);

k) Parque Linear do Rio Tlete III - Trecho Serras do Guaxatuba-Pirai e Bairro do Piral;

I) Parque Linear do Rio Tiete IV - Trecho Bairro da Barrinha;

m)Parque Linear do Rio Tlete V - Trecho Barrinha (ao longo da rodovia SP-312 
Estrada dos Romeiros; entre a fez do Ribeirao Cabreuva e a divisa com 0 Municfpio
de Itu).

VIII - estabelecer parceria entre os setores publico e privado, per meio de incentivos de
marketing ou flscais e tributaries, para irnpiantacao e rnanutencao de areas do Sistema
Verde atendendo a criterios tecnlcos de uso e preservacao das areas, estabelecidos
pelo Executivo Municipal;

24

----,--------------- -



Prefeituro de

Prefeitura de Cabreuva
Gabinete do Prefeito

Rua Floriono Peixoto, nQ 158, Centro
Ccbrecvc/Sl' - CEP: 13315-000

Tel.: 11-45288301
sec.gabinete@cabreuva.sp.gov,br

www.cabreuva.sp.gov.br

IX - Envolver a populacao em acoes de arborizacao, atraves de mutir6es de plantio e
campanhas educativas;

X - envolver a populacao em acces de arborizacao com vistas a menutencao e a
preservacao das areas verdes urbanas, respeitando os vaJores culturais, ambientais e
de memoria da cidade;

XI - Desevolver 0 Plano Municipa! de Arbortzacao Urbana, que devera contemplar, em
especial:

a) diaqnostico de areas pricritarias para a arborlzacao, considerando as areas que

apresentam deficitde cobertura arborea e declividade acentuada;

b) incentivar 0 plantio de especies nativas para criar identidade cultural com a regiao e
a Serra do Japi e estabelecer corredores ecologicos de IigaC;ao com areas verdes
adjacentes e fragmentos florestaia;

c) mapa de areas do Sistema Verde do Municipio, identificando-as em cada bairro.

Paragrafo umeo: Os Parques oeverao prever a recuperacao da area degradada das APPs

e pocsrao ser custeadas per meio das empresas instaladas e que vrerem a se instaJar no
municipio de Cabreuva; e, sempre que necessario, enquadra-los nas legislag6es e normas
do Estado, da Unlao, das Ccncessionarias e demais Orgaos Responsaveis.

Subse~ao V

Dos Recursos Hidricos

Art. 33 - Sao objetivos relatives aos Recursos Hidricos assegurar a manutencao e 0

desenvolvimento das condicoss basicas de producao, regularizac;ao, disponibilizac;ao e
conservacao de recursos hidricos necessertos ao atendimento da populacao e cas
atividades economicae do Municipio.

Art. 34 ~ Sao diretrizes para os Recursos Hidricos:

I - 0 combats ao desperdicio e a recucsc das perdas fislcas da aqua tratada e 0 lncentlvo
a alteracao de padr6es de consumo;

II - 0 incentive ao desenvoJvimento de alternativas de reutilizac;ae de agua e novas

altemativas de captacao para uses que nao requeiram padroes de potabilidade,
eapeclelmente em predios publicos:

III - a difusao de polltlcas de conservacao do uso da agua;

IV - buscar, atraves do Oonsorcio Intermunicipal do Ribeirao Pirai - CONIRPI, acees
regionais de recuperacao e protecao das bacias hldroqraflcas de interesse publico:
Ribeirao Pirai e Ribeirao Jundiuvira;

V· Reversao do Jundiuvira para abastecimento publico;
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VI - Diagn6stico e programas para melhoria e resgate da quantidade e qualidade da agua.

Art. 35 - Sao acoes estrateqtcas para as Recursos Hidricos:

I - parficipacao da Acminlstracao Publica nos 6rg8.os colegiados das demais lnstancias
federativas de gestao de recursos hidricos;

II· desenvolver urn Plano de Gsstao de Mananciais e Bacias Hidroqraficas:

III - tmplementar projetos de pagamento par services ambientais, atraves de lnstrurnentos
de ccmpensacao flnanceira, junto aos proprietaries de lmovela urbanos e rurais que

protegem e recuperarn suas nascentes, matas ciliares e que desenvolvern praticas

conservacionistas voltadas para a protscao e melhoria dos solos;

IV - Reallzar cadastre das nascentes de quaiquer tipoJogia, especialmente com base
referenciada por imagens de satelite ou de cartas geograficas oficiais (I.G.G.);

V - executar urn programa de educacao ambiental junto aoe moradores das areas de
mananciais, a fim de que se tornem parceiros nas atividades de protecao:

VI - criar instrumento legal que exija dos responsaveis pelas editicacces de grande porte e

atividades de grande consumo de agua a irnplantacao de instalacoes para reuse de
agua para fins nao potavels;

VII - Desenvolver juntamente com a concessionaria SASES? estudos para maior
reservacao a nivel municipal, com objetivo de garantir 0 abastecimento da cidade.

Paragrafo unlco - As instatacoes para reuse da aqua devem cornpor sistema independente

de armazenamento e distribuicao, atendidas as exiqencias tecnicas e sanitarias
necessarias, podendo contemplar, inclusive, a captacao de aguas pluviais,

Subse~oVI

Do Abastecimento de Agua, Coleta e Tratamento de Esgoto

Art. 36 - Sao objetivos para os services de abastecimento de agua, coleta e tratamento de
esgoto:

I - assegurar a qualidade e a regularidade plena no abastecimento de aqua para consume

humano e outros fins, capaz de atender as demandas geradas em seu territ6rio;

II - garantir a coleta e 0 tratamento adequado do esgoto produzido no Municfpio.

Paragrafo unlco: 0 Munidpio de Cabreuva tara sistematico acompanhamento dos servicos
prestados pela concessionaria dos servlcos de saneamento basico, no cumprimento dessee
objetivos.

Art. 37 - Sao aedes estrateqicas para os Services de abastecimento de aqua .'t
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1- A concessionana responsavel pelo abastecimento publico de agua tratada devere
garanti-lo e amplia-lo, com base no planejamento conjunto com 0 Municipio, prevendo
investimentos a curto, rnedio e longo prazo.

II ~ A administracao publica, em parcerla com a concesslonaria, prornovera e tcmentara 0

usc racional dos recursos hidricos, atraves do incentivo a diminuigao dos padroes de
consumo e desestimulo do desperdfcio de agua potavel,

III - A concesaionaria devera apresentar em ate 1 (um) ano da aprovacao deste plano, 0

Plano de Perdas do Sistema de Abastecimento muncipal.

Art. 38 - Sao acoss estrategicas para 0 Esgotamento Sanitario - coleta, afastamento e
tratamento de esgotos:

1- A concesslonarle responsavsl pelo Esgotamento Santtario - coleta, afastamento e
tratamento de esgotos devera garanti-Io e arnpiia-lo, com base no planejamento
conjunto com 0 Municipio, prevendo investimentos a curto, rnedio e lange prazo.

II - A aornlnlstracao publica, em parceria com a concessionaria, devera detectar e combater

quaisquer ligagoes clandestinas de esgoto, em especial a ligagao de esgoto no sistema
de drenagem, punindo os responsaveis por qualquer especie de polulcao ambiental, no
ambito de suas cornpetencias.

11I- lnstalacao de nova Estacao de Tratamento de Esgoto para atender as demandas
imediatas do Municfpio.

Paragrafo untco: Os Todos os empreendimentos de parcelamento de solo regulares junto
ao Registro lmobillario, inclusive aqueles nee abertos a clrculacao publica e os condominios,
situados na Zona de Conservacao Hfdrica do Decreto Estadual nO 43.284/98, mesmo que

anteriores a sua vigemcia, e cujos predios efetivamente habitados nao estejam interligados a

rede publica de coleta de esgotamento sanitario; deverao, em prazo de ate 02 (dole) enos
da vigencia desse Plano Diretor apresentar simultaneamente a Secretaria de Meio

Ambiente, Obras e Services Urbanos e a Concesaicnaria responsavel pela coleta, transports
e tratamento publicos do esgotamento sanltario, estudo que ateste que os sistemas de

tratamento existentes no empreendimento, sejam estes individuals, lsolados ou
compartilhados, estao conformes as Legislac;6es vigentes e muito especialmente nao
contribuem para desconformidades ambientais a qualidade e a quantidade hidricas da bacia
de contribuicao que pertencam: e, na hip6tese de -existir tal desconformidade, 0

empreendimento devera promover T.A.C. - Termo de Ajuste de Conduta, junto a referida
Concessionaria responsavel, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Services
Urbanos; e aos 6rgaos Ucenciadores Estaduais, para fim de estabelecer cronograma ffsico

financeiro de obras para a soiucao ambiental necessaria.
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Art. 39 - A concessronana responsavel pelos services de saneamento basico do Municipio
de Cabreuva devera curnprir 0 disposto no Plano Municipal lntegrado de Saneamento
Baslco, contorme Decreto nO 133, de 30 de janeiro de 2014.

SUbse~ao VII

Da Drenagem Urbana

Art. 40 - Sao objetivos relativos ao Sistema de Drenagem Urbana assegurar a irnplantacao
de sistema de drenagem pluvial, atraves de sistemas flsicos naturais e construfdos, de
modo que 0 escoamento das aguas pluviais nao cause processes erosivos e/ou pontos de
alagamento, e permita a recarga do lencol freatico.

Paragrafo Unico: Exceto nos casos de pontes e passagens sobre corpos hidricos, devereo
ser priorizados 0 uso de sistemas de qabldea e outros sustentavers que garantam a
permeabilidade nas A.P.Ps. do entomo.

Art 41- Sao acoes estrategicas para 0 Sistema de Drenagem Urbana:

1- adotar, nos programas de pavlrnentacao de vias locais e passelos de pedestres, pisos
drenantes e criar mecanismos legais para que as areas descobertas sejam
pavimentadas com tais tipos de pavlmentacao:

II· As pracas e demais areas de propriedade do Poder Publico ceverao possuir projeto
paisagistico que respeite os espacos permeavels e evite a pavlrnentacao integral;

111- desassorear, limpar e manter os cursos d'aqua, canais e galerias do sistema de
drenagem;

IV - elaborar e implantar 0 Plano Municipal de Drenagem Urbana;

V - permitir a partlcfpacao da iniciativa privada na lmplementacao das acoes propostas,
desde que compativel com 0 interesse publico;

VI - preservar e recuperar as areas com interesse para drenagem, principalmente as
varzeas, faixas sanltarias e fundos de vale;

VII - promover campanhas de eectareclrnento publico e a participacao das comunidades
no planejamento, implantacao e operacao das aeces contra inundacoes;

VIII- Elaborar, em prazo de ate 02 (dois) anos da vigencia deste Plano Diretor,
levantamento em conjunto com a Concessionaria responsavel pelo Saneamento Baslcc
no Municipio, para tim de erradicar todas ligag5es clandestinas de esgotamento
sanitarlo interfigadas aos sistemas de aguas pluviais e respectvos cursos d'agua.

5 ubse~ao VIII

Dos Residuos Solidos
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Art. 42 - Sao objetivos relatives apolifica de Residuos S6lidos:

I - implementar uma qestao eficaz do sistema de limpeza urbana;

II - minimizar a quantidade de resfduos solidos par meio da prevencao da gerac;ao
excessive, incentivo ao reuse e fomente a reciclagem;

III· promover oportunidades de trabalho e renda para a populacao de baixa rends pelo

aproveitamento de residuos domiciJiares, comerciais e de construcao civil, desde que

aproveitavels, em condicoessequras e saudaveis:

IV - proteger a saude humana por meio do centrale de ambientes insalubres derivados de

manejo e destinacao inadequada de residuos solidos.

Art. 43 - Sao diretrizes para a politica de Residues S6lidos:

I - a ellrninacao da disposicao inadequada de resfdues;

II - 0 controle e a fiscalizacao dos processes de gerac;ao de residuos solldos, incentivando

a busca de alternativas ambientalmente adequadas;

III- a estimulo a pesquisa, ao desenvolvimento e a lmplementacao de novas tecmcas de

gestao, mmtmzacao, coleta, tratamento e dleposicac final de resfduos solidos:

IV· 0 estlrnulo ao use, reuse e reciclagem de residues em especial ao reaproveitamento de

resfduos inertes da construcao civil.

