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INTRODUÇÃO 

As Políticas públicas territoriais brasileiras contam com significativos avanços recentes nos 

campos teórico, normativo e institucional, cenário que favorece a ampliação do ordenamento e 

o desenvolvimento territorial nacional, abrindo possibilidade para a construção de cidades mais 

justas, salubres, adequadas, menos desiguais e mais acessíveis.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto das Cidades, Lei Federal 

nº 10.257/2001, que regulamentou a Política Urbana brasileira e estabeleceu importantes 

referências relacionadas ao planejamento participativo e à função social da propriedade, sendo 

ainda de fundamental relevância, na composição deste quadro normativo de avanços 

significativos, as leis da Política Nacional de Habitação de Interesse Social (nº 11.124/2005), da 

Política Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e da recente Política Nacional de 

Mobilidade (Lei nº 12.587/2012). 

Esta etapa do trabalho apresenta a revisão do Plano Diretor de Miracatu, que dará base para 

um sumário executivo e uma minuta de lei que serão encaminhados à apreciação e aprovação 

da população através de Audiência Pública. O Plano Diretor municipal tem a validade de 10 (dez) 

anos e deverá orientar e ordenar as ações no município até o ano de 2028.  

O primeiro capitulo deste caderno é dedicado ao prognóstico diretamente decorrente da etapa 

do diagnóstico técnico participativo. O segundo, apresenta as projeções demográficas e os 

cenários futuros para o município. O terceiro capítulo lista às possibilidades de fontes de recurso 

para as diversas políticas envolvidas no Plano Diretor, levando em consideração a situação atual 

da conjuntura nacional. O quarto capítulo apresentará os princípios, objetivos, diretrizes e as 

ações propostas para este Plano Diretor. O quinto, traz os parâmetros de parcelamento, uso e 

ocupação do solo, na forma de macrozoneamento e zoneamento. E por fim, o sexto e último 

capítulo deste relatório apresenta um relato das atividades realizadas durante a presente etapa 

do trabalho, com ênfase nas atividades do Conselho da Cidade de Miracatu. Em complemento 

a este caderno, é também anexado um caderno de mapas com a proposta de zoneamento para 

o município.  

Boa leitura! 
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1 PREMISSAS DO DIAGNÓSTICO 

As propostas contidas no relatório apresentado a seguir são fruto do trabalho e da investigação 

realizados no município de Miracatu, depois de março de 2018, no âmbito do Programa de Apoio 

à Gestão Pública, com o proposito de revisão integral do Plano Diretor de Miracatu.  

Os objetivos, estratégias e ações que serão apresentadas ao longo deste caderno - e também 

nos produtos que o seguirão em formato de texto de lei - são resultado dos levantamentos e 

pesquisas realizadas em torno de cinco diferentes eixos que orientaram a análise da situação 

atual de Miracatu, conforme listados na sequência: caracterização geral do município, análise 

econômica e das contas públicas municipais; análise institucional e normativa; levantamento de 

dados primários sobre a condição socioeconômica; e análise territorial local, que focou em 

questões de maior relevância identificadas no contexto local.  

É fundamental ressaltar que o processo de revisão utilizou como pressuposto básico a garantia 

dos Direitos Sociais Básicos previstos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, a saber: 

Educação, Saúde, Alimentação, Moradia, Trabalho e Renda, Saneamento Básico, Transporte, e 

Previdência Social.  

O capítulo apresentado a seguir retomará, de forma resumida, as principais questões elencadas 

no Diagnóstico para na sequencia apresentar, de forma prognóstica e propositiva, a versão 

preliminar do Plano Diretor. 

1.1 População rural, dispersão territorial e seus efeitos 

De inicio, é possível destacar duas características de grade relevância em Miracatu: o município 

está inserido no Vale do Ribeira, abrigando importante área remanescente da Mata Atlântica 

com grande abundancia de recursos hídricos; e está localizada na região que tem os piores 

índices de desenvolvimento social e qualidade de vida do estado de São Paulo. O IDH de 

Miracatu não é inferior apenas ao mesmo índice do estado de São Paulo, mas é inferior, 

também, ao IDH brasileiro do período analisado, colocando o município em grave situação 

socioeconômica. 
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Gráfico 1-1 Índice de Desenvolvimento Humano: Brasil, estado de São Paulo, Miracatu (1991, 2000 e 2010) 

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano. Elaboração: RiscoAU 2018.	

 

O IDH destoante de Miracatu tem relação, também, com a grande extensão territorial do 

município e a dispersão da população pelo território. A característica mais marcante sobre a 

forma de ocupação do território local é a dispersão da ocupação em diversos núcleos. Essa 

dispersão territorial agrava grande parte dos problemas levantados no Diagnóstico, por 

adicionar a eles a situação de isolamento e dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura 

básicas à maior parte da população. 

Miracatu possui oito núcleos com características urbanas, além de outros núcleos rurais, 

indígenas e quilombolas. Dos núcleos urbanos, podemos considerar como os principais as sedes 

de cada um dos distritos (Sede de Miracatu, Oliveira Barros, Pedro Barros e Santa Rita).  

Com aproximadamente 64% da população municipal vivendo no distrito Sede (sendo 40% do 

total do município na área urbana e 24% na área rural), outros 13% no distrito de Oliveira Barros, 

pouco mais de 10% em Pedro Barros e quase 13% em Santa Rita (Censo IBGE 2010), o 

provimento das infraestruturas básicas, como o abastecimento de água e coleta de esgoto, 

implantação de sistema viário e de energia elétrica torna-se uma tarefa complexa para a gestão 

pública local. O índice de aproximadamente 49% de população vivendo em áreas rurais é 

bastante superior à média do estado e do país, o que, ao ser combinado com o vasto território, 

resulta em uma baixíssima densidade demográfica. 

Um dos problemas identificados foi a dificuldade de acesso aos equipamentos públicos, questão 

também recorrentemente levantada pelos moradores nas oficinas participativas realizadas na 
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etapa de diagnóstico1. Esse problema surge da localização dos equipamentos no município e 

traz consequências para o deslocamento da população. Ao listar e georreferenciar todos os 

equipamentos públicos, o Diagnóstico apontou o seguinte problema: os únicos equipamentos 

que possuem uma cobertura razoável são as escolas. As creches e os equipamentos de saúde 

estão localizados em poucos dos núcleos urbanos. As creches existem apenas na Sede e nos 

bairros de Santa Rita, Oliveira Barros e Vila São José. Tal condição gera a demanda por viagens 

entre os núcleos ou então a falta de acesso aos serviços. 

Figura 1-1 Distritos e principais localidades de Miracatu 

 
Fonte: IBGE 2018. Elaboração: RiscoAU 2018.	

  

                                                             
1 Os relatos das Oficinas Participativas realizadas no município constam no produto nº2 Diagnóstico. 
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Quadro 1-1 Distâncias entre os aglomerados urbanos de Miracatu 2018, em quilômetros. 

Distrito Bairros/Regiões Miracatu-
Sede Oliveira Barros Pedro 

Barros 
Santa 
Rita 

Miracatu 
Miracatu - Sede  - 10 10 25 
Biguá 7 4 16 30 
Vila São José 10 5 18 33 

Oliveira Barros Oliveira Barros 10 - 20 35 
Jardim Alvorada 15 3 22 37 

Pedro Barros Pedro Barros 10 20 - 16 
Musácea 15 25 6 20 

Santa Rita Santa Rita 25 35 15 - 
Serra do Cafezal 52 62 42 42 

Fonte: Google Earth. / Elaboração: RiscoAU 2018. 

Por conta destas características, as más condições de mobilidade no território deve ser tomada 

como uma questão central para o planejamento da gestão pública municipal. O sistema de 

transporte coletivo possui algumas deficiências, como o fato de não adentrar em todos os 

bairros ou de ser parcialmente suspenso nos finais de semana. As distâncias entre os bairros e 

os volumes de população tornam a operação dos sistemas de ônibus desinteressantes 

financeiramente e complexos operacionalmente.  

Os modos de transporte ativos – a pé e bicicleta – podem ser adequados para os deslocamentos 

internos aos bairros e devem ser estimulados, porém não são adequados para as viagens entre 

os diferentes núcleos urbanos e áreas rurais, uma vez que as distâncias são bastante grandes 

(entre 20 e 30 km, em média) e quase sempre apoiados na rodovia BR 116, que corta Miracatu. 

Segundo a avaliação feita pela população através da pesquisa de campo apresentada em detalhe 

no Diagnóstico, parece haver uma avaliação boa da “iluminação pública”, porém as demais 

categorias que dizem respeito à mobilidade a pé apresentam grande incidência da classificação 

“ruim”, “péssimo” ou “não há”. 

Gráfico 1-2 Condições de mobilidade urbana em Miracatu 2018. 

	
Fonte: Pesquisa de campo RiscoAU 2018. / Elaboração: RiscoAU 2018. 
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Além das avaliações sobre as condições da infraestrutura e serviços de saneamento básico 

constantes do diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico, realizado em 2016, e que 

já apontava as disparidades entre a existência e oferta de infraestrutura de saneamento básico 

nas áreas urbanas e nas áreas rurais, tal percepção parece reforçada pela pesquisa de campo e 

pelas oficinas participativas. Percebe-se que, ao passo que as áreas urbanas são quase que 

totalmente atendidas pelo serviço de coleta de lixo, esgotamento sanitário e abastecimento de 

água, as áreas rurais são ainda bastante carentes em relação à disponibilidade desse tipo de 

serviço. 

O mesmo padrão se repete com a disponibilidade de equipamentos públicos e comércio e 

serviços nos bairros – novamente apontando a dicotomia urbano/rural existente em Miracatu e 

acentuada ainda mais pela difícil acessibilidade e más condições do transporte coletivo. Escolas 

e postos de saúde parecem ser os equipamentos com melhor distribuição no território - com 

uma maior frequência de respostas “existe, mas precisa melhorar” - ao passo que creches, áreas 

verdes e espaços para a prática de esportes precisam de atenção na maior parte dos territórios 

da cidade, como já apontado anteriormente. 

Gráfico 1-3 Equipamentos públicos no bairro. Miracatu 2018. 

 

Fonte: Pesquisa de campo RiscoAU 2018. / Elaboração: RiscoAU 2018. 

Os dados de comércio por bairro apresentam os resultados mais preocupantes, com uma grande 

inexistência de grande parte dos estabelecimentos questionados. O único tipo de comércio 

razoavelmente presente são as padarias (45% de respostas “não há”). Foi citada ausência de 

mercado em 62% das respostas, e em torno de 90% de ausência de feira livre, banco, lotérica, 

posto de gasolina e farmácia. 
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Gráfico 1-4 Comércio no bairro. Miracatu 2018. 

 

Fonte: Pesquisa de campo RiscoAU 2018. / Elaboração: RiscoAU 2018. 

 

1.2 Expansão urbana, déficit habitacional e regularização fundiária 

Na etapa de diagnóstico, foram mapeados os vazios urbanos dentro das áreas urbanizadas (ou 

seja, aquelas já providas de infraestrutura urbana em seu entorno imediato), visando 

alternativas que apontem em direção a um horizonte para Miracatu com crescimento e 

urbanização mais ordenados, evitando uma maior dispersão territorial e que os problemas 

relacionados a ela se aprofundem ainda mais. Para isso, tomou-se como base a seguinte 

comparação baseada na projeção populacional. 

Gráfico 1-5 Evolução da área urbanizada da Sede (1973/2016) e o permitido pela legislação (2006/2018) 
em km², Miracatu. 

 

Nota: a expansão urbana foi baseada na projeção populacional de maior resultado em 2030, baseada na tendência 

estadual; a tendência municipal é de queda. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Miracatu; Censo IBGE / Elaboração: RiscoAU 2018. 
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instituída no ano de 2006 em 5,8 km2. Neste mesmo ano, a área urbanizada era de 1,9 km2. Ou 

seja, o perímetro constante em lei já apresentava considerável folga em relação ao que era 

verificado no município. Entretanto, no ano de 2015, alterou-se o perímetro urbano vigente em 

legislação, para 24,2 km2. 