Art. 44 - Sao acoes estrateqicas para a politica dos Residuos S6lidos:

I - implementar 0 Plano Municipal Integrade de Saneamente Basico, conforme Decreto nO

133, de 30 de janeiro de 2014 e revisao,

II - a concesslonarta responsavel palos Services Publicos de Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos S61idos flcara responsavel por executar os seguintes services:

a) Coleta RegUlar Manual e Conteinerizada de Residuos S6lidos Domiciliares (RSD);

b) Coleta de Residuos de Services de Saude (RSS);

c) Operacao e ManLJtenc;ao de Ecopontos, incluindo Transports e Desfinacao de Residuos
provenientes de Ecopontos;

d) Equipe para realizacao de Educacao Ambiental;

e) Tratamento dos Residuos S6lidos:

f) Operacao do Aterro Sanitarlc

g) 0 Municipio de Cabreuva fara sistematico acompanhamento des services prestados

pela concessionarta responsavel pelos Services de Limpeza Urbana e Manejo de
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Residuos S6lidos e exiqira 0 cumprimento das metas, investimentos e services
previstos no contrato entre a Prefeitura e a Concessionaria.

Segao III

Da Politica Municipal de Mobilidade

Art. 45 - A politica municipal de mobilidade envolve a manuteneao e extensao do sistema
viarlc e 0 uso e ocopacao do solo de forma a facilitar os deslocamentos de pessoas e bens
no municipio e minimizar os impactos causados pelos estabelecimentos geradores de

trafego intenso ou pesado.

§ 1° - as estabelecimentos ou empreendimentos considerados poles geradores de trafego
sao aqueles que, par seu porte ou sua natureza, causem elteracoes nas condlccee de
transite e tra-fego no local ou seu entorno, e assim dificultem a mobilidade urbana.

§ 2° - A classflcacao de empreendimentos e atividades como palos geradores de trateqo
sera estabelecida na lei de usa e ocupaeao do solo do Municipio.

Subsegao I

Dos Sistemas Via rio e de ctrcutacao

Art. 46 - 0 sistema viarto de Cabreuva e constituido pelas vias municipais, estaduais e
federa.s, existentes e projetadas que, de acordo com as suas func;5es, serao classificadas
na Lei de Uso e Ocupacao e Parcelamento do Solo.

Paragrafo unlco - Os alinhamentos projetados das vias existentes e as diretrizes e a

classiticacao para a ,impJantacao de novas vias serao definidos pelas Secretarias de Meio
Ambiente, Obras e Services Urbanos e Mobilidade Urbana.

Art. 47 - A rnanutencao e extensao do sistema viario e de circulacao serao reaJizadas a
partir das seguintes diretrizes:

I - aperfeic;oar e ampliar 0 sistema de circulaeao de pedestres e de pessoas portadoras de
deflciencia, consohdando areas de uso preferencial OU exclusive de pedestres, e
proplclar conforto, seguranca e faciiidede nos deslocamentos;

II - estruturar medidas especlficas de controle do tn3fego nas regi5es pr6ximas dos seus
p610s geradores;

111- melhorar a qualidade do trateqo e da mobilidade, com enfase na engenharia, scucacao,
operacao, fiscalizacac e policiamento;

IV - planejar e operar a rede viaria .municipal, e priorizar a excelencla para 0 transporte
publico de passaqeiros;
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v - planejar, executar e manter 0 sistema vlario segundo criterlos de sequranca e conforto
da poputacao, respeitando 0 meio ambiente, obedecidas as diretrizes de usa e
ocupacao do solo e do transporte de passageiros;

VI ~ promover a continuidade do sistema vlario, por meio de diretrizes de arruamento a
serem implantadas e integradas ao tracado oficial, especialmente nas areas de
urbanizacao incompleta;

VII - promover tratamento urbanistico adequado nas calcadas, vias e corredores da
rede de transportes, de modo a proporcionar a sequranca dos oldadaose a preservacao
do patrirnonio historico, ambiental, cultural, paisagistico, urbanlsfico e arquitetonico da

cidade;

VIII - Cadastrar as eervrcees existentes para compor a Lei Complementar de
Parcelamento, Uso e Ocupacao de Solo, especialmente aquelas com mais de 10 (dez)
anos, assim comproveveis por imagens de satellte ou de cartas geogra.ficas oficiais
(I.G.C.) para que, mediante planejamento especifico para execucao de sua
infraestrutura urbana minima, compcnham sistema viario de articulacao para a
localidade em que S6 encontram; ressaJvado os 6bices para os consequentes
parcelamentos de solo previstos em Leis e Decretos Federals e Estaduais.

Paragrafo untcc - Sao previstas as seguintes acees sob 0 encargo dos 6rgaos
competentes da Prefeitura:

I - A partir da vigencia desta Lei a Municipalidade pianejara a execucao do Plano Local de
Mobilidade Urbana;

II - 0 Plano Local de Mobilidade Urbana, refere-se nao somente ao sistema viario e
transporte urbano, mas tambern as obras e programas socials que 0 contemplem;

III - Preyer a lmplantacao de vias marginais ao longo das rodovias do Municipio;

IV - Estudar e estimular a lmplantacao de ciclovias como altemativa ambiental e
economicamente satisfatoria de circuiacao ne cidade, preferencialmente ao longo das
vias arterials;

V - Desenvolver estudos e estabelecer diretrizes para 0 tracado e as dimens6es das vias,
assegurando a preservacao dos espacos necessarlcs a sua implentaceo ou ampliacao
no futuro;

VI - Realizar a adequacao cas calcadas no momento de reforma e da construcao des
edificacdes, e garantir a arnpfiacao dos espacos exclusivos de pedestres e a ellrninacao
de barreiras e rampas nas guias e sarjetas; e realizar a concordgncla des alinhamentos
nas esquinas;
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VII - Nao permitir que as AP.Ps. existentes ao longo do rlbeirao Oaoreuva sejam
permeabilizadas em mais de 50% (cinquenta por cento) da sua superficie e, portanto,
sejam vetados quaisquer projetos ou pianos de construcao de logradouros
pavimentados na sua total extensao;

VIII ~ estabelecer os tracados de vias de estnnuracao que contribuam para promover a
integracao das areas urbanas do municipio e a expansao das areas urbanizadas de
forma a evitar a formacao de vazios urbanos e de faeilitar a mobilidade;

IX ~ Em ate 2 (dois) anos da vigencia deste Plano Diretor, a Municipalidade devera

regulamentar, por Lei Complementar as concessoes para os services particulares de

taxi, exigir a implantacao veicular de equipamentos de taximetro e de padronizacao;
alem de prever as services alternatives: e ainda a setorizacao com remanejo de
concsssoes existentes fixas em funcao da real demanda e viabilidade economlca de
manter services nos diverses bairros de concessao: sempre com foco na qualidade
dessa atividade e para atender a totalidade do Municipio;

X - Criar 0 sistema blnario de circuiacao:

XI - Replanejar 0 sistema de estacionamentos veiculares nas principais vias;

XU - Revisao e ampllacao da slnalizacao das Areas Publicas com cruzamentos pela
condicao de pista para caminhada especifica; ampliacao das calcadas e passeios,
padronizacao dos Pontos de Taxi; reqularnentacao de estacionamentos expandido em
dias utels e feriados;

XIII- Planejar ciclovias exclusivas, inicialrnente unidirecional e, posterionnente,
bidirecional;

XIV - Ampnar 0 sistema de clrcutacao de pedestres e de pessoas portadoras de
neeessidades especiais e consolidar os usee preferencials e ainda os excluslvoe de
pedestres, com foeo na seguranya e conforto soclals,

XV - Atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Services
Urbanos na execucao da Leqislacao prevista nests Plano Diretor quanto aos
estacionamentos de empreeendimentos nao residenclals e as celcadas, guias e sarjetas
- seja da ordem doe materiais obrigatoriamente nao escorregadios nem derrapantes,
seja no dimensionamento, cu ainda na obriqatoriedade de implantar a mobilidade
urbana para cadeirantes nos pontes de acesso as faixas de pedestres e; ainda,
implantar nos principais logradouros e de incidencias de usc ap6s mapeamento
especffico, as sinats semeforiccs para defieientes visuals, pisos tateis e equipamentos
similares, especialmente para direcionamentos aos Orgaos Pubjcos, infraestrutura
comunttartacomercio, estabelecimentos de Saude e Centros de Reebilitacac;
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XVI - Constituira, ainda, diretriz de planejamento para 0 Transporte do Municipio de
Cabreuva, suplementar e parte integrante desta Lei, a Legislac;ao pertinente ao "Plano
Municipal de Mobilidade Urbana".

Subse!<ao II

Do Transporte Coletivo

Art. 48 - As acoes para garantir a rnanutencao e 0 aprimoramento dos services de
transporte coletivo no municipio serao orientadas pelas seguintes diretrizes:

I· Homogeneizar as padr6es de acessibilidade das diversas regi6es do Municipio.

II· Aumentar a flexibilidade no atendimento as demandas do transporte e propieiar a
crescimento da mobilidade;

III - Melhorar a qualidade e a eflcacla do conjunto do servico prestado.

IV - tnstalacao de acesso e conex6es, com terminals:

a) de inteqracao prcjetados ao atendimento ao conferta e seguranc;a de usuaries e cern
racionalidade e controle de operacao.

b) de transferencia naqueles quando ocerre contato entre linhas estruturais e locais, ou
onde a corflquracao de nnhes viabiliza redirecionamento dos trajetos par parte dos
usuarios.

V· Planejar e diminuir 0 tempo de deslocamento do trajeto de desfino, especialmente da
resldencia ao trabalho e vice-versa, com maier agilidade nas vias e economia
quantitativa des vefculcs nas rotas;

VI • Promover a articulacac entre os melos de transporte que operam no Municipio;

VII - Ordenar 0 sistema viario e priorizar a circulacao do transporte coletivo sobre 0

transporte individual;

VIII - Adotar tecnologias apropriadas de baixa, media e alta capacidade de acordo com as
necessidades de cada demanda;

IX - Promover a atratividade do usa do transports coletivo por mere da excelencia nos
padr6es de qualidade especialmente quanto a capacltacao dos condutores e demais
colaboradores oas empresas concessjonerlas, qual alnda da frequente manutencao da
frota com vefculos sempre novos para total seguranea dos usuaries, e oferecer
deslocamentos rapldos, seguros, contortaveis e custos cornpatlvels:

X - Estabelecer poJiticas tarifarias que preservem 0 equilibrio economlco do sistema;
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XI - Poseibilltar a participacao da iniclativa privada, sob a forma de investimento ou
concessao de service publico, na operacao e na implantacao de infraestrutura do
sistema;

XII - Promover e possibilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, com
dificuldades de locornocao e fdosos, condtcoes adequadas e seguras de acessibilidade
autonoma aos meios de transporte urbano.

Subse\;ao III

Do Transporte de Cargas

Art. 49 - 0 transporte de cargas no municipio sera disciplinado a partir das seguintes
diretrizes:

I - Promover 0 controle, monitoramento e fiscalizacao, diretamente ou em conjunto com
orgaos da esfera estadual ou federal, da clrcutacao de cargas perigosas e dos indices
de polui~o atmostenca e sonora nas vias do Municipio;

II - Estruturar medidas reguladoras para 0 uso de vefculos de propulsao humana e tracao
animal;

III - As Secretarias de Mobilidade Urbana, e de Meio Ambiente, Obras e Services Urbanos
deverao desenvolver as seguintes ag6es relativas a regulamentagao do transporte de
cargasno municipio, mediante Legislagao Complementar a ser executada em ate 02
(dois) anos da vigencia deste Plano Diretor:

a) Definir as principals rotas, os padr6es de veiculos e os pontos de carga e descarga a
serem utilizados no abastecimento e na dlsfribuicao de bens dentro do Municipio;

b) Definlr um plano de orlentacao de trafeqc para caminh6es e cargas perigosas; com
slnalizacao em todas passagens de cursos daqua, especialmente rnananclals de
abastecimento, de modo que os respectivos 6rg80s e concesslonenas responsavels
facarn prsvencao ariscos de contaminacao e de danos ambientais em geral;

c) Estabelecer horarios especiais de trafeqc de vefculos de transporte de cargas bern
como restricdes de tonelagem nos principals elxos ou areas da cidade;

d) EXigir dos 6rg80s e concessionarios que detem jurisdicao sobre as rodovias a
sina1izacao e a certiticacao estrutural das pistas, das pontes, das passagens e demals
obras pertinentes; mediante relatorlo geral para que sejam realizadas, sempre que
comprovada a necessidade tecnica, todas obras de adequacao, demollcao ou
reconetrucao pelc 6rg80 competente:

e) Outras especiticacoes correlatas.

Se\;aolV
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Da Habita\;iia

Art. 50 - A polftica municipal de habitacao, desenvolvida com 0 objetivo de orientar as ac;;:5es
do Poder Publico e da iniciativa privada para propiciar 0 acesso a moradia as familias de
menor renda, observara as seguintes diretrizes:

I - promover a integrac;:ao da polltlca municipal de habitacao com as demais politicas

publicas;

II - diversificar as modalidades de acesso a moradia, tanto nos produtos quanta nas formas
de' cornercializacao, e adequacao do atendimento as caracterlsticas socioeconomlcas

das familias benefrciadas;

III - promover 0 uso habitacicnal nas areas consolidadas e dotadas de infraestrutura, com a
utilizacao, quando necessaria, dos inslrumenlos previslos nesla Lei;

IV - estabelecer normas especials de urbanizacao, usa e ocupacso do solo e ediflcacao
para assentamentos de interesse social, reqularizacao fundiaria e urbanizacao de areas
ccupadas per popuracao de menor renda, respeitada a sftuacao soctoeconomtca da
populecao:

V - incentivar a participacao da iniciativa privada no desenvoJvimento de empreendimentos
de interesse social, em especial na produc;;:ao de habitacac ou lote urbano para as
familias de menor renda;

VI - promover melhores condicoes de habitacao as sub-moradias existentes, tais como
salubridade, seguranc;;:a, infraestrutura e acesso aos services e equlpamentos urbanos;

VII - promover a relocacao de moradores residentes em locals improprios ao usa
habitacional e em situacao de risco, e assim recuperar 0 meio ambiente degradado;

VIII - coibir novas ocupacoes por assentamentos habitacionaisinadequados mediante a
oferta de alternatlvas de moradia em locais aproprlados;

IX - produzir lotes urbanizados e unidades habitacionais, dotados de infraestrutura minima;

X - prestar assistencia tecnica para as famfliaa inseridas nos programas habitacionais do
Municipio, na reqularizacao registraria do tmovel;

XI- constituir a Conselho da Cidade de Cabreuva "CONCICAB", que tera, inclusive, aquelas
funcoes normalmente atribufveis aos Conselhcs Municipais de Habitacao, e ampliar as
instancias de partictpacao da comunidade na qestac municipal.

§ 1° - Entende-se por empreendimentos de interesse social as parcelamentos au
condornlnios habitacionais:

1- Implantados pelos 6rgaos governamentais de ambito federal,
destinado ao atendimento da populac;;:ao de baixa renda;
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II - Defrnidospor Leis municipais especificas;

III - Que, quando novos empreendimentos:

a) tenham diretrizes das concesslonarta que garantam sua demanda publica de
abastecimento de aqua de consumo e de transporte e tratamento de esgatamento
sanitaric sem comprometer 0 sistema que atende a populavc3o consolidada e
existente circunvizinha,

b) que respeitem as tecnicas previstas na Legislal;ao Municipal Edilicla e de
Parcelamenta, Usa e Ocuapcao de Solo, ajem do previsto no D.E. 12.342/78.

c) Situem-se ebrigatoriamente onde exista toea infraestrutura comunitaria e tambern
aquela necessaria para atividades de comercio, services, recreacao e enslnc 
inclusive creches; assim e devidamente comprovada por meio de E.lV/R.IV.

§ 2° - Os empreendimentos habitacionais de interesse social poderao gozar de incentives
tnoutartos quanta a isencao do Impasto Territorial Urbano incidente sabre 0 im6vel onde se
desenvofvera 0 empreendimento, respeitadas as seguintes condicoes:

I - A lsencao tera curacao de 02 (dois) ancs: iniciados a partir da expedicao da Certidac
Municipal de Diretrizea;

JI. Findo 0 prazo de 02 (dois) anos a isencao podera ser prorrogada por apenas mais
01(um) ano;

III - Se 0 empreendimento for licenciado antes do prazo previsto de isencao tributarla, 0

empreendedor, sob pena de cancelamento do beneficia, devera informar a Prefeitura da
data em que a Serventia Reqistraria disponibilizou a tctalidade das matrfculas das
unidades imobulanas, para frm de que, contados 60 (sessenta) dias dessa data, 0

beneficio trtbutario seja cansideraclo extinto;

IV - 0 beneficio podera, a criteno da Prefeitura, ser considerado nulo e os valores isentos
serao atualizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, acrescidos de multa e demais
encargos regulamentados em Lei, e inscritos em divida ativa do im6vel, quando ocorrer
qualquer das seguintes situacoes:

a} Exceder cs prazos inicial de 02 (dois) anos ou 0 maximo de 03 (tres) anos,
respectivamente por 0 empreendedor naa farmalizar a prorroqacao, ou par qualquer
motive.

b) 0 prccesso de llcenclamentc do empreendimenta ser interrampida par desistencia,
indeferimenta das 6rgaas Licencladores Estaduais au Federals au descumprtmento
legal constatada pela Prefeitura.

c) 0 beneficia e intransferfvel e somente sera cancedida aa propnetarlo da
empreendimento.
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§ 3° - As condicoes para a realizacao de empreendimentos de interesse social pela iniciativa
privada serao estabelecldas, alern do que trata a presente Lei quanto ao Zcneamento,
tambern na Lei de Parcelamento, Uso e OCUpa98o do Solo do municipio,

Se~ao V

Da Paisagem Urbana e do Uso do Espaco Publico

Art. 51~ Entende-se por palsapem urbana a conflquracao visual da cldade e de seus
componentes. resultante da interacao entre os elementos naturais, edificados, historicos e
culturais.

Parilgralo Unico - A paisagem urbana tera sua polltlca municipal delinida com a objetivo de
ordenar e qualificar 0 espaco publico, e assegurar 0 equilibria visual entre as diversos
elementos que comp6em 0 ambiente, para fertalecer a identidade urbana e proporcionar a
populacao 0 direito de usufruir a cldade.

Subse~ao I

Da Paisagem Urbana

Art. 52 - Sao diretrizes da pclltica de paisagem urbana:

I ~ consolldar e promover a identidade visual do mobutano urbane, equipamentos e
services municipals, deflnir, padronizar e racionaHzar os sistemas para sua melhor
ldentlficacao, com enfase na funcionalidade e na inteqracao com a paisagem urbana;

II ~ favorecer a preservacao do patrimonio cultural e amblentat urbano;

III - implementar os instrumentos tecnlcos, institucienais e legais de gestae da paisagem
urbana;

IV ~ promover a participacao da comunidade na identiflcacac, valorizacao, preservacao e
conservacac dos elementos significativos da paisagem urbana;

V ~ promover 0 ordenamento dos componentes da paisagem urbana, e assegurar 0
equilibrio visual entre os diversos elementos que a constituem;

§ 1° - Entende-se como mcbifiario urbano 0 conjunto de objetos, elementos e pequenas
construcoes integrantes dapaisagem urbana, de natureza utilfarla au nao, implantados
mediante actonzacao do Poder Publico.

§ 2° - Sao acees previstas pela politica de paisagem urbana:

I - disciplinar, par meio de legislac;ao especltlca e atualizada, a instalacao de publicidade
no Municipio.

II· incentivar alternativas tecnicas de baixo gabarito nos imoveis contidos em areas onde
as edificacoes de grande altura podem prejudicar a visualizacao de elementos
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significativos da paisagem urbana e da cidade; inclusive com fixagao de Indices
correlates e em funcao da planialtimetria nos novos empreendimentos.

§ 3° ~ 0 local denominado "Cruzeiro do Seculo", situado na rua Cedro do loteamento Vale

Verde, passa, a partir da vig€mcia desta Lei, ser considerado local de interesse paisaqlstico
e historico; e devers constituir, em prazo de ate 02 (dois) enos da vigencia deste Plano

Diretor 0 principal ponto do futuro "Parque do Mirante" onde sera deflnido a dimensao do
seu entorno, area onde nao hajam estruturas metallcas, obras, equipamentos, instalacoes e
sistemas simiJares para retransmlssac de Concessionariae e Empresas de Comunicacao em

geraJ; e ainda sera feito estudo quanto a permissao e licenciamento edilicio de qualquer uso
que provoque poluig80 visual ou que cujas dimensoes e localizacao dificultem, impecarn ou

interfiram na vlsuallzacao tanto do referido mirante a ser projetado para 0 Centro Hist6rico,

quanto da oposta; devendo, ainda, os responsaveis pelos sistemas citados hoje existentes
serem notificados a partir da vigencia deste Plano Diretor coniuntamente pelos 6rgaos
Municipais responsavels pela Comunlcacao, Tecnologia da lntormacac e pela Secretaria de
Neg6cios Jurfdicos e realizem um Termo de Ajuste de Conduta - T.AC. ou instrumento
legal equivalente para desoeupacao daquele local.

SUbsel;iio II

Do Uso do Espal;o Publico

Art. 53 - a usc do espaco publico deve contribuir para a melhoria das condigoes ambientais
da cidade e para qualificacao das areas publicas do Municipio.

§ 1° ~ Sao diretnzes para a usa do espaco publico:

I - assegurar a conservacao dos espacos publicos do Municipio;

II - coordenar e monitorar as acoes das concessionarias de services publicos e des
agentes publicos e privados na ufflizacao do espaco publico, e manter cadastro e banco
de dados atuaJizado;

III - implementer normas e critenos para atividades, mobilia rio urbano, publicidade e outros

elementos;

IV ~ possibilitar a outorga, concessao ou permlsaao de usc de espacos publicos do
Municipio para a lmptantacao de equipamentos e mobiliario urbano e outros elementos
por empresas publicas e pnvadas,

V - promover a irnplantacao e adequacao da infra-estrutura urbana necessaria para 0
convivio e 0 deslocamento de pedestres;

VI - regulamentar a usc e a jmplantacao de equipamentos de infraestrutura de services
publicos de superficie, aerea e de subsolo nos espacos publicos.

§ 20 - Sao ag6es previstas para promover a utilizacao adequada do espaco publico:
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I· incentivar a ufilizacao das pracas da cidade, qualificando 0 espaco publico para uso
pela comunldade;

II - intensificar oe mecanismos de sequranca no espaco publico.

§ 3° - Os irnoveis usados como logradouros e sem matricula registrada propria em nome da

Prefeitura, especialmente aqueles pavimentados e que contenham A.P.Ps. serao

inventariados para flm de promover sua reqularizacao mediante ajuizamento de usucapiao,
de retfficai;ao e dernais instrurnentos previstos na Lei Registraria Federal.

CAPiTULO IV

DA POLiTICA ECONOMICA E SOCIAL

Se~lio I

Da Politica Economica

Art. 54 - A polltlca municipal de desenvolvimento economico sera sempre conduzida com 0

proposito de melhoria continua da qualidade de vida no Municipio e de acordo com as
seguintes diretrizes:

I - aperfeicoar continuamente 0 modelo adotado, considerados os desafios do crescimento
econornico, da equidade social e do respeito ao meio ambiente;

II - desenvolver potenclalidades locals:

III - dinamizar a gerac;aode emprego trabalho e renda;

IV - fortalecer e difundir a cultura ernpreendedora;

V - incentivar 0 desenvofvimento tecnol6gico.

Paragrafo nntco - 0 processo de planejamento do desenvolvimento econ6mico municipal

sera estruturado em programas, projetos e acoes locals, e compatibilizado com as diretrizes
de ocupacao urbana e de protecao do ambiente natural e cultural.

Subse~lio I

Da Agricultura

Art. 55 - A politica municipal de agricultura e abastecimento tem como objetivo manter e
incrementar a producao agricola no Municipio.