A expansão desenfreada do perímetro urbano em legislação ignora as questões elencadas 

referentes à dispersão da população no território, e ao acesso a serviços e equipamentos 

urbanos. Além de ignora-la, o aumento demasiado do perímetro carrega o potencial de seu 

agravamento, jogando sobre os ombros do poder público o ônus e a obrigatoriedade de provisão 

de infraestruturas para áreas mais amplas e não necessariamente adensadas. 

Com os perímetros delimitados, utilizou-se uma metodologia de identificação de vazios urbanos 

como a demonstrada na figura a seguir:  

Figura 1-2 Localização vazios urbanos na Sede do município de Miracatu.  

	
Fonte: Google Satellite 2016 / Elaboração: RiscoAU 2018. 

Foram identificados vazios urbanos na sede do município que representam uma área de 391.198 

m², ou 18% sobre a área urbanizada, o que é plenamente suficiente para alocar o crescimento 

populacional até 2030 apontado no gráfico anterior. Também foram identificados os vazios em 

outras áreas urbanizadas do município. Somados aos vazios identificados nos demais bairros, 
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temos mais de 770 mil m² (0,77 km²) vazios dentro de áreas já dotadas de infraestrutura, o que 

equivale a 24% da área urbana verificada.  

Quadro 1-2 Vazios urbanos identificados e proporção sobre área urbanizada. 

Abrangência Vazios Urbanos % Bairro 
Miracatu - Sede 391.198 18% 
Jd. Alvorada 103.718 34% 
Oliveira Barros 23.595 8% 
Biguá 19.940 25% 
Santa Rita 237.092 44% 
TOTAL 775.543 24% 

Fonte: Google Satellite 2016. / Elaboração: RiscoAU 2018.	

Um lote urbano de Miracatu tem em média entre 300 m² e 600 m², de modo que temos entre 

1.200 e 2.600 lotes. A família média de Miracatu é de 3,3 pessoas por domicílio (Censo IBGE 

2010), o que significa que estes vazios permitem alocar entre 4.300 e 8.600 habitantes.  

A projeção populacional para o ano de 2030 com maior resultado prevê um acréscimo 

populacional de 1.598 pessoas. Isso significa que para abrigar a expansão populacional local, as 

áreas vazias existentes já providas de infraestrutura urbana são mais que suficientes. 

Quadro 1-3 Déficit Habitacional quantitativo por situação do domicílio: Miracatu, Microrregião de 
Registro, Estado de São Paulo e Brasil 2000 e 2010. 

Ano Tipo Brasil São Paulo MR Registro Miracatu 

20
00

 

Total 5.890.139 773.490 6.202 - 

Urbana 4.140.088 718.283 3.603 - 

Rural 1.750.051 55.207 2.599 - 

Total % 13,2% 7,5% 10,0% - 

Urbana % 11,1% 7,4% 8,5% - 

Rural % 23,6% 8,8% 13,3% - 

20
10

 

Total 6.940.691 1.495.542 6.723 682 

Urbana 5.885.528 1.464.295 5.084 361 

Rural 1.055.163 31.248 1.638 320 

Total % 12,1% 11,6% 9,0% 11,0% 

Urbana % 11,9% 11,9% 9,3% 11,2% 

Rural % 13,0% 6,5% 8,1% 10,8% 
Nota: (-) Dado não existente. Em 2000 o déficit municipal era calculado apenas para alguns municípios. 
Fonte: Fundação João Pinheiro / Elaboração: RiscoAU 2018. 

Outro dado relevante sobre este mesmo aspecto é que o déficit habitacional quantitativo em 

Miracatu é proporcionalmente alto. Os vazios urbanos existentes podem (e devem) ser 

utilizados para acomodar o crescimento populacional e também a demanda por habitação de 
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interesse social, evitando a construção em frentes de ocupação não planejadas, desprovidas de 

infraestrutura e com fronteiras urbanas ainda mais distantes.  

No processo de ocupação dos vazios urbanos identificados, também devem ser consideradas as 

instalações de novos usos – comércio, serviços, indústrias, equipamentos públicos – tanto nas 

possíveis áreas de expansão urbana como utilizando os vazios urbanos identificados. A 

implantação de novos usos tem relação com outros pontos levantados no diagnóstico, como a 

falta de acesso a determinados serviços públicos, falta de comércio básico em alguns bairros e 

dificuldade de acesso ao trabalho e à renda. 

Ainda, a situação da regularização fundiária no município de Miracatu também foi identificada 

como questão central para a gestão do território pela administração municipal. No entanto, 

identificou-se que grande parte de sua área urbanizada se encontra sem planta - nem qualquer 

outro registro dos loteamentos - e, destas, muitas ainda não foram regularizadas. 

Estima-se que, a partir das áreas urbanizadas identificadas em imagem de satélite, estima-se 

que menos de 70% da área com ocupação atual dos aglomerados urbanos e rurais do município 

possua planta cadastrada na Prefeitura e potencialmente regularizadas. Nesse aspecto, 

destacam-se negativamente os bairros Serra do Cafezal e Musácea (nenhuma área com planta 

cadastral foi identificada), bem como Oliveira Barros e Vila São José, com menos de 40% de suas 

áreas com plantas cadastrais. Pedro Barros, por sua vez, possui 92% de sua área com planta 

cadastral. Ao mesmo tempo, apesar da área da sede de Miracatu possuir 84% da área 

urbanizada com planta cadastral, apresenta a maior área absoluta em situação irregular (mais 

de 300 mil m²).  

1.3 Demografia, emprego e renda 

Entre os diversos dados, indicadores e informações analisadas no diagnóstico, é especialmente 

notável o decréscimo populacional que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Tal 

decréscimo indica que o município está perdendo população – e, a análise realizada ainda 

aponta que o fenômeno não parece ter ligação com as taxas de natalidade e mortalidade que, 

por sua vez, estão dentro da média e condizentes com a tendência da Microrregião (MR) de 

Registro, na qual Miracatu está inserida.  

Ainda, a população de Miracatu é mais jovem do que a do estado de São Paulo e a nacional – o 

que está refletido em uma maior presença de população em idade escolar e na demanda por 

equipamentos de educação e os serviços atrelados a eles, tais como transporte escolar. A 
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proporção de matrículas urbanas em Miracatu é de 77%, muito diferente da população, que é 

51% urbana, o que potencialmente gera a demanda por deslocamentos em busca de estudos – 

e, novamente, aponta como a questão da dispersão territorial é essencial para compreender 

muitas das questões enfrentadas pelo município. 

Nota-se, também, uma redução da População em Idade Ativa (PIA) em Miracatu – ao contrário 

da tendência que se vê no estado de São Paulo e no Brasil. Isso significa que há uma redução no 

número de pessoas em idade para exercer atividades de trabalho. Tal constatação é compatível, 

entretanto, com a perda de população em geral registrada no município no período, que foi da 

ordem de 8%. Isso coincide com a faixa etária mais elevada dos trabalhadores contratados no 

município: entre 40 e 64 anos. No geral, nota-se que quantidade de trabalhadores entre 40 e 49 

anos e 50 e 64 anos cresceu muito ante aquele entre 18 e 24 anos e 25 a 29 anos, dando sinais 

de que há alguma dinâmica incomum e fora do padrão observado no resto do país com a 

população jovem de Miracatu. 

Além disso, Miracatu também enfrenta uma variação negativa da sua População 

Economicamente Ativa (PEA). Entre 2000 e 2010, a PEA brasileira passou por expansão de 

aproximadamente 1/5, tendo São Paulo passado por expansão um pouco menos intensa. A MR 

de Registro registrou um crescimento da sua PEA de praticamente metade da taxa de variação 

brasileira no período. Em Miracatu, por sua vez, a PEA passou por retração de quase 6%, 

contribuindo, inclusive, para que a variação na MR de Registro fosse menos intensa do que o 

observado em São Paulo e no Brasil. Ocorre, portanto, que a PEA do município passou por 

retração ainda mais intensa do que a População em Idade Ativa (PIA).  

Em suma, o diagnóstico socioeconômico de Miracatu aponta que houve perda potencial do 

mercado de trabalho, enquanto no contexto nacional e estadual, o que se verificou é a expansão 

dessa população, o que costuma ter efeito sobre a dinâmica econômica, do emprego e da renda. 

Tal dinâmica econômica também está calcada no fato de Miracatu ter uma economia com 

altíssima participação agrária e de baixo dinamismo econômico: a quantidade de postos de 

trabalho informais, ainda que venham diminuindo, é alta por conta da alta participação da 

agropecuária e do comércio, que são segmentos onde as práticas informais são mais comuns. 

Especialmente a partir de 2010, o município passou a apresentar taxas de crescimento oscilando 

com maior frequência, com crescimento abaixo do registrado em termos nacionais e estaduais 

– bem como em relação à MR de Registro. A própria MR de Registro, como um todo, cresceu 

acima da média brasileira a partir de 2005, por conta da instalação de indústrias na região, 
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enquanto o mesmo não aconteceu em Miracatu – resultando em um crescimento abaixo do 

referencial da Microrregião. 

Ao mesmo tempo, contando com notório grau de participação das atividades agropecuárias no 

seu Produto Interno Bruto (PIB), superior ao da Microrregião e do Estado de São Paulo, a 

economia da cidade sofreu muito com a queda – de praticamente 50% - do valor agregado 

agropecuário, entre 2005 e 2015. Além disso, o principal produto do município, a banana, vem 

sofrendo com a idade avançada dos bananais, queda da produtividade e efeitos climáticos 

recentes, tendo efeitos que também são observados nos lucros obtidos. De maneira associada, 

do ponto de vista dos recursos orçamentários disponíveis, o grande impacto e flutuação da 

arrecadação são típicos de municípios puxados pela dinâmica agropecuária, como ocorre em 

Miracatu. 

Resultado direto da economia essencialmente agrária e de baixo valor agregado do município 

também é a baixa renda das famílias do município e a queda observada entre os anos 2000 e 

2010. No ano de 2000, o rendimento médio mensal dos domicílios particulares permanentes em 

São Paulo era, em média, 38% superior ao brasileiro. Nesse mesmo ano, o rendimento médio 

mensal dos domicílios particulares permanentes na MR de Registro era cerca de 20% inferior à 

média brasileira e, em Miracatu, praticamente 30% inferior a essa referência. 

Já em 2010, pode-se verificar, pelos mesmos dados atualizados do Censo Demográfico do IBGE, 

que a distância entre o rendimento médio mensal domiciliar brasileiro e paulista diminuiu, 

caindo para cerca de 30%. O oposto, entretanto, ocorreu para a MR de Registro e Miracatu: 

ambos ficaram mais distantes da referência média nacional. A distância era de mais de 31% para 

a MR de Registro e superior a 44% para Miracatu. Isso significa que juntamente com a redução 

da PEA e do número de ocupados anteriormente mencionados, também houve uma redução, 

em média, nos rendimentos dos domicílios, conformando um cenário bastante negativo. 

Um dos resultados disso é a proporção de pobres de Miracatu, mais elevada do que as médias 

nacional ou estadual. Em verdade, em 2010, essa proporção era equivalente a 4 vezes a 

verificada para o Estado de São Paulo e 1/3, praticamente, acima do patamar nacional.  

De maneira geral, o que se verifica é um caráter precário da geração de renda no município, 

uma combinação de salários baixos, mercado de trabalho pouco dinâmico, dependência de 

setores com características cíclicas e de baixa produtividade, com poucas oportunidades para 

os mais jovens e mulheres. Os salários de Miracatu, sempre abaixo dos registrados para	a MR 
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de Registro e para o estado de São Paulo, ajudam a entender o cenário de extensão da pobreza 

verificado no município. A perda de população, redução da PEA e do número de ocupados, 

acompanhadas de queda nos rendimentos médios, dificultam ainda mais a superação do cenário 

de extensão da pobreza. 