§ 1° - Sao diretrizes gerais da politica municipal de agricultura e ebastectmento:

I • incentivar a agricultura familiar ea procucao de hortalicas, frutas, graos e plantas

medicinals em im6veis publicos e privados na Zona Urbana, para abastecimento da
populacao:

39



Prefeiforo de

Prefeitura de Cabreuva
Gabinete do Prefeito

RuaPlorlono Peixoto, nQ. 158, Centro
Ccbrecvc/Sf" - CEP, 13315-000

Tel., 11-45288301
sec.gabinete@cabreuva.sp.gov.br

www.cabreuva.sp.gov.br

II •
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IV -
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VI-

VII -

incentivar a padronizacao da producao, por meio da classificacao e embalagem dos
produtos;

incentivar 0 emprego de novas tecnologias voltadas para a melhoria do produta
agricola;

manter as areas rurais produtivas integrande-as as areas naturais que contribuem
para aumentar a qualidade de vida no Municipio;

pennitir a ocorrencia de usos e atividades na Zona Rural que ap6iem a producao
agricola e aumentem a renda de seus proprietaries, tais como agroturismo e venda

direta ao consumidor, feiras livres entre oulros;

promover e apolar parcerias e iniciativas de combate a fome e de melhorias na
prcducao, distnbuicao e comerciatlzacao de alimentos;

Aprimorar 0 Sistema de Manejo das Exploracoes Agropecuarias e fortalecer 0

Sistema Municipal de Assistencia Tecnica e Extensao Rural vlsando 0 aumento da
capacidade produtiva e proporcionar a promocao do Desenvolvimento Rural
sustentavet.

§ 2° - Sao ac;oes previstas pela politlca municipal de agricultura e abastecimento:

I - elaborar um programa para ditusao de tecnologia de plantio aos produtores rurais,
visando ao aumento da renda, a dfversiflcacao da producao. a utilizacac adequada da
agua na lavoura e ao melhor usa do solo para sua conservacao; e todas acoes que
induzam ao fortaJecimento e contribuam para a qualificacao das associacoes e
cooperativas de produtores.

II - incentivar a realizacao de feiras e eventos com produtos rurais do municipio.

III - Regulamentar a Assistencia Tecnica e operaclonal aos agricultores incentivando 0 usa
de praticas adequadas de conservacao de solo, plantio e manejo de culturas, boas
pratlcas aqropecuarias e preservacao ambiental.

IV· Desenvolver e implantar processos de formacao e qualificacao de produtores,
trabaJhadores rurais e seus familiares em producao aqropscuaria, orqanizacao rural,
comerciahaacao e gerenciamento dos agroneg6cios.

§ 3° - Constituira ainda, diretriz de planejamento para a Agricultura e Abastecimento de
Cabreuva, suptementar e parte integrante desta Lei, 0 Anexo denominado "Diagn6stico da
Agricultura do Municipio de Oabreuva e Proposta para Dinamizar 0 Sistema de Producao de
Leite e de Horticultura".

Subse~iio II

Da Industria, do Comercio e dos Servi~os
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Art. 56 - As acoes para 0 desenvolvimento da industria, do cornerclo e dos services do
Municipio serao orientadas pelas seguintes diretrizes:

I - disponibilizar services publicos em meres avancados de tecnologia, e proporcionar
econornia e rentabilidade temporal, espacial e ambiental;

II - disponibilizar intormacoes como instrumento de tomenta aos investimentos e neg6cios;

III - adotar politicas fiscais que favoregam a reducao das desigualdades socials,

IV - cJiar instrumentos de apoio aos micros e pequenos empreendimentos, individuals ou
coletivos, na forma de capacitacao gerencial, transterencla tecnol6gica e fornecimento

de credito.

Paragrafo nntco ~ Sao acoes previstas para 0 desenvolvimento da industria, do comercio e
dos services no Municipio:

I - ampliar os services de divulqacao de intormacoes municipals:

II - estebelecer criterios de selecao das atividades industriais e dos services a serem
instalados no Municipio, assegurando 0 melhor aproveitamento da infraestrutura
disponivel, a menutencao da qualidade ambiental da cidade e retorno social a
populacao como um todo;

III - rnelhorar a infraestrutura das areas industriais, em parceria com a iniciativa privada em
especial ao longo das rodovias estaduais, da rodovia Prefeito Joao Zacchi, da avenida
Vereador Jose Donatto, das vias de ligac;ao intermunicipal, da estrada Municipal Pinhal
Bontim e demais corredores viarios similares, como forma de estimular a instalacao dos
armazens e centres de distribuicao e minimizar sua interferencia nas areas residenclais;

IV - minimizar os procedimentos burccraticos para 0 licenciamento da lnstalacao de
empresas ou atividades;

V· Nos termos do G6digo Tributarlo Nacional e demais legislayoes relacionadas, as

atividades industrials na vigencia desta Lei ocorrerao somente em im6veis urbanos,
inclusive existentes e consolidados, e mesmo aqueles ainda nao licenciados junto aos
6rgaos Estaduais, e ceverao constituir mscncao cadastral municipal a ser averbada
lmedlatamente junto ao Registro lmobitiario; adequando-os constitucionalmente ao uso;

VI - serao respeitados 05 direitos do enquadramento prevlsto no D.E. 43.284/98 de im6veis
em zoneamento nao residencial, referentes a certificacao municipal anterior a vigencia
desta Lei, e sera facultativa, par parte do interessado, a suplernentacac das exigencias
expedidas nessas certid6es, especialmente nas Zonas de Conservacao Hidrica 
Z.G.H.; e onde haja areas prediais novas au usadas, possuidores de habite-se, mesma
sem alividade definida.

Subse\;ao III
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Do Turismo

Art. 57 - A politica municipal de turismo objetiva promover 0 aproveitamento do potencial
turistico do municipio, gerar atividades e renda que contribuam para a manutencao das
areas naturale, de producao agricola e do patrfrnonio conatrujdo.

§ 1° • Sao diretrizes da polltlca municipal de turismo:

I· lmplentar uma polftica de incentivo ao turismo local, que possibilite a producao e
comerctallzacac de produtos agricolas e derivados diretamente ao consumidor;

II - identificar 0 patrimonio turistico e elaborar material de divulgavao e consclentzacao da

populacao, espeeialmente junto a criencas e jovens, quanto as possibilidades de

turismo rural e urbano no municipio;

III - em eonjunto com a Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e au com a de Meio
Ambiente, Obras e de Services Urbanos, onde pertinentes:

a) resgatar as tradicoes culinarias, culturais e arqultetonicas ligadas a producac local,
lncentivando a abertura de propriedades a vlsitacao publica e ao turismo local;

b) desenvolver programas de conservacao de areas publicae e de melhoria da
paisagem urbana;

c) apolar iniciativas de preservacao do patrimonio ambiental e cultural da cldade.

§ 2° - Sao acoes previstas pela polltlca municipal de turismo:

I - elaborar e publlcar um inventario do patrim6nio turfstico do municipio;

II - adequar a infraestrutura turistica do Municipio, e adotar a sinalizacao espeeifica de
acordo com os parametres estabelecldos pela EMBRATUR, para melhoria da
ldentiflcacao das principais entradas da cidade e 0 acesso as areas rurais, locais de
relevante interesse e com enfase nas quest6es paisaqlsticas;

III - eriar um programa de Desenvolvimento Universal do Turisrno Local com as seguintes

dimens6es:

a) Acesso;

b) Atrativos turisticos;

c) Criacao de poHticas publicae, especialmente educacao para 0 turismo local e turismo
de inclusao social para pessoas com necessidades especlals:

d) cnacao de Servic;o de Cadastre junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turisrno

das empresas em geral e dos empreendimentos turisficos do Municipio;

e) Desenvolvimento dos aspectos culturais e amblentals do Municipio;
z.->:»

f) Desenvolvimento economico e social;
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g) Divulqacao e fomento ao turismo da cidade, inclusive mediante incentlvos fiscais por
parte do Poder Publico, participacao em feiras, desenvolvimento de folheteria,

marcketing com captacao de mailing para divulga9gm da cldade, jomais e demais
veiculos de comunlcaceo e Quia completo da cidade;

h) Infraestrutura geral;

i) Projetos e programas para resgate do Centro Hist6rico e cos batrros, com flxacao de
placas com as denominacoes com grafias conternporaneas a epoca oficiais hist6ricas
das suas vias e logradouros, monumentos e outras localidades;

j) Services e equipamentos;

k) Turismo rural

I) Definir e divulgar 0 calendario das festas sazonais reauzadas no municipio.

§ 3° - 0 Plano Diretor de Turismo - PDTur do Municipio de Cabreuva, mediante Legisla980
Especifica, constituira instrumento que, nas suas regulares atualizacoes, sequira parte
integrante do Plano Diretor de Cabreuva.

Sec;ao II

Da Politica Social

Art. 58 - A polltica municipal de desenvolvimento social, tem como objetivo a promocao

social e economtca como forma de gerar melhorla na qualidade de vida da populacao,
orientara as acoes nas areas da educacao, cultura, esporte e lazer, assistencia social,

saude, seguranca e comunicacao.

Subsec;ao I

Da Educac;ao

Art. 59 • A polftica municipal de educacac sera desenvolvida com as seguintes objetivos:

I - universalizar a acesso acreche;

II - atender ademanda da educacao infantil;

III - universalizar 0 atendimento a demanda do Ensino Fundamental, e garantir 0 acesso e
permaneneia na escola;

IV - promover a erradicacao do analfabetismo;

V· melhorar as indicadores de escolanzacao da populacao;

VI - estimuJar e facilitar a acesso da populacao ao ensino superior.

§ 1° - Sao diretrizes gerais da poHtica municipal ca educacao:
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I - ampliar a autonomia admlnlstrativa, financeira e pedag6gica das unidades educacionais
como forma de garantir a agilidade na viabilizacao de projetos pedag6gicos e qualidade

no atendimento;

II - promover a participacao da sociedade nos programas educacionais da cidade;

III - favorecer 0 acesso da escola e da populacao as novas tecnologias;

IV - promover a artlculacao e a integrac;ao das acoes voltadas a criacao de ambientes de
aprendizagem;

V - promover programas de incluaao e de atendimento a educandos portadores de

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensina;

VI - promover a elevacao do nivel de escolaridade da populacaoeconomicamente ativa.

§ 2° - Sao acees previstas pela palitica municipal da educacao:

I - ampliar a estrutura fisica de ensino existente, implantar novas unidades de educacao
basics: arnpliar e refarmar os equipamentos existentes, onde houver demanda;

II - investir na capactacao a rormacao permanente dos trabalhadores na area de educaeao
e promover a formacao em Pedagogia para os professores do Sistema Municipal de
Ensino, par maio de convenios:

III - buscar a instalacao de estabelecimantas de ensino publico profissionalizante e superior
no municipio, especialmente aqueles reconhecidos pelo MEC;

IV - estimular a lnstalacac de estabelecimentos particulares de ensino profleslonallzante e

superior a, firmar convenios que assegurem, sob 0 aspecto financeiro, condic;6es de

acesso a populacao do municipio;

V· Incentivar programas extracurriculares para Educac;ao Familiar.

§ 3° - Ccntituira, ainda, diretriz de planejamento para a Educa~ao do Municipio de Cabreuva,
suplementar e parte integrante desta Lei, 0 Anexo denominado "Plano Municipal de
Educacao de caoreuva 2015-2025~.

Subse\;ao II

Oa Cultura

Art. 60 - A politica municipal da cultura, visa prom over 0_ desenvolvimento s6cio-artistico
cultural da populacao, que sera desenvolvida a partir das seguintes diretrizes:

I· democratizar a acesso aos bens hist6ricos, culturais e simb6licos da cidade;

II - conceber a cultura como instrumento de integragao da pcpulacao em sltuacao de

exclusao social;
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III - promover eventos culturais nas areas da musica, do teatro, das artes plasticas, da
dance. da literature, do cinema e demais pertinentes;

IV ~ promover a utilizacao dos equipamentos municipals e espacos pubftcos como
mecanismo de descenlralizacao e universalizacao da atividade cultural, e assim
pricrizar a lnlclacao as artes:

V ~ estimular a historla local, por mete de acoes desenvolvidas na comunidade, nos museus
e bibliotecas pubncas:

VI - ampliar as possibilidades de prooucao, difusao e acesso aos bene e atividades

cultureis, para incentivar as relacoes entre a arte e a tecnologia;

VII • incentivar e fomentar a-participacao publica e prlvada no financiamento de projetos
culturais.

Paragrafo unico - Sao aedes previstas pela poJitica municipal da cultura:

I - consolidar os projetos desenvolvldos na area, e estender seu alcence:

II· estabelecer um calendario minima de eventos culturais na cidade promovidos pela

admmistracao municipa;

III - Promover acoes com as ferramentas previstas pelo Ministerlo das Cidades para

tombamento de edificac;qes e monumentos, fazendas, locais histortcos, deftnicac de

local para construcao de anfiteatro, e reaproveitamento desses patrimonies para
museus, cinemas e outros proprios com fins especiaJmente culturais.

Subse~ao III

Do Esporte e Lazer

Art. 61 - A politica municipal do esporte e lazer tern a finalidade de promover ac;6es que

estimulem a pratlca esportiva, a rnelhoria e conservacao da saude, e a ecucacao por meio
da atividade fisica.

§ 1° - Sao diretrizes para 0 desenvolvimento da polltlca municipal do esporte e lazer:

I - desenvolver cultura esportiva e de lazer junto a populacao, com praticas cotidianas

baseadas em valores de integrac;ao do homem com a natureza e da sua ldenfificacac
com a cidade;

II ~ promover 0 ace~so aos equipamentos esportivos e de lazer no Municipio, e apratica de
atividades fisicas;

III - considerar 0 esporte como fator de educacao e estimular a pratica massificada a partir
dos 7 (sete) anos de idade;
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IV - implantar programas destinados a disserninacao de praficas saudaveis junto a
cornunidade;

V - favorecer a inclusao social, e promover a pratica de atividades motoras, esportivas e
recreativas pela pessoa portadora de deficiencia,

§ 2° - Sao a¢es previstas pela potlflca municipal do esporte e lazer:

I - ampliar e divulgar as atividades esporfivas disponfveis a populacao nos equipamentos
esportivos do municipio;

II - buscar parcerias com acadernias, dubes, escolas particulares e iniclativa privada, para

a prornocao do esporte na cidade;

III - incentivar e desenvolver, anualmente, as copas interbairros;

IV - promover estudos sobre a viabilizacao de novas areas de lazer.

Subse,ao IV

Da Assistencia e Promocao Social

Art. 62 - A politica municipal de assistencia social tern por objetivo a reoucao cas

desigualdades sociais e a prornocao da equidade, e sera desenvolvida de acordo com as
seguintes diretrizes:

I - apresentar compromisso com os resultados, a partir de indicadores sociais que irao
balizar a eflcacla do trabalho desenvolvido;

II - aprimorar e consolidar a assistencia social como polltica publica;

III - estabelecer parcerias com a sociedade e 0 setor privado na articulacao das redes
sociais e na execucao de programas, projetos e services de Inclusao social;

IV - implementar agoes para a protecao dos moradores de rua e de prevencao contra 0

surgimento de novos casos de desabrigados;

V- promover a inclusao da pessoa portadora de deficiencia e necessidades especials na
familia e na comunidade;

VI - promover, no ambito da Assetencta Social, 0 enfrentamento a violencia, a exploracao e
abuse sexual, e 0 atendimento a populacao de rua;

VII- reafirmar a irnportancia da familia na formacao, protecao e inclusao social de seus
membros;

VIII - realizar acoes que valorizem 0 trabalho com a familia, em torno da qual oevem se
articular os programas, projetos, services e beneficios socials.

Paragrafo antcc - Sao ag6es previstas pela politica municipal de asalstencia social:
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I - Cumprir a pclltlca publica de assistencia social em parceria com as crqanlzacoes
sociais do Municipio;

II ~ Planejar as programas de asslstencla social com foco, prioritariamente, nos setores de
maier incldencia de vulnerabilidade e riscos;

III - Oferecer atendimento a migrantes e moradores de rua;

IV - Consolidar a apoio as jnstituicoes que trabaJham com portadores de deficlencias, ou
com pessoas em sltuacao de exclusao social;

V - Assegurar as beneffcios relativos a medicamentos, cestas basicas, leite especial,

oculos, service funeraric, passes de cnlbus para tratamentos de saude e apoio a familia
e ao idoso;

VI • ConsoJidar 0 Sistema Onico de Assistencia Social no municfpio de Oabreuva de fonna a
viabiJizar a garantia de direitos aos usuaries da asslstencia social nos diferentes nivels
de protecao, tendo como referencia a Politica Nacional de Assistencia Social (PMAS

04), a Norma Operacional Basica (NOB-SUAS), Sistema NacionaJ de Atendimento

Socioeducativo - SINASE (Lei n'12.594/2012), a Norma Operacional de Recursos
Humanos do SUAS (NOB-RH) e a Lei Orqanlca da Assistencia Sociai (Lei n' 8,742/93)
e aprimorar as ac;6es e services relativos a Protecao Social Basica, Especial de Media e

Alta Complexidade no municipio de Cabreuva, tendo como base a Tlpificacac Nacional
de servicos Socioassistenciais do SUAS; mediante as sequintes ag6es:

a} Elaboracao de plano de educacao permanente e supervisao tecnica continuada para

todos as trabalhadores do SUAS (govemamental e nao governamental);

b} Reqularizacao da NOB-RH garantindo equipe minima nos equipamentos da Protecao
Social Basics, e na Protecao Social Especial, com reordenamento do service com
equipe para PAEF e Medida Socioeducativa;

c) lrnplantacao de novos equipamentos: novas CRAS, para redistnouicao dos territories
e ampuacao do atendimento;

d} Fortalecimento da rede socioassistencial, intersetorial e comurntarta.

Subseclio V

Da Saude

Art. 63 - Sao consideradas para a Saude Municipal:

I - Modalidades de Atsncao:

a) Basica;

b) Especializada;
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c) Urqencia e Emerqencla:

d) Hospitalar;

e) Vigilamcia em Saude.

II - Areas- Cicio de Vida:

a) Crianca e Adolescente;

b) Homem;

c) Mulher;

d) Idoso.

III· Areas Tematicas:

a) Saude Bucal;

b) Saude do EscoJar - Programa de Sande na Escola;

c) Saude Mental Adullo;

d) Saude Mentalln!antil;

e) saude Ocular;

f) sauce da Pessoa com Deftciencia:

g) Saude da Pessoa com Doencas Cr6nicas Nao Transmissiveis;

h) Saude da Pessoa com DST/Aids;

i) Saude do Trabalhador.

IV· Area de Praticas Assistenciais:

a) Asststencle Domiciliar - Programa Melhor em Casa;

b) Assistencia Farmaceutlca:

c) Asslstencta Laboratorial e Diagn6stico de Imagens;

d) Medidas Tradicionais, Homeopatia, Praticas Integrativas e Saude:

e) Ambulat6rio sauce Mentallnfantil: Aurfculo-acupuntura e Florais.

v : Areas de Apoio aGestao:

a) Comunlcaceo;

b) Contratos e Convenios;

c) Educacao Permanente;

d) TecnoJogia e lntormacao:
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e) Transporte sanitano:

VI - Participacao e Controle Social:

a) Conselho Municipal de SaCrde;

b) Ouvidoria.

Art. 64 - A Polftica Municipal de Saude sera desenvolvida com objetivando a rscucao da

mortalidade, 0 aumento da expectativa de vida dapopulacao, 0 aprimoramento do Sistema

Unico de Saude - SUS, a consolidacao da gestao plena do Sistema de Sande e a

reatlzacao do controle social.

§ 1 0 A Politica da Saude adota 0 modelo de Estrategia Saude da Familia em todo 0

municipio, com prioridade absoluta a Atancao Basica conforme diretrizes do Sistema Onico
de Sande (SUS), onde cada Unidade Saude da Familia atende no maximo 4000 habitantes.

§ 2° A capacidade da Unidade Saude da Familia sera determlnada em fungao da popu'acao

total da regiao atendida e, recomenda-se, ao atingir 50.000 habitantes a cnacao NASF

(Nucleo de Apoio a Saude da Famliia) e UNACON (Unidade de Assistencia de Alta

complexidade em Oncologia).

§ 3° - Sao diretrizes gerais da pclltica municipal de saude:

I - expandir a oferta de exames laboratoriais no pre-natal;

II - expandir e melhorar os services odontol6gicos para toda a populacao, com sua

mcorpcracao progressiva aos programas de prevencao;

III ~ promover a arnpllacao da partlcipacao e da capacitacao e representantes de entidades

organizadas e das comunidades nos conselhos e conferenclas;

IV ~ promover a educacao em saude, com foco no autocuidado e na co-responsabiJidade da

populacao por sua saude:

V - promover a melhoria constante da infraestrutura publica dos services de saude;

VI - promover a melhoria do quadro epidemiol6gico, e reduzir os principais agravos, danos e

rlscos a saude da populacao;

VII - promover a melhoria dos Indices de morbidade e mortalidade no Municipio,

especialmente das patologias de enfrentamento continuo;

VIII ~ promover ag6es estratepicas de atencao a mulher, a crianca, ao adolescente, ao

adulto, ao idoso e ao portador de deficiencla;

IX - promover cobertura vacinal complete.

§ 40
- Sao acoes prevlstas pela politica municipal de seuoe:

1- consolidar todo 0 sistema de saneamento basico municipal;
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11- fortalecer a atencao basica de sauce, com squipe minima periodicamente definida pela
Secretaria Municipal de Saude, de acordo com a evofucao da demanda de cada area;

111- lmplementar acoes de planejamento familiar na rede SUS;

IV - informatizar as services de aseistencia farmaceutlca com a prop6sito de exercer maior
controle sobre as medicamentos;

V - promover inteqracao entre a controle de zoonoses e as entidades de protecao dos
animais;

VI- realizar a integrac;ao e articulacao da Secretaria de Saude com as demais Secretarias

Municipais, em especial acuelas que trabalham com os programas de atencao a
crlanca, ao adolescente, ao adulto, ao idoso e ao portador de deficiencia:

VII - promover acoes relatives a ajlrnentacao saudavel visando a promocao da seuoe e a
seguran{:8 alimentar e nutricional, contribuindo com as ac;5es e metas de reducao da
pobreza; a inclusao social e 0 cumprimento do direito humano aalirnentacao adequada;

VIII - irnplernentacao e avaliacao de politicas publicas que garantam a acesso a
alimentac;ao saudavel, considerando as especificidades culturais, regionais e locals,

IX - mobilizacao de instituicdes publicas, privadas e de setores da sociedade civil
organizada visando ratificar a lrnplementacao de acoes de combate a fome e de
aumento do acesso ao alimento saudavel pelas comunidades e pelos grupos
populacionais rnais pobres; articulacao intersetarial no ambito cos conselhos de
seguranga alimentar, para que a creorto e 0 financiamento da agricultura familiar
incorporem ar;ces de fomenta a producao de frutas, legumes e verduras visando ao
aumento da oferta e ao consequente aumento do consuma destes alimentos, de forma
sequra e sustentavel, associado as acoes de gerac;ao de renda;

x - estimular a insercao e a fartalecimenta de ac;6es ja existentes no campo das pratcas
corporais em saude na comunidade; resgatar as prancas corporais/alividades fisicas de
forma regular nas escolas, universidades e demais espacos publicus;

XI- reducao da morbimortalidade em decorrencia do usa abusivo de alcool e outras drogas;

XII- investimento em acoes educativas e sensibilizadoras para criancas e adolescentes
quanta ao uso abusivo de alcool e suas consequencias;

XIII - promover campanhas municipais em interacao com as agencias de transite no alerta
quanta as ccnsequenclas da "direcao alcoolizada";

XIV ~ desenvolvimento de iniciativas de reoucao de danos pela consumo de alcool e outras
drogas que envolvam a co-responsabilizacao e autonomia da populacao:

~--XV- objetivar a melhor quaJidade de vida para conquistar a longevidade;
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XVI- fortalecimento do CER de acordo com a crescente demanda populacional em ambito
de numero de profissionais, espaco proprio e adequado;

XVII - implementar 0 service de diagn6stico e terapia auditiva no CER;

XVIII- irnplantacao do CER II, visando 0 crescnnento do service de reabilitacao no
municipio;

XIX - maior insercao dos profissionais do CER nos programas que viaarn a prornocao de
sauce:

XX - proqrarnacao da semana de prevencao a deflciencia de 21 a 28 de agosto (ambito
nacional).

§ 3° - Sao diretrizes para 0 atendimento de urgencia, emerqgncta e hospitalar:

1- Cabe ao Municipio atender ao service de Urgencia e Emergencia atraves do Pronto
Atendimento Medico, atraves da Classfflcacao de Risco na Rede de Atencao as
Urgencias no Sistema de Manchester e Service de atendimento move! (SAMU 192) e
sua Central de Regulac;;ao Medica.

II - Considerando-se 0 adensamento populacional previsto entre os Distritos Sao Francisco
do Pinhal e Jacare, recomenda-se, assim que a populacao ultrapassar oficialmente 
censo IBGE - 60.000 habitantes a instalacaode UPA - Unidade de ProntoAtendimento
na regiao do Pinhal, regiao equidistante daquele setor do municipio.