Identificou-se, ainda, nas oficinas realizadas e nos resultados da pesquisa de campo, que a 

concentração dos (poucos) empregos que não estão no setor agrário no centro da cidade e o 

restante das oportunidades concentradas na atividade agrícola são problemas percebidos pela 

população. O gráfico abaixo traz a avaliação da população entrevistada na etapa de pesquisa de 

campo sobre as condições de emprego em seus bairros: 

 

Gráfico 1-6 Condições de emprego nos bairros de Miracatu 2018. 

 

Fonte: Pesquisa de campo RiscoAU 2018. / Elaboração: RiscoAU 2018. 

 

1.4 Finanças municipais 

Durante a etapa de diagnóstico, constatou-se um desbalanço entre as receitas e despesas da 

Prefeitura de Miracatu. O custo da administração pública municipal é muito alto – tanto por 

conta do baixo dinamismo econômico da economia primordialmente agrária quanto devido à 

grande extensão territorial do município e de seus vários núcleos populacionais: a enorme 

dispersão territorial acaba acarretando na perda de eficiência dos gastos públicos. 

A análise do período de 2013 a 2016 apontou que, entre 2013 e 2015, as receitas e despesas 

cresceram mais ou menos proporcionalmente, atingindo seu pico de arrecadação, gastos e 

investimentos em 2015. Entretanto, houve uma queda brusca de receitas e despesas em 2016 

– com uma queda das receitas mais acentuada do que das despesas. Com isso, caíram muito os 

recursos remanescentes para investimentos no município. 
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Os dois principais motivos para a queda na arrecadação foram a redução no valor das 

transferências correntes e a queda das receitas tributárias. As transferências correntes 

passaram por um achatamento, entre 2013 e 2016, enquanto as receitas de contribuições, que 

haviam crescido entre 2013 e 201, sofreram uma queda em 2016. No cenário recessivo da 

economia, até 2016, as transferências da esfera federal foram importantíssimas e serviram de 

apoio frente à queda sistemática das componentes das transferências provenientes da esfera 

estadual. 

Já em relação às receitas tributárias, o que se nota é que, entre 2013 e 2016, as únicas receitas 

tributárias que apresentaram aumento foram o ITBI (Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de 

Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis) e o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza). Entretanto, o aumento na arrecadação do ISSQN esteve principalmente baseado nas 

entradas adicionais fruto das obras de duplicação da rodovia BR-116 que corta o município. Com 

o fim da obra, em 2017, também houve interrupção nesse aporte – causando, então, a queda 

brusca na arrecadação tributária. 

Ainda, na etapa de análise das participações relativas de cada componente para as receitas 

tributárias, constatou-se a diminuta proporção que o IPTU e outros impostos de caráter 

progressivo perfazem desse agregado. Uma breve análise sobre o panorama da cobrança de 

IPTU no município mostra que a planta genérica de valores, aprovada e constante na Lei 

Municipal 1.567, de 29 de Dezembro de 2010, não sofreu atualização nos seus valores, a não ser 

mera correção monetária pela inflação. Ocorre que, especialmente até o ano de 2014, houve 

forte valorização imobiliária no país, colocando o país em primeiro lugar no mundo em 

comparação internacional no tocante à apreciação imobiliária. Esse indício sugere que a 

apreciação dos imóveis no país foi relativamente superior aos principais índices de inflação. Mas, 

em relação à atualização da planta de valores do IPTU de Miracatu, a inflação não se traduziu 

em maior arrecadação.  

Além de uma defasagem da planta de valores do IPTU, a etapa de diagnóstico também 

identificou um elevado número de imóveis e edificações irregulares no município, além de 

grande quantidade de proprietários inadimplentes.  

Para o ano de 2018, de acordo com o cadastro municipal do IPTU, estavam listados 4.749 

imóveis. Entre esses imóveis, foi feito um levantamento de quantos acusavam dívidas, através 

de um campo na planilha chamado “Anos em dívida”. Dessa forma, independentemente de ter 

dívida por um ou dez anos, esse imóvel seria registrado como em situação endividada. Esse 
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exercício teve como resultado 1.826 imóveis. Esse número equivale a pouco mais de 38% de 

todos os imóveis arrolados na base de dados do IPTU de Miracatu em 2018. Esse cenário, de 

grande quantidade de imóveis irregulares – e que, portanto, não pagam IPTU -, em conjunto 

com alta proporção de inadimplência, ajuda a entender o porquê esse tributo possui 

representatividade tão baixa nas receitas municipais. Soma-se a isso, um histórico extenso de 

prática de valores venais desatualizados, além de alíquotas demasiado reduzidas. Um possível 

caminho para ampliação das receitas municipais passa pelo ajuste e modernização da cobrança 

do IPTU, algo que pode imprimir, inclusive, maior caráter de justiça tributária às receitas do 

município.  

Além disso, foram identificados quais seriam os bairros que concentrariam os imóveis em 

situação de dívida. O resultado apontou que apenas 8 bairros concentravam mais da metade 

dos imóveis em situação de dívida no cadastro do IPTU de Miracatu, totalizando pouco mais 57% 

desse total. 

Para estimar a ordem de grandeza da defasagem do cadastro, foi realizada uma análise 

preliminar da defasagem entre o cadastro de imóveis do IPTU e a ocupação real do território 

municipal. Foram analisados os bairros de Oliveira Barros, Vila São José e Biguá, escolhidos pela 

consultoria em conjunto com a Prefeitura. Os bairros de Oliveira Barros e Biguá possuem pouco 

mais de 85% e 82% de imóveis cadastrados, respectivamente, o que significa que 15% e 18% dos 

domicílios existentes não possuem cadastro e, portanto, não pagam IPTU. Em Vila São José, essa 

proporção é de cerca de metade dos domicílios. 

 

1.5 Turismo 

Recentemente foi elaborado o Plano de Turismo Regional Integrado (PTIR) desenvolvido para os 

municípios de Miracatu, Juquiá e Tapiraí, que incluía os seguintes produtos: Estudos 

Socioeconômicos, Estudos de Oferta Turística, Estudo de Demanda turística e análise 

estratégica, Estruturas municipais de turismo, Plano estratégico de comunicação e ciclo de 

capacitações, Prognóstico e Plano de Turismo Integrado Regional. A etapa do Estudo de 

Demanda Turística do Legado das Águas aponta que Miracatu tem potencial pouco explorado 

de caráter histórico/artístico, cultural e, em especial, de turismo ambiental – através das trilhas 

e cachoeiras da região. O plano identificou que os visitantes das atrações turísticas locais são, 

em sua maioria, habitantes da região e do próprio município. 
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Na sequência do Plano de Turismo Regional Integrado, foi desenvolvido e aprovado na forma de 

Lei Municipal nº 1.872/2017, o Plano Diretor Municipal de Turismo de Miracatu,	visando ser 

“um instrumento de planejamento capaz de orientar o 
desenvolvimento econômico, político e social sustentado do 

turismo no Município, visando à melhoria das condições de vida 

de sua população, com inclusão social e respeito ao meio 

Ambiente”. (artigo 1º da Lei nº1.872/2017, PDMT Miracatu) 

O turismo (ainda) pouco explorado da região se traduz nos poucos equipamentos e serviços 

existentes para atender a demanda turística atual e futura mapeados, como serviços de 

hospedagem e de alimentação limitados e pouco diversificados – o que consta dos estudos 

realizados para o desenvolvimento do PTIR. Tal diagnóstico é compartilhado pela população 

local, que avaliou negativamente as condições das políticas e serviços que envolvem o turismo 

em Miracatu, quando consultada sobre esse aspecto na pesquisa de campo realizada.  

 

Gráfico 1-7 Serviços de turismo de Miracatu 2018. 

Fonte: Pesquisa de campo RiscoAU 2018. / Elaboração: RiscoAU 2018. 
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1.6 ANÁLISE INSTITUCIONAL E NORMATIVA 

A análise institucional e normativa realizada no Diagnóstico Técnico-Participativo do processo 

de revisão do Plano Diretor de Miracatu compilou as secretarias, conselhos e instrumentos de 

gestão urbana existentes no município.  

O poder público municipal de Miracatu está estruturado da seguinte maneira: 

Quadro 1-4 Estrutura do poder público municipal – Miracatu 

# Diretoria 

1 Gabinete 
2 Diretoria de Administração 
3 Diretoria de Assistência Social 
4 Diretoria de Compras e Projetos 
5 Diretoria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 
6 Diretoria de Manutenção e Serviços Públicos Municipais 
7 Diretoria de Obras e Planejamento Urbano 

8 Diretoria de Educação 

9 Diretoria de Esportes 

10 Diretoria de Fazenda e Planejamento 

11 Diretoria Jurídica 
12 Diretoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
13 Diretoria de Saúde 
14 Diretoria de Transporte 

Fonte: Prefeitura de Miracatu, 2018. Elaboração Risco AU 2018. 

Chama atenção a Diretoria de Obras e de Planejamento Urbano serem uma diretoria única, cujas 

funções são bastante diversas, como a manutenção de estradas rurais, obras de reforma e 

construções novas (desde quadras esportivas em escolas e unidades de saúde), aprovação de 

projetos e obras, entre outros. A inexistência de uma Diretoria que trate do Lazer também 

reflete a carência de espaços de lazer existentes no município. 
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Quadro 1-5 Conselhos municipais ativos e inativos – Miracatu. 
Nome do Conselho Situação 
Conselho da Cidade Ativo 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência Ativo 
Conselho Tutelar Ativo 
Conselho Municipal do Idoso  Ativo 
Conselho Municipal de Turismo Ativo 
Comissão Municipal da Defesa Civil Ativo 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar Ativo 
Conselho Municipal de Assistência social Ativo 
Conselho Municipal de Saúde Ativo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ativo 
Conselho Municipal de Educação Ativo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Ativo 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Inativo 
Conselho Municipal de Esportes e Lazer Inativo 
Conselho Municipal de Cultura Inativo 
Conselho Municipal da Juventude Inativo 
Conselho Municipal do Bem-Estar Social Inativo 
Conselho de Patrimônio Histórico Inativo 
Conselho Municipal do Meio Ambiente Inativo 

Fonte: Prefeitura de Miracatu, 2018. Elaboração Risco AU 2018. 

Já em relação aos Conselhos Municipais, destaca-se a importância do Conselho da Cidade, 

instituído para o processo de revisão do Plano Diretor. Seus membros e o governo já 

manifestaram o desejo de que ele permaneça ativo após o fim do processo de elaboração da 

política pública de ordenamento territorial e do respectivo Plano Diretor. Destacam-se, 

negativamente, a inatividade do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, de 

Esportes e Lazer, de Cultura, da Juventude, do Bem-Estar Social, de Patrimônio Histórico e de 

Meio Ambiente. Em relação aos instrumentos de gestão urbana e planos setoriais, cuja 

existência foi identificada no município, dispõe-se da seguinte forma: 

Quadro 1-6 Existência de instrumentos de gestão urbana e planos setoriais – Miracatu. 
Lei / Plano Observação 

Plano Diretor 2006 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 2009 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 2016 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 2016 

Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) Plano Municipal de Defesa Civil 2014 

Plano Mobilidade Urbana (PMU) Não existe 

Outros planos, programas e projetos 
Lei do Perímetro Urbano de 2015 

 
Plano Municipal de Turismo 2017 

Fonte: MUNIC, 2015; Prefeitura Municipal de Miracatu, 2018. Elaboração: Risco AU, 2018.  
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Identificou-se a inexistência de importantes leis e planos municipais. Dentre elas, destaca-se a 

inexistência da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, mesmo que embora o texto da lei 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, aprovado em 2006, desse como prazo até 

dezembro de 2010 para a elaboração dessa e de outras leis que o completariam. Essa etapa do 

trabalho também encontrou a inexistência do Plano de Mobilidade Urbana e encontrou uma Lei 

do Perímetro Urbano, aprovada em 2015, mas sem nenhum vínculo à revisão do Plano Diretor, 

que está acontecendo apenas em 2018. 