111- 0 atendimento Hospitalar atualmente dimensionado para 41.604 habitantes - Censo
IBGE 2010 - na Santa Casa de Cabreuva se destina principalmenteao atendimento ao
parte normal e de intervenc;;6es de baixa complexidade, devendo-se considerar a
necessidade do aumento de leitos proporcional ao incremento populacional.

§ 4°_ Sao diretrizes para os servicos de vigil€mcia em saude:

1- Promover a melhoria do quadro epldemioloqlco e reduzir os principais agravos, danos e
riscos a sauce da populacao por mete de estruturacao do setor municipal de Vigilancia
Epicemioloqica e capacitacao pennanente de sua equipe para atendimento da
demanda.

II - Promover cobertura vacinal segundo calendarios e metas estabelecidos pelo Ministerio
da Saude no programa nacional de imunlzacao (PNI) por melc da coordenacao,
planejamento e sxecucao des acoes por parte do setor municipal de Vigilancia
Epidemiol6gica, vinculada ao Grupo de Vigilancia Epidemlolcqica Estadual (GVE).

111- Criar um Centro de Controle com 0 objetivo de intensificar os mecanismos de controle
de zoonoses, vetores, animais peconhentos e venenosos de relevancia asaude publica,
com estrutura flsica, material e funcional para atendimentos relatives a programas ou
nonnas tecnicas e de acordo com diretrizes do SUS.
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IV - Conforme exposto na Portariado Ministerio da Saude 1.138 de 23/05/2014, as aedes do
centro de controle de zoonoses sao estritamente da area de saude publica (SUS), ou

seja, apenas para acoes tecnicas de programas de controle de doencas ou agravos
transmitidos dos animals as pessoas, excluindo-se questoss de protecao, saude ou

bern estar animal, que estao relacionadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

Obras e Services Urbanos - que devers implantar 6rgao para enfrentamento das
quest6es de oontrote de populacoes ebem estar animal M; consideradas que outras

acees envolvendo animals relacionadas a saude e bern estar animal, limpeza e
ssquranca publica, controle de populacoes animais sem relacao com 0 controle de

doencas transmitidas aos humanos nao lazem parte das acoes do setor vinculado ao
sus.

§ 5° - Sao diretrizes para os services retacicnados a ssude do idose:

I - 0 Eixo de Atencao a Saude do Idoso tem por objetivo garantir em medlo e lange prazo
politicas especificas para atendimento a esta parcela da populacao, visto que as prcjecoes
em relacao aos numeros da populacao ldosa no pars vao crescer de maneira significativa;

II - Como 0 Brasil esta em franco processo de envelhecimento da pcpulacao e lmperafjva a
formulacac de polificas para atender a esta parcela significativa da populacao daqui alguns
anos, e a politica de Saude do idose deve atuar em conjunto com as outros eixos de

atencac a Sauoe da populacao atuando de forma articulada com os demais pontos da rede
de Atenc;ao a Saude e as Politicas de Ayao Social.

§ 6° - Sao diretrizes para.os services relacionados aassistencia farmaceutica:

I • A reorientacao da poittica de Assistencla Farmaceunca propoe uma rnudanca na

-" esfruturacao no modelo de orqanizacao e gerenciamento, com insercao do Profissional
Farmaceutico nas farmacias, e disso implantar uma ampla pclltlca de cornunicacao,
esclarecimento e divulgaC;ao aos usuaries e aos proflsaionais de saude a respeito do

funcionamento, como tarnbem, os esclarecimentos lnoispensavels 80 acesso e ao uso
racional dos medicamentos; logo devera ampliar 0 quadro de farmaceuficos bem como
cevera ainda criar 0 cargo de Assistente de tarmaceunco.

§ 7° - Sao diretrizes para os services relacionados a assistencia laboratorial e transporte

sanitario:

I M Devera ser aumentada a frota de veiculos e condutores para assirn atender com

qualidade e sequranca toda populacao prevista, inclusive com apoio a todas as unidades de
referencia, saude da familia, melhor em casa, vigil€mcias e Pronto atendimento medico de
maneira qualificada e com a presteza social que 0 paciente necessita;

II - Devera ser ampliado 0 nurnero de ambulancias do fipo U.T.1. mover; e ainda ampJiada a

Central de Arnbulancia onde deverao ser fixos enfermeiros, tecnicos de enfermagem e
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condutores, e evitar sobrecarga funcional nos Pronto Atendimentos e Santa Casa; e assim
tornar 0 atendimento das ocorrenctas mais agil e eficaz.

Subsecao VI

Da Seguran~

Art. 65 - A politica municipal de seguranc;a social sera desenvolvida com os objetivos de

promover a protecao do cidadao e do patrim6nio municipal, articular e integrar os

organismos govemamentais e a sociedade e organizar e ampliar a capacidade de defesa da
comunidade e dos proprios organismos municipais.

§ l' • Saodiretrizes da politicamunicipal da seauranca:

1- potencializar as acoes e os resultados de sequranca publica mediante a articulacao com
as lnstancias pubncas federal e estadual e com a sociedade organizada;

II - coordenar as aedes de defesa civil no Municipio, e articular os esforc;os das instituic;6es
publicae e dasociedade;

111- intervir em carater preventivo nos ambientes e situacoes potencialmente geradores de

transtornos soola is;

IV - manter efetivo adequado para a manutencao da sequranca publica e para coiaboracao
aos programas emergenciais de defesa civil;

V - valorizar os vigilantes noturnos e particulares, e propiciar a regulamentac;ao de suas
atlvidades, seu treinamento e sua Inteqracao ao sistema unlco de comunlcacao:

VI- estimular a parceria e a co-responsabilidade da sociedade nas acoes de defesa

comenitaria e protecao do cidadao;

VII ~ prom over a educacao na area de defesa social.

§ 2° - Sao acoes previstas pela polltica municipal da defesa social:

I - promover gestoes para integrar os meios de comurncacao da Guarda Municipal, Pollcia
Militar, Policia Civil e Defesa Civil, objetivando maior eficiencia e racionalizacao no
atendimento das ocorrencias;

11- promover gestoes junto ao Governo do Estado para reforcar 0 contingente das Polfcias
Civil e Militar;

111- Estruturar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de forma a viabilizar 0

cumprimento das suas fungoes, tal como disp6e 0 Sistema Nacional de Defesa Civil 
Sindec;

IV - a Setor de Defesa Civil, num prazo de ate 02 (dois) anos da viqencia desta Lei, devera

regulamentar sistema de lnteqracao com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente,
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Obras e Services Urbanos, e de Educacao, especialrnente para prograrnas preventives
e educattvos, inclusive para cadastro de construcoes em areas de risco e
conscientizacao sobre queirnadas e desperdicio e usa correto de agua; e, dentro de
suas atrtoulcees, acompanhar licenciamentos edilicios com uso nao unifamiliar,
especialmente com respeito as edmcac;6es e obras existentes irregulares e
clandestinas, de modo que evite riscos potenciais de Incendios, sltuacoes de panico,
rulna, desmoronamento e sirnilares e que coloquem habitantes, ueuartos e
circunvizlnhanca em situacao real de perigo de vida; e assim sanear tais
desconformidades mediante di~logo e nofjficacao conjunta desses 6rgaos

Fiscalizadores Municipais aos proprietaries interessados, com orientacao e fixacao de
prazos para as regularizal;oes Jegais.

§ 3° - As al;6es da pclltica municipal de defesa social deverao ser orientadas pelo seguinte
planejamento:

I - Em Curto Prazo ate 01(urn) ana da vigemcia desta Lei:

a) Planejar avances ao Complexo de Seguranc;a no Distrito Jacare,

b) Dimensionar, repor baixas e garantir aumento do efetivo de vigias e Agentes de
Defesa Civil e da Guarda Municipal.

c) Implantar 0 Projeto Barreira Digital, feito em parceria com as demais Municipios do
Aglomerado Urbano de Jundial, com foco no monitoramento e na reduc;ao da
criminalidade regional.

d) Manutenl;ao predial para extrema seguranc;a, inclusive dos armamentos e materials
de uso da Secretaria, conforme Normas legais.

e) Trabalhos continuos sobre seguranc;a e combate as drogas em geral nas escotae
com palestras e reuni6es.

f} A,ao conjunta com outras Secretarias Municipais, Concessionarias de Services e
dernais 6rgaos de Seguranc;a Estadual e Federal para festas, eventos em geral,
aglomerac;6es de publico e fluxo anormal de veiculos.

gj Conforme Legislagao Estadual, a Municipalidade em ate 02 (dois) anos ap6s a
vigencia deste Plano Diretor oevera regulamentar, por Lei Complementar da concessao
para 0 credenciamento dos services de patio para _guarda e deposito de velculos
apreendidos e sttuacoes similares, em respeito a l.eqislacao Estadual, com
reqularnentacao de ccncessao, em nivel municipal, de tais services, e em conjunto com
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Urbanos; para criterios ambientais
por parte dos 6rgaos Licenciadores Estaduais; alern do Corpo de Bombeiros, da
Legislac;ao Municipal edilicia, de uso e de ocupacao de 5010 em areas apropriadas e
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com localizacao que seja nao nociva, perigosa ou perigosa ao sossego, a salubridade e
asecurance locais.

11- Em Medio Prazo ate 02 (dois) anos da vigencia desta Lei:

a) Projeto de combate ao usa e ao trafico de entorpecentes.

b) Programa de melhorias e atuallzacao dos equipamentos, inclusive eletronicoe e de
controle ao dleturblo civil, e dos armameritos e munlcoes do paiol.

c) Programas e Projetos de Protecao e Defesa dos Direitos da Crianca e do

Adolescente, dos Direitos da Mulher, de Combate a Drogas e demais pertinentes a
Seguranca Publica; inclusive avencados com 0 Ministerio Publico.

d) Melhorias a Central de Monitoramento de rede de cameras localizadas
estrategicamente nas vias de acesso e de articulacao viaria, e inclusive nos proprios da
rede escolar e de saude.

III - Em Longo Prazo ate 03 (tree) anos da viqencia desta Lei:

a) tmplantacao de projeto com aquisicao de drone, em conjunto com a Secretaria de
Meio Ambiente, Obras e Servicos Urbanos para patrulhamento preventivo e sondagem
em areas de dificil acesso ou de risco para localizacao de pessoas, avaliacao de
acidentes em geral, inclusive provocados por catastrofes naturais, cobertura de eventos
e demais pertinentes.

b) Intensificacao nos programas relacionados a Seguranga Publica em nlvel das
administracoes circunvizinhas e intermunicipais.

Subse~ao VII

Da Comunicacao e da Tecnologia de tntormacao

Art. 66 - A Polffica Municipal de Ccmunlcacao social tem como objetivo consolidar e ampliar

a rede de cornunicacao no Municipio, qual ainda da Tecnoiogia de tntormacao, e
proporcionar a pcpulacao maior inteqracao com a cidade em que vive e sociedade na qual
esta inserida.

§ 1D
- Sao diretrizes gerais da polltica municipal de comunicacao social:

I - ampliar 0 acesso a informacao da populacao, par meios flelcoa e tecnol6gicos, e
melhorar sua capacidade de orqanlzacao e solucao dos problemas locale,

II - incentivar a instalacao e 0 funcionamento de estacoes de radio e canais de televlsao,
sejam publicos e privados, e destinar espacos para acoes de utilidade publica;

III - modernizar e facilitar 0 acesso aos services prestados pela adrninistracao publica;
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IV - promover a expansao dos services segundo a distribulcao espacial da populacao e das
atividades socioeconornicas,

§ 20 - Sao acoes previstas pela polltlca municipal de comuntcacao:

I· atualizar permanentemente os crlterios para licenciamento da instalacao de
equipamentos de telecomurncacoes, nas areas de radiodifusao, tetedlfusao, Internet e
telefonias fixa e movel, com base nos resultados e nas recomendacoes de pesquisas
cientificas recentes, observadas e respeitadas as Leis e Normas vigentes dos
respectivos 6rg80s competentes;

II - estirnular a concorrencia das empresas de Telefonia, Internet e de Tecnologia da
lntormacao. e das demais tecnologias que possa auxiliar a perfeita rnanuteneao da
poHtica municipal de comunlcacao, de modo a garantir e maximizar a qualidade de seus
produtos e services oferecidos aos 6rgaos e autarquias pubficas, bem como para toda
a poputacao:

III - informatizar e tornar disponiveis para consulta por meios digitais todos os processes e
as informacoes das Secretarias e dos Conselhos Municipais; bem como 0 acesso a
todos os dados relatives a arrecadacao, gastos, contratos, Iicitay5es, obras, repasses
de programas publicos do Municipio, para uma gestae transparente dos recursos
aplicados, qual da manutencao de canais especifices de interacao entre a populacao
para registro e respostas de solicita¢es de intorrnacao feitas pela populaeao referentes
aos services prestados pela admlnistraceo;

IV· Pleitear a expansao de atendimento de tecnologias de fibra otica e cabeamento
ccnforme Resolucoes da Anatel e do Programa Nacional de Banda Larga do Ministerio
das Telecomunica¢es, para garantir a acesso da populacao a Internet e outros
services vinculados a oornuncacao:

V - Pleitear insercao junto a Uniao, de pelo menos mats um Godigo de Enderecamento
Postal (C.E.P.) preferencialmente para 0 Distrito Sao Francisco do Pinhal e, em rnedio
prazo, implantar gradativamente a sistema de G.E.Ps. por ruas em todo Municipio, com
inforrnaeoes precisas e atuaJizadas, para que nao ocorram distorcoes das
denomlnacoes oftciais.