Entretanto, um dos pontos positivos encontrados é a recente aprovação do Plano Municipal de 

Turismo e a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em 2016, bem como a aprovação 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, também em 2016 – cujas diretrizes poderão 

ser incorporadas com facilidade ao presente trabalho de revisão do Plano Diretor. 
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2 PROJEÇÕES E CENÁRIOS 

Este capítulo traz um conjunto de projeções, para o período de 20 anos, para alguns dos 

principais temas relativos à gestão pública do município de Miracatu – em especial, projeções 

populacionais, de expansão urbana e de orçamento – com direta relação com a gama de temas 

que abrange o Plano Diretor. Essas projeções são colocadas em perspectiva em combinação com 

aspectos centrais da conjuntura atual para uma avaliação das condições gerais de execução das 

estratégias e ações integrantes deste plano, numa análise de cenários. 

A análise de cenários aborda uma sequência de condicionantes, variando desde o cenário 

macroeconômico até perspectivas federativas e marco regulatório, para mapear e avaliar as 

principais oportunidades e facilidades colocadas para concretização dos objetivos do Plano 

Diretor.  

2.1 Projeções  

2.1.1 Projeção de crescimento populacional e da expansão urbana até 2030 

A seguir, apresentamos as projeções populacionais para o município de Miracatu, para os anos 

de 2020 e 2030. As estimativas apresentadas a seguir foram calculadas com base nas tendências 

de crescimento do município, da microrregião e do estado, pois o IBGE não realiza projeção 

populacional por município.  

Quadro 2-1 Projeções da população de Miracatu 2020/2030. 

Miracatu 2017 2020 2030 

Tendência municipal 20.288 19.942 18.965 
Tendência estadual 20.288 20.728 21.886 
Tendência da microrregião 20.288 20.555 21.082 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco arquitetura urbana 2018. 

Quadro 2-2 Taxa de crescimento anual projetado – Estado de São Paulo, microrregião de Registro e 

Miracatu 2020/2030. 

Abrangência 2017 2020 2030 

São Paulo 0,77% 0,69% 0,43% 
MR Registro 0,49% 0,41% 0,13% 
Miracatu -0,59% -0,56% -0,45% 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco arquitetura urbana 2018. 

Cada uma das projeções realizadas traz resultados bastante distintos. A tendência municipal é 

de queda constante nos últimos anos, o que leva a uma população de 19 mil habitantes em 

2030; enquanto a tendência estadual é de crescimento, chegando a 21,9 mil habitantes no 
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mesmo ano; e a tendência da microrregião é de crescimento num ritmo mais lento, chegando a 

21,1 mil habitantes. 

Gráfico 2-1 Projeções da população de Miracatu 2020/2030. 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Risco arquitetura urbana 2018. 

As projeções de maior crescimento (seguindo a tendência estadual) apontam para uma 

população, em 2030, de 21.886 habitantes, população menor que a do Censo de 2000. Se 

considerarmos um aumento da parcela da população urbana para 54% (seguindo a tendência 

histórica de urbanização do município), teremos um acréscimo na população urbana de 1.390 

habitantes, 13% sobre 2017.  

Quadro 2-3 Evolução (2000 e 2017) e projeção populacional (2030) para Miracatu (população urbana e 

rural). 

Ano 2000 2017 2030 Crescimento 
(2030-2017) 

População total 22.383 20.288 21.886 1.598 
Urbana % 48,8% 51,4% 54,0% - 

hab. 10.923 10.428 11.818 1.390 
Rural % 51,2% 48,6% 46,0% - 

hab. 11.460 9.860 10.068 208 
Nota: a projeção populacional utilizada foi a de maior resultado em 2030, baseada na tendência estadual; a tendência 
municipal é de queda. 
Fonte: Censo IBGE / Elaboração: RiscoAU 2018. 

Seguindo essa projeção e considerando que esse aumento populacional ocorreria apenas na 

Sede, temos que a área urbanizada chegaria a 2,5 km² em 2030 (veja quadro e gráfico a seguir). 

Além disso, podemos somar a esse crescimento o Déficit Habitacional Quantitativo, que estima 

a carência de 682 unidades habitacionais, considerando famílias habitando em condições 

desfavoráveis (item 1.4.4). É importante apontar que esse déficit acontece, em sua maioria, nas 
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faixas de renda mais baixas, que dificilmente são alcançadas pelas políticas de financiamento 

habitacional e menos ainda pela provisão via mercado. 

Quadro 2-4 Evolução (1973 a 2016) e projeção da área urbana da Sede (2030) para Miracatu (população 

urbana e rural). 

Ano 1973 1984 1990 2000 2006 2010 2016 2030 
Área (km²) 0,4 0,9 1,3 1,8 1,9 2,1 2,2 2,5 

Fonte: Censo IBGE / Elaboração: RiscoAU 2018. 

Gráfico 2-2 Evolução da área urbanizada da Sede (1973/2016) e a projeção para 2030, em km².  

 
Nota: a expansão urbana foi baseada na projeção populacional de maior resultado em 2030, baseada na tendência 
estadual; a tendência municipal é de queda. 
Fonte: Censo IBGE / Elaboração: RiscoAU 2018. 

 

2.1.2 Projeção do Orçamento Municipal 

A seguir, apresenta-se a projeção estimada para o orçamento municipal de Miracatu. Para isso, 

consideramos os dados orçamentários recentes disponibilizados pelo SICONFI, para o período 

de 2013 a 2017. Como se pode atestar no quadro, a seguir, houve retração do montante 

arrecadado (de 3,46%), mas aumento das despesas (4,00%). Esse quadro foi resultado da perda 
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Quadro 2-5 Evolução Orçamentária 2013-2017 em Reais de 2018. 

 2013 2014 2015 2016 2017 var. 
(%) 

Taxa 
média 

anual de 
var. (%) 

Receitas 71.959.655,07 77.379.809,04 82.232.264,99 73.435.704,81 69.466.931,91 -3,46 -0,70 

Despesas 62.686.802,03 71.054.508,07 76.124.728,37 70.637.027,13 65.193.731,98 4,00 0,79 

Fonte: SICONFI. Elaboração: Risco AU 2018. 

O gráfico que segue oferece uma visualização mais fácil do ocorrido com as Receitas e Despesas 

Orçamentárias de Miracatu nos últimos cinco anos. 

Gráfico 2-3- Receitas e Despesas Orçamentárias de Miracatu – 2013-2018 em Reais de 2018. 

 
Fonte: SICONFI. Elaboração: Risco AU 2018. 

O ano de 2015 apresentou-se como ápice no período analisado, tanto para as receitas quanto 

para as despesas no município, chegando, em 2017, em patamares inferiores de receita aos que 

se registrava em 2013. Para as despesas, ocorreu o oposto. Mesmo com a queda consistente 

depois de 2015, a série se encerra em patamar superior ao verificado em 2013. Fica patente, no 

gráfico, a aproximação das curvas depois de 2015. 

É preciso também destacar algumas ponderações de ordem macroeconômica. Depois de um 

novo ciclo de crise econômico-financeira no âmbito global, ainda como desdobramento das 

instabilidades da crise internacional de 2008, o cenário internacional permanece apresentando 

traços de instabilidade por conta da expectativa frente a mudanças na política monetária dos 

EUA – com forte impacto sobre o financiamento e câmbio brasileiros – e tensões multilaterais 

no comércio por conta de posturas da gestão Trump, principalmente, mas também por 

incertezas ligadas a outras questões de afirmação nacional, como se viu recentemente na saída 

da Grã Bretanha da União Europeia, ainda a se resolver de maneira mais concreta.  
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Aqui, a expectativa de alta dos juros dos EUA conduz potencialmente fluxos da riqueza real 

(produção) para o setor financeiro. No cenário brasileiro, a condução da política 

macroeconômica mostra-se refém de dois grandes dilemas. Por um lado, há uma postura 

extremamente liberal, com agendas privatizantes, corte de investimentos públicos e reformas 

que jogam sobre os ombros das parcelas menos abastadas o ônus dos desequilíbrios fiscais do 

governo federal. Essa postura pouco contribui para reversão do cenário de crise que se prolonga 

a despeito das tentativas frustradas de se vender o contrário. Por outro, há uma clara submissão 

da política econômica a acordos políticos e negociatas para se tentar reduzir a instabilidade do 

quadro político. Dessa forma, o corte de investimentos públicos divide espaço com ampliação 

da liberação de verbas parlamentares, por exemplo. Soma-se a essa conjuntura a instabilidade 

ligada ao período eleitoral e particularmente as incertezas ligadas ao próximo pleito, com 

investimentos sendo segurados e contratações não respondendo aos anseios da equipe 

econômica do governo Michel Temer. Finalmente, uma questão que precisa ser enunciada, 

mesmo que ainda não tenha contornos conclusivos, diz respeito ao impacto da Emenda 

Constitucional 95/2016 sobre as finanças dos municípios. A emenda estabelece um teto aos 

gastos federais, o que na prática, pelo disposto, funciona como um congelamento dos gastos 

por 20 anos, utilizando como parâmetro a inflação. O resultado é que nenhuma pasta pode 

crescer, em termos reais, sem prejudicar o orçamento de outra. Os impactos dessa medida, 

aprovada há menos de 2 anos, ainda não teve seus desdobramentos devidamente estudados, 

mas sem dúvida pode prejudicar, se não diretamente, esforços federais que pudessem ter um 

impacto positivo no âmbito municipal. 

2.1.3 Projeção Orçamentária 

A projeção orçamentária é um exercício que busca identificar potenciais trajetórias para as 

receitas e despesas municipais. Apresenta-se, na sequência, uma composição de quatro 

cenários possíveis. Esses cenários representam diferentes possibilidades e limitações às políticas 

e ações municipais. Como se identificou no documento de diagnóstico deste Plano Diretor, a 

maior parte das receitas do município é proveniente de transferências, correspondendo as 

receitas próprias à menor parte da dinâmica orçamentária de Miracatu. As projeções 

apresentadas se aproximam muito mais de tipos ideais que ajudam a definir prioridades do que 

uma previsão sobre o orçamento futuro. 

Embora tenhamos atestado mudanças em direções distintas para receitas e despesas 

orçamentárias de Miracatu, para a projeção orçamentária foram aplicadas taxas iguais para 
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ambas, nos diferentes cenários. Isso significa que para as projeções ficaria estabelecida a atual 

diferença entre receitas e despesas. Para o cenário pessimista, foi adotado o índice de 0,1% de 

crescimento médio ao ano, o que seria considerado uma condição de estagnação. Como 

parâmetro de cenário moderado ou intermediário, sugeriu-se adotar a hipótese de crescimento 

de 1,0% ao ano e, como cenário otimista, valor médio de 2,0% ao ano. Adicionalmente, 

apresenta-se o que se propõe como um cenário misto, com taxas variáveis ao longo dos anos e 

que procura, em alguma medida, representar as flutuações características dos ciclos 

econômicos. 

O quadro a seguir contém as projeções feitas para estes quatro cenários possíveis, com suas 

respectivas taxas aplicadas a receitas e despesas até o ano de 2038 (uma projeção de 20 anos).  

Quadro 2-6 Projeções do Orçamento Municipal de Miracatu – 2018 a 2038 (em milhões de Reais de 
2018). 

  
Cenário Pessimista: 

0,1% a.a. 
Cenário Otimista: 

2% a.a. 
Cenário Intermediário: 

1% a.a. Cenário Misto: variável 

Ano Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas Receitas Despesas var.(%) 
2017 68,1 63,9 68,1 63,9 68,1 63,9 68,1 63,9 - 
2018 68,2 64,0 69,5 65,2 68,8 64,6 64,0 60,1 -6,0% 
2019 68,2 64,0 70,9 66,5 69,5 65,2 63,4 59,5 -1,0% 
2020 68,3 64,1 72,3 67,8 70,2 65,9 64,0 60,1 1,0% 
2021 68,4 64,2 73,7 69,2 70,9 66,5 65,3 61,3 2,0% 
2022 68,4 64,2 75,2 70,6 71,6 67,2 66,6 62,5 2,0% 
2023 68,5 64,3 76,7 72,0 72,3 67,8 68,6 64,4 3,0% 
2024 68,6 64,4 78,2 73,4 73,0 68,5 70,0 65,7 2,0% 
2025 68,7 64,4 79,8 74,9 73,7 69,2 72,8 68,3 4,0% 
2026 68,7 64,5 81,4 76,4 74,5 69,9 73,5 69,0 1,0% 
2027 68,8 64,6 83,0 77,9 75,2 70,6 71,3 66,9 -3,0% 
2028 68,9 64,6 84,7 79,5 76,0 71,3 69,9 65,6 -2,0% 
2029 68,9 64,7 86,4 81,1 76,7 72,0 70,6 66,2 1,0% 
2030 69,0 64,8 88,1 82,7 77,5 72,7 71,3 66,9 1,0% 
2031 69,1 64,8 89,9 84,3 78,3 73,5 74,1 69,6 4,0% 
2032 69,1 64,9 91,7 86,0 79,1 74,2 74,1 69,6 0,0% 
2033 69,2 64,9 93,5 87,7 79,9 74,9 74,9 70,3 1,0% 
2034 69,3 65,0 95,4 89,5 80,7 75,7 74,1 69,6 -1,0% 
2035 69,3 65,1 97,3 91,3 81,5 76,5 72,6 68,2 -2,0% 
2036 69,4 65,1 99,2 93,1 82,3 77,2 73,4 68,8 1,0% 
2037 69,5 65,2 101,2 95,0 83,1 78,0 74,8 70,2 2,0% 
2038 69,5 65,3 103,2 96,9 83,9 78,8 77,8 73,0 4,0% 

var. (%) 2,12 2,12 51,57 51,57 23,24 23,24 14,26 14,26  

Fonte: Dados do SICONFI para 2017. Elaboração: Risco AU 2018. 

A taxa média anual de 0,1% do cenário pessimista equivale ao prolongamento de um estágio de 

estagnação e resulta num crescimento de 2,12%, em 20 anos, para os valores do orçamento 

municipal. O cenário otimista, a partir de um crescimento médio anual de 2,0%, estabelece uma 

expansão de pouco mais de 50% nos valores de receitas e despesas ao cabo de 20 anos. O 

cenário intermediário, com taxa anual média de expansão de 1,0%, resulta em variação de 
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23,24%, em 20 anos. Por fim, o cenário misto apresenta resultado um pouco mais contido, de 

expansão de 14,26% para o mesmo período. O gráfico, na sequência, apresenta os diferentes 

cenários, permitindo uma visualização mais clara. 

Gráfico 2-4- Projeção das Receitas no Orçamento Municipal de Miracatu – 2018 a 2038. 

Fonte: Risco AU 2018. 
 

2.2 Cenários 

A seguir estão apresentadas as principais condicionantes que balizam os cenários analisados. 

Estas nove condicionantes, quando inter-relacionadas, compõem as diferentes hipóteses de 

referência, contribuindo para o mapeamento de possíveis oportunidades ou percalços para a 

persecução dos objetivos do Plano Diretor. 

Comecemos pelo cenário macroeconômico. Essa condicionante diz respeito aos principais 

destaques do quadro econômico no agregado nacional, ponderando perspectivas de 

crescimento do PIB, fatores relacionados à condução da política monetária e controle 

inflacionário. A conjuntura econômica nacional acaba impactando, ainda que de maneira muitas 

vezes indireta, a disponibilidade de recursos e oportunidades de investimentos que podem ser 

captadas pelo município. 

Outra questão relevante tem a ver com o papel do Estado e a postura que assume frente aos 

desafios de gestão e execução de políticas públicas. Essa questão procura avaliar a inserção e 

capacidade de articulação em geral do Estado para garantir a defesa e fruição dos diversos 

direitos constitucionais, através de ação mais direta ou indireta dos entes públicos. 
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O marco regulatório também é avaliado. No caso, alterações e destaques a dispositivos legais 

ou novidades aplicáveis à política urbana com possível impacto na aplicação do Plano Diretor. 

Adicionalmente, a relação interfederativa também será analisada. Essa questão diz respeito ao 

arranjo entre diferentes esferas de governo e suas diferentes atribuições para garantir direitos 

e políticas, aqui mais estreitamente ligadas à temática urbana. 

A capacidade da gestão local, por sua vez, busca tecer uma avaliação crítica sobre os 

instrumentos disponíveis e a disposição de enfrentar problemas presentes no município em 

oposição à escala e diversidade de questões levantadas no diagnóstico. 

Uma questão diretamente ligada a essa última trata da estabilidade e continuidade da política 

pública. Sobre isso, busca-se ponderar o potencial de linearidade da política a partir de questões 

ligadas ao cenário político municipal, mas também de outras esferas governamentais. 

A participação social, além de fundamental para assegurar a aderência das soluções à realidade 

local, cumpre papel importante para assegurar a continuidade supramencionada. Nesse quesito, 

avalia-se as principais formas de participação social existentes e sua qualidade de atuação. 

Coloca-se, ainda, ponderações acerca dos recursos disponíveis para que as ações previstas no 

plano possam ser executadas. A questão passa não apenas por recursos próprios, mas também 

por aqueles que podem ser adquiridos via transferências e convênios, bem como demais 

alternativas. 

Por fim, são abordadas as questões ligadas a desastres naturais e situação de risco no município, 

avaliando a urgência e gravidade das situações levantadas em diagnóstico. 
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Quadro 2-7 Quadro de Hipóteses e Condicionantes. 
Condicionantes Hipótese 

Otimista 
Hipótese 

Intermediária 
Hipótese 

Pessimista 

Cenário 
macroeconômico 

Retomada do crescimento (em torno de 
3% ao ano) sem pressões inflacionárias e 
relação dívida/PIB decrescente, a partir 
do próximo ano.  

Vagarosa retomada do 
crescimento, em torno de 1% ao 
ano, com inflação variável e relação 
dívida / PIB instável.  

Extensão do cenário de crise, com 
crescimento nulo ou negativo, inflação e 
relação dívida/PIB crescente.  

Papel do Estado 
Capacitação e reforço da atuação estatal 
frente às políticas públicas, com defesa 
ampla dos direitos e serviços à população. 

Manutenção dos serviços públicos 
e extensão dos direitos em seus 
patamares e padrões atuais, com 
postura relativamente passiva do 
Estado, cumprindo, por vezes, 
apenas papel fiscalizador. 

Continuidade na perda de capacidade de 
articulação e provimento de serviços e 
direitos públicos. Ampliação desmedida 
da privatização e postura de fiscalização 
passiva. Grande permissividade a 
interesses privados articulados na esfera 
pública. 

Marco regulatório 

Avanço na legislação e programas 
vigentes, com ampliação de direitos e 
regulamentação de instrumentos que 
permitam melhor atuar sobre a gestão 
urbana, a defesa de direitos e oferta de 
serviços públicos. 

Manutenção da situação vigente, 
com instrumentos ainda sem 
regulamentação ou uso efetivo.  

Flexibilização ou anulação de direitos, 
garantias e serviços, desestruturando as 
possibilidades de atuação pública e/ou 
requerendo padrões mais baixos para 
oferta de serviços públicos. 

Relação 
Interfederativa 

Ampliação da coesão na atuação para as 
políticas públicas, com programas 
articulados nos diferentes níveis 
federativos. 

Relação descoordenada com 
políticas e programas se reforçando 
acidentalmente e, por vezes, em 
sentidos opostos. Poucos 
elementos de harmonia federativa. 
Traços de Guerra Fiscal. 

Avanço na dissolução e solidariedade nas 
relações federativas, com incentivos 
colocados para competição entre as 
diferentes esferas e ausência de 
coordenação e atuação harmônica. 

Capacidade da 
gestão local 

Gestão engajada em solucionar gargalos 
diagnosticados com mobilização da 
população local e municipalidade dotada 
dos instrumentos para aperfeiçoamento 
da defesa de direitos e oferecimento de 
políticas públicas.  

Limitações consideráveis impostas 
pelas dificuldades diagnosticadas, 
capacidade de mobilização da 
população ou organização e 
iniciativa da gestão. 

Agravamento dos principais problemas 
diagnosticados com atuação pouco coesa 
ou excessivamente passiva da gestão 
municipal, sem incorporar aspectos da 
participação social. 

Continuidade da 
política pública 

Situação de baixa polarização e grande 
compromisso com metas e objetivos das 
políticas públicas, com manutenção de 
dispositivos, recursos e iniciativas, nas 
diferentes esferas de governo. 

Políticas e ações interrompidas ou 
voláteis de acordo com diferentes 
gestões, gerando alguma 
dificuldade para manutenção e 
provisão de programas e serviços 
públicos. 

Alta instabilidade política, com políticas 
sendo prematuramente interrompidas ou 
excessivamente alteradas, com perda de 
referencial para população 
potencialmente atendida. 

Participação social 

Amplos mecanismos e formas de atuação 
social, através de conselhos, comissões, 
além de outras formas de participação 
direta e indireta, como consultas à 
população em sintonia e constante 
contato com serviços e políticas públicas. 
Postura ativa da gestão no sentido de 
inclusão e ampliação da participação 
popular. 

Alguma participação social 
contemplada na elaboração e 
acompanhamento de políticas 
públicas, sem grandes esforços 
para sua incorporação ou 
ampliação. 

Baixa participação social, com poucos 
canais ou formas de participação e ações 
e posturas que dificultem o 
acompanhamento e a opinião pública, 
ignorando questões ligadas à justiça 
social. 

Recursos 
disponíveis 

Disponibilidade crescente de discursos 
para diferentes setores, ampliando 
cobertura de serviços, extensão e 
profundidade de políticas públicas. 

Recursos existentes, porém com 
acesso dificultado, com disputa 
entre as diferentes pastas e grande 
necessidade de hierarquização. 

Corte generalizado de recursos e escassez 
de fundos para concretização de políticas 
públicas. 

Situação de risco 

Raros ou nenhum caso identificado de 
ocorrências por situação de risco, com 
controle de novas ocupações e realocação 
progressiva das construções em áreas 
alagáveis.    

Poucos casos identificados ligados à 
situações emergências e de risco, 
com planos e ações em vigência, 
evitando situações mais graves, 
mas sem ação progressiva para 
controle de novas áreas e remoção 
das áreas ocupadas.  

Casos relativamente numerosos e 
recorrentes de alagamento, com novas 
ocupações em áreas ambientalmente 
frágeis, nas Áreas de Proteção 
Permanente, sob risco de alagamento.  

Elaboração: Risco AU 2018. 
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2.2.1 Cenário Adotado 

Apresenta-se, em seguida, uma breve síntese dos cenários e projeções adotados para este 

Plano. Vale apontar, desde já, algo que perpassa as condicionantes de cenário e projeções 

adotadas, relativo à instabilidade política, econômica e social identificados na atual conjuntura 

brasileira. As eleições em Outubro deste ano e seus desdobramentos ampliaram de forma aguda 

as incertezas, com grande polarização política e um conjunto muito heterogêneo de projetos de 

poder em disputa, cada qual com diferentes posturas para as condicionantes aqui selecionadas. 

Essa situação, além de um desafio para esse tipo de exercício, dificulta a adoção de cenários 

particularmente positivos ou otimistas. Com isso em vista, seguem as principais ponderações 

acerca das projeções e condicionantes de cenário. 

Em termos do orçamento municipal, propõe-se a adoção do cenário misto, com taxas variáveis 

de crescimento, partindo de uma projeção particularmente ruim para os próximos 2 anos, 

impondo restrições aos recursos do município, mas eventualmente retomando-se uma 

trajetória de ampliação das receitas orçamentárias, mesmo com taxas médias anuais de 

crescimento inferiores a 1%. A adoção do cenário misto como mais provável requer a ressalva 

de que a dimensão do município implica numa volatilidade muito maior das flutuações 

orçamentárias, tendo quedas abruptas em períodos de crise e ganhos consideráveis em 

momentos de crescimento econômico. Isso torna a tarefa de projeção mais complicada, mas 

acredita-se que em seu efeito líquido o sentido seja o indicado. 