CAPiTULO V

DAS PROPOSTAS DE PLANEJAMENTCl PRIORITP.RIAS

Art. 67 - A selecao das propostas pnontarlas tem 0 objetivo de orientar as avoes da
admlnistracao municipal no curto prazo, e explicitar as questOes essenciais que devem
merecer a atencao do governo e da comunidade.

§ 10
- Sao coneideradasacoes prioritarias da cidade de Cabreuva;
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I - A conelusao do sistema de coleta, transporte e tratamento de esqotos do municfpio,
incluindo os emissaries e interceptores e a obra de construcao da Esta980 de
Tratamento de Esgotos na bacia do Pirai;

II - A execucao conjunta pelas Secretarias MuniCipais de Meio Ambiente, Obras e Services

Urbanos, de Agronegacio e, onde couber, com a Conceesicnarla de Services de Agua e

de Esgotamento Sanitario; para solucionar 0 tratamento eficaz do esgotamento sanitario

das areas rurais; mediante proqrarnaque contemple cadastramento, orientacao tecnlca
continua, capacitacao, irnplantacao e operacao dos sistemas, acompanhamento,
monitoramento e outras ac;:oes pertinentes;

III - 0 combate a c1andestinidade e a irregularidade mediante regularizacao dos
parcelamentos clandestinos e das ocupacoes irregulares e a oferta de lotes residenciais
para a populacao de baixa renda;

IV - Preservacao e investimento para USa do pafrlrnonio ambiental natural, formado

essencialmente pelos mananciais de abastecimento publico, com destaque para
aqueles de grande interesse local e regional - rios Jundiuvira, Piral e respectivos

afluentes -, alem da melhoria e recuperacao da qualidade e quantidade de agua do
ribeirao Cabreuva e seus afluentes; e ainda para com as propriedades rurais que
mentem a atividade agricola no municipio;

V· Planejar e viabilizar melos legais para as regularizac;:oes fundiarias dos nucleos
consolidados, existentes, sejam condominiais ou de parceJamentos irregular ou
clandestino e, se 0 caso de sua irnplantacao ocorrer em areas ruraia, apes ouvido 0

Conselho Municipal de Planejamento, instituir compulsoriamente a expansao urbana

para corrigir a desconformidade urbanistica, respeitado, quando 0 caso, os Pianos de
Manejo, a relocacao de habitacoes existentes e medidas ambientais corretivas, sem
prejuizo de acionamento dos empreendedores responsaveis pelas irregularidades;

VI - Pleitar junto ao Governo Estadual toda infraestrutura em nivel emergencial:

a) Duplicacao da rodovia SPA-85/300 - Acesso Vereador Jose de Moraes, com imediata
lmplantacao de uma terceira faixa na margem Sui dessa importante via.

b) cnacao, na margem Oeste da rodovia SP-312, em parceria com eventuais
empreendimentos nas propriedades denominadas Sltio Jatoba e Oeramica Nossa Senhora
da Piedade, para tim de executar obras de acesso para 0 Loteamento Vale Verde,

respectivamente nas conexees com 0 inicio da rua das Candeiae e da Estrada Municipal da

Cerarnica.

I - Planejar a aquisicao de im6vel, situado no Centro Hist6rico do Distrito de Cabreuva

destinado a implantacao do Centro Administrativo Municipal, dimensionado a demanda
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de services e atividades publicas para as pr6ximas 04 (quatro) decadas com tim de
eJiminar a necessidade de locacoes prediais dos 6rgaos da Municipalidade.

II - Executar 0 C6digo Municipal de Obras, Edificacdes e Posturas e a LPUOS orientado
para tomar os procedimentos de aprovacao de projetos mais eficazes, menos

complexos, coadunado as demandas ambientais locals e globais, e com a transparencia

e celeridade necessaria a demanda dos contribuintes, profisslonals em geral e estrutura
administrativa publica.

III - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e de Services Urbanos executara, ate

os primeiros 24 (vinte e quatro) meses de vigencia deste Plano Diretor, levantamento

territorial da area ocupada pelo Cemiterio Municipal e muito eapeclalmente a cadastro
individual de todos os tumulos implantades nas 02 (duas) areas frontais a rua Coneqo

Motta; e cujo uso e ocupacac serao regulamentados per Lei Especlfica a ser editada

nesse mesmo prazo.

§ 2° - Para viabilizar a implantacao das acoes prioritarias, a administracao publica rnantera 0

sistema de gestao permanentemente organizado e atualizado, de modo a permitir a

articulacao entre politicas, programas e aedes de cooperacao entre os diferentes 6rgaos e
seta res do governo, observadas as seguintes diretrizes:

I - aprimoramento continuo da legislayao municipal, com regras claras e concisas;

II - artlculacao dos 6rgaos publicos e privados envolvidos com a planejamento urbano, e

que possibilitem compatibilidade e coersncia nas agoes;

III - capacitacao tecnica dos funcicnarioa municipais, para que estejam aptos a diagnosticar

prontamente intervencoes na cidade de modo pr6-ativo ao maximo, e propor medidas
imediatas, e minimizar impactos negativos nos ambientes urbano e de trabalho;

IV - erradicar as atos burocraticos quanta exigencias excessivas para deferimento dos
processos administrativos, mediante Atos Resolutivos de cada 6r98o municipal;

V - inteqracao das ag6es de qestao municipal, visando a crlacao de sinergias, reducao de
custos e ampliacao dos impactos positivos;

VI . rsvlsao e aprimoramento dos procedimentos administrativos, com simplificacao nas

documentay5es exigidas e assim assegurar agilidade as acoes publicas.

§ 3° - Para assegurar que as acoes desenvolvidas pelo governo e sociedade conduzam a
uma situacao de sustentabilidade crescente serao observadas as seguintes diretrizes:

I - mcorporacao da dlmensac ambiental nas pollticas setoriais urbanas, habitacao,
abastecimento, saneamento, transporte, ordenamento do espaco, com foco na
preservacao dos recursos estrateqicos agua, solo, cobertura vegetal, e a protecao da

saude humana;
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II ~ gerenciamento dos recursos naturals, utilizando instrumentos econ6mico-fiscais,
trjbutario-flnanceiros; de financiamento e outros estimulos indutores de comportamentos
ambientalmente sustentavels pelos agentes publicos e privados;

III - induc;ao a novos habitos de moradia, transporte e consumo, com incentivo ao usc da
bicicleta e de transportes alternativos, a criacao de hortas comunitarias e a ccnstrucao
de edificios comerciais e residenciais que evitem 0 uso intensivo de energia, utilizando
materiais reciclados;

IV - criacao de Programa junto a Concesslonaria de Energia Eletrica para que a Iluminacao
Publica seja presente em todas ruas do Municipio onde haja habitacao e com utilizac;ao

exclusiva de lampadas efetivamente econornicas:

V· cnacao imediata do Imposto Verde;

VI • buscar lrnplantacao de todas infraestruturas e servlcos vinculados a sltuacao de
Comarca conquistada pelo Municipio;

VII - fortaJecimento da sociedade civil e dos canais de participacao;

VIII - incentivo e suporte a ac;ao comunitarla.

§ 4° - A hnplernentacao dos pianos, programas e propostas desta Lei sera assegurada com
a previsao dos recursos necessarios aos investimentos prioritarlos no Plano Plurianual, na
Lei de Diretrizes Orcamentarias e no Orcamento Anual do Municipio.

Art. 68 - 0 Setor de Planejamento, destinado ao apoio e subsidios aos demais setores
administrativos, incumbido pela rormatacao dos eapacos, vias e ediffcics publlcos bern como
contratacao e fiscalizacao de recursos oriundos de 6rgaos Estaduais e Federals, convenios
e financiamentos, vinculado a Instituicao e oficializacao de 6rgao Municipal de Habitacao.

§ 1° - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente Obras e Servlcos Urbanos devera atuar na
criacao do Conselho da Cidade de Cabreuva "CONCICAB"; 6rgao colegiado municipal de
polltica nos termos de Lei Municipal, vinculada par Iinha de tutela e subordinacao a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Obras e Services Publicos, com a finalidade de atuar
na formulacao, elaboracao e acompanhamenta da Polltica Municipal, segundo diretrizes de
Lei Federal, Lei Estadual e Plano Diretor, tendo por finalidade a gestao dernocratica da
cidade.

§ 2° - Compete ao Conselho da Cidade de Cabreuva "CONCICAB":

I - Propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a irnplementacao do Plano Diretor Municipal,
bern como dos pianos, programas e projetos de desenvolvimento dele decorrentes;

II - Apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisao e adequacao do Plano Diretor
Municipal e da legislac;ao urbanfstica a ele referente;
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III ~ Apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a oparacoes urbanas consorciadas e
outras propostas de lei com interesse urbanistico;

IV - Sugerir ao Poder Executivo, adequacoss em objetivos, diretrizes, pianos, programas e
projetos municipals, com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano mais justo e
sustentavel;

V - Propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administratlvas que possam ter
repercussao no desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na equidade do
Municipio;

VI ~ Apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteracao na legislac;ao urbanlstica,

previamente ao momenta de sua modificacao au revisaa;
VII - Convocar, coordenar, supervisionar, promover e avallar Conferencias Municipais da

Cidade, consoante aagenda de outros municipios, regiao, estado e do pais.

§ 3° ~ Para curnprir suas finalidades, 0 Conselho da Cidade de Cabreuva "CONCICAB" tera
Secretaria Executiva e Regimento proprios, inclusive para definir processo de indicacac ou

eleic;ao de Conselheiros e forrnas de transparencia dos seus atos, os quais serao
regulamentados par ato do Poder Executivo.

§ 4° " 0 Conselho da Cidade de Oabreuva "CONCICAB" tera de 15 (quinze) membros
titulares e respectivos suplentes, distribuidos em 04 (quatro) segmentos, a saber:

I - 06 (seis) representantes do Poder Publico de livre escolha do Prefeito Municipal, sendo
pelo menos um indicado pela Camara Municipal;

II· 03 (tres) representantes dos setores produtivos, nas areas de bena ou services que
contribuam diretamente com a desenvolvimento urbano;

11I- 03 (tres) representantes de setores acadernicos, protissional au nao governamental que
-r>. contribuam na gerac;ao de conhecimentos nas areas tematicas urbanlsticas;

IV - 03 (fres} representantes das assoclacoes regionais do Municipio de Cabreuva.

§ 5° - 0 mandato dos conselheiros sera de 02 (dais) anos, com direito a uma reconcucao

par igual periodo, desde que renovados nesse prazo um terce de cada segmento.
§ EY' - Os representantes das entidades dos diversos setores deverao comprovar atuacao no
ambito municipal de Cabreuva,

§ 7° - A func;ao de Conselheiro da Cidade de Cabreuva "CONCICAB" sera voluntaria e nao
remunerada, sendo considerado servlco publico relevante para os fins de direito e podendo

ser suspensa a bem do interesse publico ou pela ausencia anual do titular em urn quinto das
sessoes, 0 que aoarretara na posse do respective suplente para finalizar a bienio.

Art. 69 - As Secretarias Municipais da Fazenda, Meio Ambiente, Obras e Urbanos por seu

6rgao ou setor de Topografia, e de Meio Ambiente; coordenadas pelo Conselho Municipal

de Planejamento, prornoverao, em prazo de ate 02 (dais) anos de vigencia deste Plano

60



Prefeitura de

T

Prefeitura de Cabreuva
Gabinete do Prefeito

Rua Plorkmo Peixoto, nQ 158, Centro
CabreUva/SP - CEP, 13315-000

Tel., 11-45288301
sec.gobinete@cabreuva.sp.gov.br

www.cobreuvo.sp.gov.br

: .L

Diretor, a programa para a criacao de Malha Cadastral do Municfpio, com fins de atuallzacac
digital e constante de todos im6veis urbanos e seus respectivos indices de infraestrutura,
prediais, tipologias de usa e demals lnformacoes de interesse do Municipio.

CAPiTULO VI

DAS DISPOSICOES FINAlS

Art. 70 - 0 Plano Diretor instituido nesta Lei devera ser revisto a cada 5 (cinco) anos.

Art. 71 - Propostas de alteracao desta Lei serao submetidas a apreclacao do Conselho
Municipal de Planejamento, mediante Audiencia Publica, e cujo parecer cevera

acompanhar e instruir a docurnentacao correspondente.

Art. 72 - Ficam assegurados as usos de projetos aprovados de empreendimentos e de
ativldades existentes em conformidade com a Legislat;8o anterior a vigencia desta Lei; qual
ainda dos direitos e beneffcios de tsencao ate os prazos maximcs preteritamente
estabelecidos; facultada ainda renovacao das licencas e alvaraa em funcac da
anterioridade, salvo contradit6rio posterior par Lei Especifica.

Art. 73 - Se houver conflitos normativos entre as teores contidos nos Anexos e no texto da
presente Lei, sempre prevalecera este ultimo, e, ressalvado as criterios da Hierarquia, da
Especialidade e da Cronologia; podera 0 Executive, a pedido formal e assistido pelo
Conselho Municipal de Planejamento, expedir Decretos Regulamentadores para a solucao e
clareza definitivas.

Art. 74 - A partir da vigencia desta Lei ficam expressamente revogadas as seguintes Leis,

bem como suas respectivas alteracoes, seus respectivos Decretos Regulamentadores, e
demais disposicoes em contrano: 273, de 13.12.2004; 891, de 26.04.1982; 1045, de
01.07.1987; 1118, de 28.06.1989; 1162, de 20.09.1990; 78, de 18.03.1994; 143, de
04.12.1997; 1428, de 15.04.1999; 1549, de 22.04.2002; 254, de 11.04.2003; 288, de
09.07.2005; 287, e 08.09.2005; 291, de 22.12,2005; 1764, de 30.10.2006; 295, de

29.12.2006; 1813, de 14.02.2008 (e respectivo Decreto 592, de 04.04.2008); 343, de
12.08.2013; 350, de 23.01.2014; 351, de 14.02.2014;

Art. 75- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 76 - Constituem parte integrante desta Lei os Anexos I, II, IV, V e VI.

PREFEITURA MUNICIPAL m 22 de janeiro de 2018,

HENRIQ TIN

efeito
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Publicada no Diarlo Oficial Eletr6nico do Municipio. Arquivada no Setor de Expediente da

Prefei!ura de Cabreuva, em 22 de janeiro de 2018.
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CAR as BERNARDCfXAVIER

Agente Juridico do Municipio de cabreuva

ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA LEI

Anexo I: Mapa do Municipio com 0 Macrozoneamento.

Anexo II: Descrtcao do perimetro do centro ntstortcc do Distrito de Cabreuva.

Anexo IV: Mapa do municipio com a indicacao do Zoneamento Urbano e Rural.

Anexo V: Mapa do Abairramento com dlvlsao do municipio em Distritos e Bairros.

Anexo VI: Mapa do Sistema Viario.
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Anexo II: Descrlcao do perimetro do centro hist6rico do Distrito de cabreuva.

a perimetro do nudeo denominado "CENTRO HISTORICO" fica estabelecido com a seguinte
descri~o: ''Inicia no ponto cravado na inters~ao da margem direita do Ribeirao Cabreuva e
a cabeceirada ponte que interliga a margem esquerda da Avenida Major Antonio da Silveira
Camargo e a margem direita da Estrada dos Romeiros (marginal direita do Ribeirao
Cabreuva); desse ponto segue sentido anti-horario pela margem direita do Ribeirao
cabreuva, sentido jusante, ate a distBnda onde, na margem oposta, ortogonalmente vista a
foz do Corrego da Caixa D'Agua que desagua no Ribeirao Cabreuva e; da~ deflete a
esquerda ultrapassando ortogonalmente da margem direita do Ribeirao Cabreuva para a
referida foz; dar segue, sentido montsnte. pela margem esquerda do Corrego da caixa
D'Agua, ate conftontar-se com a margem direita do logradouro denominado Estrada
Municipal cabreuva - Bairro do Pira£ ondedeffete adireifa e segue peio referido logradouro
ate encontrar a margem direita do rio Tiete, onde deflete aesquerda e segue pela referida
margem hfdrica ate encontrar 0 alinhamento da margem esquerda do logradouro
denominado Estrada Municipal Cabreuva - Bairro do Pira~ onde deflete novamente a
esquerda e segue pe/areterida margem fmparate encontrar novamente 0 Corrego da Caixa
D 'Agua; onde deflete adireita e segue na distancia ate onde conftontam-se 0 Loteamento
denominado Jardim Pedroso e a propriedade do ESpOlio de Lauro Faciolli; neste ponto
deflete if esquerda ultrapassando da margem esquerda para a direita do referido Corrego
confrontando com a dMsa do Lofeamento denominado Jardim Pedroso e a propriedade do
EspOlio de Lauro Faciolli ate atingir a margem direita do referido Corrego da Caixa d Agua;
neste ponto segue pelas seguintes divisas: 1) Entre 0 Loteamento denominado Jardim
Pedroso e a propriedade de Lauro Faciolli; 2) Entre 0 Loteamentodenominado Nova
cabreuva (Quadra ''R? e: 2.1) A propriedade de Lauro Fadotli; 2.2) A propriedade
pertencente a TELESP/SA; 2.3) A propriedade de Maria da Concei,iio Morais; neste ponto
atinge a margem direita da Rua Renato de Barros Camargo no vettce formado entre a Pra~a

ComendadorMartins (antiga Rua do Cemiterio) e a Rua Renato de Barros Camargo, de onde
segue por linha reta ultrapassando damargem direita da Rua Renato de Barros camargo ate
encontrar 0 ponto da Aveatds Vereador DurvalAmirat situado no vertice entre os lotes '~Ue
''6u da quadra ''Du do loteamento Nova cabreuva, desse ponto segue, pela rererida divisa
entre os lotes dtsdos: ate encontrar a margem direita da Rua Manoel Martins de Mello,
nesseponto deflete aesquerda e descepela referida margem ate encontrar 0 ponto cravado
no alinhamento esquerdo da Travessa Independencia; onde deflete adireita e segue, pela
referida margem esquerda da Travessa Independenda ate atingir 0 alinhamento esquerdo
da rua Eudides Martins de Mello; onae deflete a direita e segue sentido Sudoeste pelo
referido alinhamento esquema da rua Euclides Martins de Mello ate atingir 0 alinhamento
direito da rua Don Pedro; onde deflete aesquerda e segue sentido Sudeste-Sula conftontar
com 0 ultimo lote daquela quadra (de propriedade dos Sucessores de Eduardo salgueiro
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Neto} e depois com a iinha diVisdria entre os fundos da quadra C do ioteamento Nova
CabretJva; ate atingir 0 ponto situado no verttce com a area remanescente do loteamento
Jardim Sant 'Anna; onde deflete a esquerda e segue? agora com sentido Nordeste a
contomar a divisa Noroeste do loteamento Jardim Sant 'Anna? ate atingir a divisa de fundos
do im6vel que taz Irente para a Avenida Marciano Xavier de Oliveira; onde deflete adireifa e

segue, sentido sudeste. polas linhas de dlvisas de fundos dos imoveis que fazem trente para
a Avenida Marciano Xavier de Oliveira? ate atingir 0 lote de propriedade da Preteitura de
CabretJva (anteriormente de propriedade de Jose Bemardes); onde deflete adireita e segue
sentido sudoeste pola linha de divisa deste ultmo Iote. ate atingir 0 ponto situado na divisa
com 0 loteamento Jardim Sant 'Anne: da!, deflete aesquerda e segue? sentido Sudeste, pela

divisa com 0 loteamento Jardim Sant 'Arms. ate atingir 0 vertice entre as propriedades dos
sucessoresde Expedito Ribeiro e do Loteamento Jardim seat "Anna;ponto esse onde deflete
a esquerda e segue? sentido Nordest~ pela divisa da propriedade dos sucessores de
Expedito Ribeiro ate atingir a margem direifa da A ven/da Marciano Xavier de Oliveira; da!,
transp5e da margem direita para a margem esquerda dessa avenida; -desteponto. deflete a
esquerda e seaue. sentido Noroeste-Norte pela margem esqoerde da avenida Marciano
Xavier de Oliveira? ate encontrar 0 ponto de confluenda para a Avenida Major Antonio da
Silveira Camargo; e ate encontrar 0 ponto onde teve in/cio a presente descri~ao, fechando a
poIigonalperimetriea que delimita 0 Centro His/Meo do Distrito de cabretJva~
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AeDES COMPLEMENTARES DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTIVO

PREVISTAS NO PLANO D1RETOR

1. Cadastrar e mapear as areas com ccupacao irregular ou clandestina: 180 dias da data
da aprovacao desta Lei.

2. Estabelecer, por Decreto, 0 perunetrc das demais areas urbanas alem do Distrito de

Cahreuva, inclusive das ocupacoes passiveis de regularizac;ao: 240 dias da data da

aprovaeao desta Lei.
3. Identificar e mapear os vazios urbanos: 2 anos da data da aprovacao desta Lei.

4. Regulamentar a ccupacac des vazios urbanos para promover sua ocupacao: 30
meses da data da aprcvacao desta Lei.

5. Cadastrar e mapear as APPs ec lange doe cursos d'agua: 2 anos da data da
eprovacao deeta Lei.

6. Elaborar legisla'rao especifica para a area do Centro Hist6rico do Distrito de
cebreuve: 2 anos da data da aprovacao desta Lei.

7. Implantar 0 IPTU verde: 2 enos da data da aprovacac desta Lei.

8. Elaborar, em conjunto com a Concesslonarla responsavel pelo Saneamento Baelco
no Municipio, 0 levantamento das Iigac;oesclandestinas de esgot6: 2 anos da data da
eprovacao desta Lei.

9. Regulamentar, por Lei Complementar as ccnceeeees para os servlecs particulates de
taxi: 2 anos da data da aprovacao desta Lei.

10. Regulamentar 0 transporte de cargas no municipio, mediante Legislac;ao
Complementar: 2 anos da data da aprovecao desta Lei.

11. Elaborar relatcrlo das obras de adequacao, demcucac ou reconstrucac necessaries

nas rodovias que passam pelo Municipio: 1 ano da data da aprovacao desta Lei.

12. Definir as condfcees de Protecao do "Cruzeiro do Seculo'' no futuro Parque do
Mirante: 2 anos da data da aprovecao desta Lei.

13. Regulamentar urn sistema de integracao com as Secretarias Municipais de Meio
Ambiente, Obras e aervtcos Urbanos, e de Educac;ao para desenvolver programas

preventivos e educativos relacionados a seguranc;a: zencs da data da aprovacac
desta Lei.

14. Ac;oes do artigo 65 - Seguranc;a: 1,2 e 3 anos da data da eprovacao desta Lei.

15. Executar 0 levantamento territorial da area ocupada pelo Cemiterio Municipal e 0
cadastro Individual de todos os tumulos implantados nas duas areas frontais a rua
C6nego Motta: 2 anosda data da aprovacao desta Lei.

16. Criar a Malha Cadastral do Municipio: 2 anos da data da aprovacao desta L l.
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PREVISTAS NA LEI DE USO, OCUPACAO E PARCELAMENTO DO SOLO

1. Decreto com a classfffcacao das atlvldadee de comerclo, servlco e fndustrrae nas
categorias de usa do solo.

2. Cadastrar e mapear as areas que com poe EIS e, entac definir a perimetro
urbano, por Decreto, incluindo es as.

"(iva, em 22 de janeiro de 2018.

HENRIQUE MARTIN

Prefeito
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