O cenário macroeconômico, marcado atualmente por um quadro recessivo, deve se estender 

por mais um ou dois anos, mantidas as políticas macroeconômicas de ajuste fiscal. A superação 

da recessão antes disso passa pela retomada de investimentos públicos, algo que depende 

fundamentalmente do resultado das eleições realizadas em Outubro. Há expectativa em relação 

à condução da política monetária com impacto direto sobre os juros e recursos disponíveis. 

Em relação ao papel do Estado, o período recente foi marcado por uma postura ao mesmo 

tempo excessivamente liberal, com aplicação de reformas (como a trabalhista) e iniciativa de 

privatização de empresas públicas relevantes, mas também desestruturante, com a Emenda 

Constitucional 95 aplicando um congelamento real dos gastos públicos federais por 20 anos, 

algo sem precedente na história econômica mundial, com o propósito de se buscar superávit 

primário nas contas nacionais e colocando em risco o provimento de serviços e investimentos 

públicos. Nesse sentido, a prática tem sido em sentido oposto à necessidade geral da população 

e a despeito dos interesses da maior parte da população. 
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No tocante aos marcos regulatórios, as principais referências ainda são a Constituição Federal 

de 1988 e o Estatuto das cidades (Lei 10.257/2001), com as bases para o entendimento e 

atuação através de políticas urbanas. Ali, constam políticas importantes do ponto de vista da 

construção de cidades mais justas, como o IPTU progressivo; outorga onerosa do direito de 

construir; parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóvel, direito de preempção, 

entre outros. Alguns desses instrumentos, embora regulamentados, ainda não foram absorvidos 

pelas práticas de gestão dos municípios. 

A relação interfederativa traz um dos principais focos de instabilidade diagnosticados. A 

aprovação da Emenda Constitucional 95, congelando os gastos públicos por 20 anos, coloca uma 

situação grave para as políticas públicas: com exceção das áreas da saúde e da educação, os 

recursos federais para as diferentes políticas públicas passariam por um embate direto. Ou seja, 

no atual contexto, para que se possa aumentar a parcela de gastos com, por exemplo, 

urbanismo, deve-se reduzir, em igual montante, a verba de outra área. Embora a lei não se 

aplique a gastos estaduais ou municipais, acaba por congelar as possibilidades de expansão para 

diversos setores com impactos concretos sobre os espaços urbanos e as populações dos 

municípios. Basta entender que, por exemplo, grande parte dos recursos para expansão da rede 

elétrica brasileira, ou no tocante ao saneamento básico, veio de recursos federais. Além disso, 

seguem as tendências ligadas à manutenção da guerra fiscal, com municípios e estados 

competindo por investimentos privados através de alteração de impostos e concessão de 

isenções, com claros impactos negativos sobre os cofres públicos. Por fim, o contexto recessivo 

e a escassez de recursos tornam mais agudos essas contradições e embates, carentes de solução 

por uma reforma tributária. 

Os principais desafios colocados à gestão local partem, primeiramente, da dimensão e 

profundidade das questões diagnosticadas no município. Seja pela grande extensão do território 

do município ou pela relativa dispersão da sua população, há um acúmulo considerável de 

situações sobrepostas e que reforçam um cenário de precariedades. A gestão local não conta, 

nesse sentido, com instrumentos próprios para solucionar a variada gama de problemas 

urbanos. Adota, entretanto, postura ativa para mitigação de situações irregulares, em temas 

variados, ainda que com as limitações esperadas para um município do porte de Miracatu.   

Sobre a questão da continuidade da política pública, há a já apontada situação de interrupção 

colocada em nível federal que interrompeu muitas das políticas em vigência até o ano de 2016, 

com cortes e cancelamentos de um conjunto de políticas públicas. No município, é possível 
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aprimorar a questão da estabilidade a partir de medidas relativamente simples de 

sistematização de informações, para que gestões futuras possam ter o conhecimento sobre 

motivações, embasamentos técnicos, históricos, etc. Isso passa pela digitalização de parte do 

acervo municipal, mas também criação de sistemas de referência. 

Em termos da participação social, é necessário internalizar de maneira mais abrangente a 

participação das diferentes localidades do município, com mecanismos amplos e rotativos de 

contato. O funcionamento e manutenção de conselhos temáticos, como o recente Conselho da 

cidade, cooperam para que segmentos da sociedade participem diretamente e estejam a par da 

condução de temas relevantes no município. 

A avaliação acerca dos recursos disponíveis é bastante pessimista. Como já se apontou no 

diagnóstico e mesmo quando se tratou das projeções orçamentárias, o contexto atual é de 

retração de recursos com perdas consideráveis de recursos próprios. Na esfera estadual, o 

cenário não é muito distinto, com a arrecadação do principal tributo dessa esfera, o ICMS, em 

situação bastante precária. No nível federal a situação não é diferente, com amplos cortes já 

apontados. A alteração desse cenário passa não apenas pela recuperação econômica, mas 

também por uma mudança de posturas e posicionamentos frente às prioridades de gestão. 

Por fim, quanto à situação de risco, destaca-se uma área de enchente e inundação com energia 

cinética, apontada pelo Plano Municipal de Defesa Civil, junto às planícies de inundação do rio 

Bananal, com levantamento de ameaça a 80 edificações. Quanto a deslizamentos, por sua vez, 

o mesmo plano indica 3 áreas de risco considerado muito alto, no Jardim Yolanda, Jardim 

Miracatu e Bairro do Peniche. Além dessas, 2 outras foram apontadas como sendo de alto risco. 

Ambas junto a estradas municipais, na Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira e no Bairro Barra 

Funda. O levantamento, atualizado em 2014, parece necessitar de nova atualização, inclusive 

com algumas indicações de áreas de alagamento sendo apontadas nas oficinas para este Plano 

Diretor. O Quadro a seguir apresenta de forma sintética as principais questões e sua avaliação: 
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Quadro 2-8 Quadro Situação das condicionantes no cenário atual do Município de Miracatu. 
Condicionantes Situação Observações 

1 – Macroeconomia Ruim 
Grandes incertezas e retomada muito mais lenta do que o 
esperado pela equipe oficial do governo. Desemprego e baixo 
crescimento. 

2 – Papel do Estado Média Retração da máquina pública com existência de conselhos fortes. 
3 – Marcos 
regulatórios 

Média 
Esforços para aplicação de instrumentos regulamentados pelo 
Estatuto das cidades. 

4 – Relação 
interfederativa 

Ruim 
Relações tensionadas pela escassez de recursos e instabilidade do 
cenário político federal. 

5 – Capacidade da 
gestão local 

Média 
Necessidade de sistematização de informações. Grandes desafios 
pelas características do município.  

6 –Continuidade da 
Política Pública 

Ruim 
Instabilidade política do país gera insegurança em todas as esferas 
administrativas. 

7 – Participação 
social 

Média 
Conselhos e Comissão precisam melhorar a capacidade 
deliberativa. Necessidade de formas ativas de manter contato com 
a população das diferentes localidades do município 

8 – Recursos 
disponíveis 

Ruim 
Perspectiva de poucos recursos, inclusive para convênios ligados à 
provisão de infraestrutura. 

9 – Situação de risco Média 
Há áreas de risco levantadas no município, com casos mais graves 
para deslizamentos do que para inundações, mas com necessidade 
de atuação, pois há edificações e população nessas áreas. 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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3 RECURSOS E FINANCIAMENTO PARA A POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, 

ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Conforme estabelece o Estatuto da Cidade (EC), Lei Federal 10.257/2001, que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, os 

municípios são os responsáveis pela elaboração da política urbana através do Plano Diretor e 

dos demais instrumentos de gestão urbana e planejamento municipal, como as leis de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, planos setoriais e diretrizes orçamentárias e 

participativas, entre outros. 

A política urbana municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana e os Planos Diretores são o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana.  Devem englobar todo o território municipal e 

seguir o conteúdo mínimo o estabelecido no artigo 42 do EC.  

Por sua vez, os Planos de Mobilidade Urbana (PMU) devem ser integrados e compatíveis com os 

Planos Diretores ou neles inseridos, e objetivam o planejamento da integração entre os 

diferentes modos de transporte e a melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas e 

cargas no território do município. 

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) têm por objetivo planejar e instituir a 

política habitacional municipal, sendo instrumento de promoção de acesso à moradia digna para 

a população da cidade. Os municípios com PLHIS elaborado passam a integrar o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e ficam aptos a acessar recursos conveniados 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

A Política Federal de Saneamento Básico, Lei Federal 11.445/2007, estabelece como obrigatória 

a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, incluindo os serviços e 

infraestruturas de abastecimento de água; coleta e tratamento de esgoto sanitário; drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais; e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Estes dois 

últimos eixos poderão ser tratados em planos específicos, mas é recomendável que haja pelo 

menos integração e compatibilização com os demais, contribuindo com uma visão integrada do 

planejamento do saneamento básico na escala municipal. 

A Lei Federal 12.305/2010 trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e responsabiliza 

o Distrito Federal e os Municípios pela gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 

respectivos territórios. Conforme o artigo 18 da PNRS, a elaboração dos Planos de 
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Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) pelos municípios são condição para o acesso a 

recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Se todo o conteúdo mínimo do 

PGRS for incluído no PMSB, não há necessidade de elaboração de PGRS exclusivo. 

Outro plano de grande importância é o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), baseado 

na Lei Federal de 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

PNPDEC e trata das obrigações de cada ente federativo quanto a prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Os aspectos mais 

recorrentes a serem tratados no PMRR são os riscos meteorológicos, hidrológicos e geológicos, 

como enchentes, inundações e escorregamentos de solo. 

Sendo o principal e mais completo instrumento de planejamento urbano, o Plano Diretor 

abrange uma gama bastante vasta de temáticas, interesses e políticas num município. Dessa 

forma, apresentam-se na sequência, de forma abrangente, as principais possibilidades de 

recursos e fontes de financiamento que podem ser aproveitados pela gestão municipal para 

elaboração do Plano Diretor e a persecução de suas políticas setoriais. 

Uma boa referência inicial é o Catálogo de Programas Federais para os Municípios2 , uma 

iniciativa para o fortalecimento da gestão municipal, tendo sua última versão sido publicada em 

2014. Mesmo que o documento possa estar defasado, essa compilação traz um total de 221 

Programas Federais, distribuídos em 23 áreas temáticas.  

 

                                                             
2 Disponível para consulta em: http://www.snel.org.br/wp-
content/themes/snel/docs/Catalogo_Programas_Federais.pdf (acessado em Agosto de 2018) 
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Gráfico 3-1 Programas existentes para financiamento da política urbana. 

Fonte: Catálogo de Programas Federais para Municípios, 2014. Elaboração: Risco AU 2018. 

As áreas temáticas com maior número de programas são, conforme o gráfico, Educação e Saúde 

– áreas com recursos vinculados obrigatórios –, seguidas por Direito à Cidadania e Gestão 

Pública, áreas de alta relevância para a elaboração de Planos Diretores e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de participação democrática. Do total de 221 Programas, há 202 que seriam 

aplicáveis a Miracatu.  

O Catálogo de Programas Federais para Municípios traz fichas informativas para cada um desses 

programas, contendo informações relativas às entidades e órgãos responsáveis, 

objetivo/finalidade do programa, instituições/entidades elegíveis, agente financeiro, 

instrumento jurídico e condições para aderir ao programa, além de identificação de possíveis 

contrapartidas e informações de contato. Por se tratar de uma compilação, reúne através dessas 
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informações, diferentes possibilidades de aquisição de recursos e apoio técnico – desde recursos 

do Orçamento Geral da União, passando por Convênios, Transferências, Emendas 

Parlamentares, recursos do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.  

Infelizmente, pelos efeitos combinados da ruptura na chefia do executivo, em 2016, e a 

instauração e persistência da crise econômica e fiscal, muitos desses programas não estão mais 

ativos, foram extintos ou tiveram seus recursos reduzidos. Alternativamente, o governo federal 

lançou, em 2017, um guia intitulado “Municípios engajados, gestão competente” 3 , com 

referência a políticas públicas com participação das 3 esferas de governo, organizadas em áreas 

temáticas, desde o planejamento urbano e moradia até assistência social, meio ambiente, saúde 

e educação. Esse documento, menos assertivo, não encaminha necessariamente a questão dos 

recursos para cada política, mas ao menos sugere a possibilidade de se estabelecer alguma ação 

no sentido de viabilizar políticas. 

Uma alternativa à conjuntura de escassez de fundos públicos no país é a aquisição de recursos 

internacionais, principalmente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Há, inclusive, um Programa 

operado pela Caixa Econômica Federal com recursos do BID, chamado Programa Nacional de 

Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM). Esse 

programa compreende recursos para capacitação, serviços técnicos, consultoria, equipamentos, 

mobiliário e infraestrutura. As informações completas sobre como pleitear esses recursos estão 

disponíveis no sítio de internet da Caixa Econômica Federal. Para recursos onerosos, o BNDES 

apresenta linhas como FINEM, além do Avançar Cidades (para Saneamento e Mobilidade). 

Há ainda a possibilidade de empenho de recursos próprios do município, sendo que o Estatuto 

da Cidade, publicado em 2001, contribuiu para que os municípios pudessem contar com 

instrumentos que vão além do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU (a partir de 

regulamentação própria dos municípios) e lograssem participar de forma mais qualificada nas 

transformações urbanas, com uma série de instrumentos e dispositivos. 

Além do já citado IPTU (que pode ser progressivo no tempo), abre-se a possibilidade de se usar 

a Outorga Onerosa do Direito de Construir (onerando construções que ultrapassem o 

Coeficiente de Aproveitamento estabelecido em lei), o direito de Preempção (dando preferência 

ao município para aquisição imóveis), direito de alterar onerosamente o uso do solo, para citar 

                                                             
3 Disponível em: http://www.portalfederativo.gov.br/publicacoes/versao-web-pagina-unica.pdf. (acessado em 
Agosto de 2018) 
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alguns. É possível ainda conectar esses diversos instrumentos na introdução de um Fundo de 

Desenvolvimento Urbano, que se utiliza de diversas fontes de recursos para garantir que a 

dinâmica de expansão urbana dote a gestão municipal de recursos para qualificar os diferentes 

espaços a partir de suas demandas específicas. 

Figura 3-1 Categorias de fontes de recursos. 

 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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4 PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

O Plano Diretor Participativo se fundamenta na Constituição Federal, em especial nos artigos 

30º, 182º e 183º; na Lei Federal nº 10.257 de 2001 “Estatuto da Cidade”; na Constituição do 

Estado de São Paulo e na Lei Orgânica Municipal. 

É o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do Município de Miracatu e deve 

englobar o território do Município como um todo.  

O Plano integra o processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporarem as diretrizes e as prioridades nele 

contidas.  

A revisão do Plano Diretor de Miracatu resulta da revisão da Lei Complementar nº 001/2006, 

que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município, considerando o 

Diagnóstico Técnico-Participativo realizado4. 

Outras leis poderão vir a integrar o Plano, desde que cumulativamente: 

a) Tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e às ações de planejamento 

municipal; 

b) Mencionem expressamente em seu texto a condição de integrantes do conjunto de leis 

componentes do plano; 

c) Definam as ligações existentes e a compatibilidade entre seus dispositivos e os das 

outras leis já componentes do Plano, fazendo remissão, quando for o caso, aos artigos 

das demais leis; 

d) Regulamentem instrumentos previstos no Estatuto das Cidades. 

  

                                                             
4 Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo, englobando levantamento de dados e indicadores, Oficinas 
Participativas, pesquisas com a população, atividades de campo, reuniões locais e reuniões do Conselho da Cidade. 
Relatório entregue em Junho de 2018. Disponível em https://pdmiracatu.wordpress.com/ (Acessado em Julho de 
2018). 
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4.1 Princípios  

O Plano Diretor deve conter, minimamente5: 

I. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 

considerando o território rural e urbano; 

II. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, tanto privada como pública; 

III. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para 

a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços 

territoriais adjacentes; 

IV. Os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, 

vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

Os dois primeiros dizem respeito aos princípios fundamentais da política urbana e do Plano 

Diretor. O terceiro trata dos objetivos da revisão do Plano, a partir dos problemas identificados 

no município6. O quarto diz respeito aos instrumentos legais e fiscais para implementação das 

políticas. Cada um destes itens serão desenvolvidos a seguir. 

Além disso, o Plano Diretor deve promover e ampliar o acesso aos direitos sociais básicos, 

conforme o Art. 6º da Constituição: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados. 

4.1.1 Gestão democrática da cidade 

A gestão democrática precisa incorporar a participação dos diferentes segmentos da sociedade 

na formulação, execução e acompanhamento da Política de Desenvolvimento Municipal. Para 

garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 

instrumentos (Estatuto da Cidade, Art. 43º): 

I. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II. Debates, audiências e consultas públicas; 

III. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

                                                             
5 De acordo com a Resolução 34/2005 do Conselho Nacional das Cidades, atualizada pela Resolução 164/2014 do 
Conselho Nacional das Cidades. 
6 Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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IV. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;  

A revisão do Plano Diretor foi realizada através do processo democrático, utilizando 

instrumentos de participação, como o Conselho da Cidade 7 , as oficinas participativas, 

conferências e audiências públicas. Emendas e novas revisões no Plano, e/ou em leis 

relacionadas, deverão utilizar os mesmos instrumentos. A validade do Plano Diretor é de 10 

anos. 

4.2 Funções sociais da cidade 

As funções sociais da cidade são definidas pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade como um 

conjunto de diretrizes a ser atendido pela política urbana, sintetizados a seguir. Em suma, trata 

da garantia das condições essenciais de vida, entre as quais cabe destacar a infraestrutura 

urbana, saneamento básico e serviços públicos. 

1. Direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; 

2. Gestão democrática e participativa; 

3. Cooperação entre governos, iniciativa privada e sociedade; 

4. Planejamento do desenvolvimento, da distribuição espacial da população e das 

atividades; 

5. Oferta de equipamentos urbanos, transporte e serviços públicos; 

6. Ordenação e controle do uso do solo; 

7. Integração entre atividades urbanas e rurais; 

8. Sustentabilidade ambiental, de produção e consumo; 

9. Justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de urbanização;  

10. Adequação da política econômica, tributária e financeira; 

11. Recuperação dos investimentos públicos que resultem em valorização imobiliária; 

12. Proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

13. Debate público na implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos; 

14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda; 

15. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias; 

                                                             
7 Instituído pelo Decreto Municipal nº 1.320/2018. 
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16. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização; 

17. Estímulo à utilização de tecnologias visando a redução de impactos ambientais e a 

economia de recursos naturais; 

18. Prioridade às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, 

abastecimento de água e saneamento. 

4.3 Funções sociais da propriedade urbana 

O não cumprimento da função social da propriedade urbana, por sua vez, diz respeito à 

propriedade que não apresenta uso condizente com sua condição de urbanização, sendo, 

portanto, enquadrada num dos seguintes casos: 

• Imóvel vazio (sem edificação); 

• Imóvel subutilizado (com área construída total abaixo do mínimo estabelecido pelo 

Plano Diretor ou Zoneamento); 

• Imóvel vazio (edificação sem utilização ou com uso abaixo do parâmetro estabelecido 

pelo Plano Diretor); 

O atual processo de revisão do Plano Diretor mapeou parte dos vazios existentes no município, 

e prevê ainda a definição de parâmetros para o uso de instrumentos disponíveis no Estatuto da 

Cidade com o fim de promover o correto uso destas áreas. 

4.4 Objetivos e estratégias 

A partir destes princípios expostos no Estatuto da Cidade e com base nos principais problemas 

do município identificados no Diagnóstico Técnico-Participativo, foram delineados os objetivos 

da revisão do Plano Diretor, listados a seguir. A estes objetivos foram associadas estratégias e 

conjuntos de ações que concorram para os objetivos.  

• Controle do processo de expansão urbana;  

• Ampliação do direito à moradia; 

• Proteção os recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis; 

• Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos; 

• Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda; 

• Ampliação da mobilidade da população; 

• Promoção do Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural. 
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A seguir, cada um dos objetivos será desenvolvido e associado à estratégias e ações. As ações 

propostas podem se relacionar com mais de um objetivo ou estratégia e, por isso, aparecerão 

mais de uma vez ao longo dos quadros. Parte das ações apontadas não cabe ao Plano Diretor e 

precisará ser desenvolvida em leis complementares ou Planos setoriais, sempre alinhadas com 

os objetivos aqui expostos.  

 

4.4.1 Controle do processo de expansão urbana 

Um dos objetivos principais é conter o processo de expansão urbana para evitar o aumento da 

dispersão da população, garantir o acesso aos serviços públicos e infraestruturas urbanas e 

preservar as áreas ambientalmente frágeis.  

Quadro 4-1 Objetivo: Controle do processo de expansão urbana. 

Objetivos Estratégias Ações 

Controle do 
processo de 
expansão 
urbana 

Regulamentar o uso e ocupação 
do solo de todo o território 
municipal. 

Delimitar o macrozoneamento.  

Definir os perímetros urbanos. 

Estabelecer parâmetros de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo. 

Acomodar o crescimento 
urbano nas áreas subutilizadas 
dos núcleos já existentes. 

Demarcar perímetros urbanos condizentes com as 
previsões de crescimento populacional e da ocupação 
urbana. 

Demarcar os vazios urbanos. 

Implementar o PEUC e IPTU Progressivo no Tempo. 

Combater a especulação 
imobiliária e reduzir os vazios 
urbanos. 

Atualizar/revisar cadastro fundiário do município. 

Revisar o código tributário. 

Implementar cadastro multifinalitário. 

Manter do Conselho da Cidade de Miracatu. 

Reforçar os núcleos urbanos 
existentes. Fortalecer as sedes 
dos distritos: Oliveira Barros, 
Santa Rita e Pedro Barros. 

Delimitar áreas de zoneamento de maior densidade. 

Estimular comércio e serviços locais. 

Avaliar incentivos fiscais para estimular determinados 
usos. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.1.1 Regulamentar Uso e Ocupação do Solo 

Os instrumentos de regulação do uso e ocupação do solo são o principal meio de ordenamento 

territorial e por isso serão detalhados mais a diante. Além da definição do perímetro urbano e 

do macrozoneamento, obrigatórios, a revisão do Plano Diretor adotou como estratégia englobar 

os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo (conhecidos como zoneamento), que 
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com frequência são delegados a uma lei subsequente, o que seria desfavorável, pois adiaria a 

implementação de instrumentos deles dependentes. 

 

4.4.1.2 Acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas e combater a especulação 

imobiliária 

Para evitar a dispersão urbana e seus efeitos negativos8, a estratégia adotada é acomodar o 

crescimento urbano nos núcleos existentes. Essa estratégia se associa ao combate da 

especulação imobiliária, uma vez que foi identificado um grande volume de imóveis vazios ou 

potencialmente subutilizados9, que atualmente são inacessíveis à população. 

Parte da estratégia para evitar a dispersão urbana inclui, em conjunto, o combate à especulação 

imobiliária, visando o cumprimento da função social da propriedade urbana. As ações previstas 

são demarcar os vazios urbanos; implementar o PEUC e IPTU Progressivo no Tempo; atualizar 

cadastro fundiário do município; revisar o código tributário municipal; implementar cadastro 

multifinalitário.  

A manutenção do Conselho da Cidade de Miracatu é importante para a gestão democrática 

participativa e acompanhamento do processo de implementação do Plano Diretor e debate de 

questões territoriais de interesse do município, por exemplo, a implementação de instrumentos 

previstos no Estatuto da Cidade, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o PEUC e IPTU 

Progressivo no Tempo, que serão explicados mais adiante. 

A atualização do cadastro fundiário e a revisão do código tributário são ações já em andamento 

pela administração municipal, simultaneamente à revisão do Plano Diretor, compartilhando 

parte das análises do diagnóstico e procurando convergência entre os objetivos10. 

4.4.1.3 Reforçar os núcleos urbanos existentes 

Fortalecer as áreas urbanizadas das sedes dos distritos do município: Oliveira Barros, Santa Rita 

e Pedro Barros. As ações relacionadas são: estimular comércio e serviços local; avaliação de 

incentivos fiscais para estimular determinados usos; delimitar áreas de uso misto e maior 

densidade. 

                                                             
8 Ver item “5.1 Dispersão territorial, acessibilidade e uso do solo”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
9 Ver item “5.4 Expansão urbana e legislação”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
10 Ver item “5.2 IPTU”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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4.4.2 Ampliação do direito à moradia 

O direito à moradia e a condição da habitação, principalmente das camadas de baixa renda, é 

um dos principais problemas urbanos, não apenas do município, mas de grande parte das 

cidades brasileiras.  

Especificamente para o município de Miracatu, estão apontadas três estratégias, conforme 

quadro a seguir. 

Quadro 4-2 Objetivo: Ampliação do direito à moradia. 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação 
do direito à 
moradia 

Constituir banco de 
terras públicas. 

Demarcar os vazios urbanos. 

Implementar PEUC e IPTU Progressivo no Tempo. 

Grafar áreas para direito de preempção. 

Atualizar cadastro de terras públicas. 

Aplicar o Instituto do Abandono. 

Promover a 
regularização 
fundiária. 

Delimitar Zona Especial de Regularização Fundiária. 

Aplicar usucapião urbano e rural. 

Realizar urbanização das ocupações regularizadas (provisão de 
infraestrutura). 

Promover Habitação 
de Interesse Social 
(HIS). 

Delimitar Zonas Especiais de Interesse Social de vazios. 

Construir Unidades de Habitação de Interesse Social. 

Revisar o Plano Municipal de Habitação. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.2.1 Constituir banco de terras público 

Para aumentar a possibilidade de realizar políticas de provisão de habitação, implantação de 

equipamentos urbanos ou mesmo realizar permutas, é importante que o município possua um 

banco de terras públicas. Para realizar esta estratégia, estão apontadas algumas ações. 

A primeira ação é atualizar cadastro de terras públicas. Foi identificado no diagnóstico um 

potencial de áreas públicas oriundas de loteamentos que não constam no cadastro municipal11. 

Também é importante demarcar as glebas e lotes vazios dentro do perímetro urbano. Como 

apontado no diagnóstico12, há um grande volume identificado que precisa ser devidamente 

verificado. Estas áreas podem ser objeto de instrumentos como o Parcelamento, Edificação ou 

                                                             
11 Ver item “5.4.2 Áreas Públicas”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
12 Ver item “5.4.1 Vazios Urbanos”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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Utilização Compulsórios (PEUC), seguido pelo IPTU Progressivo no Tempo; ou do Direito de 

Preempção. Estes instrumentos estão melhor detalhado ao final deste capítulo.  

Por fim, outro instrumento que pode contribuir para a estratégia, é a implementação do 

Instituto do Abandono, previsto no Código Civil (Lei nº 10.246/2002, Art. 1.276): 

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o 

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

arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à 

do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. 

4.4.2.2 Promover regularização fundiária 

Para realizar a regularização fundiária, serão utilizados alguns instrumentos, como o usucapião 

urbano e rural; e a criação de uma Zona Especial de Regularização Fundiária (ver zoneamento 

adiante). Nas áreas regularizadas no perímetro urbano, a prefeitura deve realizar a urbanização 

– provisão de infraestruturas básicas. 

As ações estão de acordo com os instrumentos estabelecidos no estatuto da Cidade: Zonas 

especiais de interesse social (Art. 42-B); Usucapião especial de imóvel urbano (Art. 9); Concessão 

de direito real de uso (Art. 48). 

É importante também observar as condições de caracterização das zonas urbanas conforme o 

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), que define as características em que pode ser 

cobrado o IPTU:  

 Art. 32. § 1º Para os efeitos deste imposto [IPTU], entende-se como zona urbana a definida 

em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 

em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II. Abastecimento de água; 

III. Sistema de esgotos sanitários; 

IV. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 

V. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros 

do imóvel considerado. 
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4.4.2.3 Promover Habitação de Interesse Social (HIS) 

Para promover a construção de unidades de HIS, o zoneamento prevê áreas de ZEIS de vazios, 

onde são incentivados empreendimentos privados deste perfil. Também pode haver políticas 

públicas de construção direta de empreendimentos, o que deve ser associado à uma revisão do 

Plano Municipal de Habitação, que está bastante defasado, conforme apontado no 

Diagnóstico13.  

4.4.3 Proteção dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis 

Considerando que mais de 80% do território municipal é constituído por Unidades de 

conservação (UC), temos que a questão ambiental é de extrema relevância no município.  

Quadro 4-3 Objetivo: Proteção dos recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis. 

Objetivos Estratégias Ações 

Proteção dos recursos 
naturais e áreas 
ambientalmente frágeis 

Regulamentar o uso e 
ocupação do solo 
evitando áreas 
ambientalmente 
frágeis.  

Delimitar o macrozoneamento considerando as 
ocupações existentes, as áreas de risco, as 
Unidades de Conservação e as áreas demarcadas 
no Cadastro Ambiental Rural. 

Demarcar no macrozoneamento as áreas de 
proteção ambiental e áreas de risco. 

Estimular usos que se 
adequem à preservação 
ambiental. 

Regular o uso de atividades produtivas de baixo 
impacto ambiental. 

Sobrepor as áreas de incentivo à produção 
agroecológica. 

Implementar o Plano de Turismo (em andamento). 

Elaborar política municipal de segurança 
alimentar. 

Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.3.1 Regulamentar o uso e ocupação do solo evitando áreas ambientalmente frágeis 

Para regulamentar os usos e, principalmente, a ocupação dentro das UC, os principais 

instrumentos do Plano Diretor são o macrozoneamento e o zoneamento, que serão descritos 

no próximo capítulo.  Estas áreas devem considerar os diversos usos, incluídas as terras 

indígenas, os assentamentos rurais e áreas quilombolas14. 

  

                                                             
13 Ver item “3.2.9 Plano Local de Habitação de Interesse Social de Miracatu 2009”. Produto 2 – 
Diagnóstico Técnico-Participativo. 
14 Ver itens “5.6 Meio Ambiente e Unidades de Conservação” e “5.7 Áreas Rurais e Terras Indígenas”. 
Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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4.4.3.2 Estimular usos que se adequem à preservação ambiental 

Uma ação que já está em andamento é a implementação do Plano de Turismo, que estimula 

novas atividades no município ligadas ao turismo ambiental e a produções locais. 

O zoneamento busca regular, na Macrozona Rural, as atividades produtivas de baixo impacto 

ambiental, com ênfase no incentivo à produção agroecológica.  

Para avançar nesta questão, é importante associar a produção agroecológica à políticas 

alimentares. Sugere-se ao município elaborar uma política municipal de segurança alimentar, 

conforme as diretrizes nacionais: 

4.4.3.3 Diretrizes para elaboração da política municipal de segurança alimentar 

A economia predominantemente agrária de Miracatu se ressente da falta de diretrizes 

específicas para a elaboração de um Plano de Segurança Alimentar, não apenas para instituir 

uma política de segurança alimentar para o município, como para também poder incluir o 

município e a sua produção como potencial fornecedor para mercados de compras públicas que 

adotem diretrizes como incentivo à aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar ou 

de produção agroecológica. Ainda, em um município tal qual Miracatu, onde os índices de 

pobreza e extrema pobreza são maiores do que os observados no Estado de São Paulo, faz-se 

necessária uma política como essa. 

Embora Miracatu possua um Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA), instituído 

pela Lei nº 1368/06, de 28 de agosto de 2006, este encontra-se inativo e sem cumprir sua função. 

Cabe ao COMSEA a formação de diretrizes para as políticas e ações na área de segurança 

alimentar e nutricional. O COMSEA deve ser reativado e retomar seus trabalhos tão logo quanto 

possível, a fim de definir as diretrizes que orientarão a Política Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional, tal como define a lei que instituiu o Conselho. 

De acordo com o documento orientador para elaboração do PLANSAN, são as seguintes, as 

atribuições de um Plano de Segurança Alimentar: 

“O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PLANSAN é o principal 
instrumento da Politica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pelo 
Decreto no 7.272/2010.  

Nele, estão previstas as diferentes ações do governo federal que se propõem a respeitar, 
proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada para todas as 
pessoas que estão no Brasil.  
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De acordo com Art. 3o do Decreto no 7.272/2010, a elaboração do Plano será́ orientada 
pelas 08 (oito) diretrizes da Politica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) 
e deverá ser construído intersetorialmente pela Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CAISAN) com base nas prioridades estabelecidas pelo CONSEA a 
partir das deliberações da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.  

O Plano deverá:  

I- conter analise da situação nacional de segurança alimentar e nutricional;  

II- ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;  

III- consolidar os programas e ações relacionados às diretrizes designadas no art. 3° e indicar 
as prioridades, metas e requisitos orçamentários para a sua execução;  

IV- explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades da União integrantes do SISAN e 
os mecanismos de integração e coordenação daquele Sistema com os sistemas setoriais de 
políticas públicas;  

V- incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das demandas das 
populações, com atenção para as especificidades dos diversos grupos populacionais em 
situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar e nutricional, respeitando a 
diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero; e  

VI-definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.  
(CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2017, p.12) 

Além disso, o plano deve ter caráter estratégico e contar com metas claras; comunicar os seus 

objetivos e resultados, considerando um horizonte-limite de quatro anos; incluir temas 

regulatórios; e, por fim, monitorar vulnerabilidades específicas em termos de insegurança 

alimentar e nutricional e ser desenvolvido em torno de agendas transversais: juventude, 

mulheres, quilombolas, indígenas, população negra e povos e comunidades tradicionais. As 

diretrizes do PLANSAN 2016-2019 foram apresentadas na XXI Plenária do CONSEA (Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar), em 29 e 30 de março de 2016, e tiveram sua versão final 

aprovada pelo Pleno Executivo, em 5 de maio de 2016.  

As diretrizes aprovadas estão estruturadas em torno de 9 desafios, 121 metas e 99 ações 

relacionadas, visando o acesso à alimentação, a produção de alimentos e o abastecimento 

familiar e a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e adequados. 

Os 9 desafios aprovados e que deverão ser contemplados pelas discussões do COMSEA de 

Miracatu na elaboração da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional são: 

• Desafio 1 - Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com 

prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e 

nutricional; 
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• Desafio 2 - Combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão 

produtiva rural em grupos populacionais específicos, com ênfase em Povos e 

Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural; 

• Desafio 3 - Promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação 

da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base 

agroecológica; 

• Desafio 4 - Promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população 

brasileira à alimentação adequada e saudável; 

• Desafio 5 – Promover e proteger a Alimentação Adequada e Saudável da População 

Brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias; 

• Desafio 6 - Controlar e Prevenir os Agravos decorrentes da má alimentação; 

• Desafio 7 - Ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em 

especial a população pobre no meio rural; 

• Desafio 8 - Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a 

participação social; 

• Desafio 9 - Apoio às iniciativas de promoção da soberania, segurança alimentar e 

nutricional, do direito humano à alimentação adequada e de sistemas alimentares 

democráticos, saudáveis e sustentáveis em âmbito internacional, por meio do dialogo e 

da cooperação internacional.  
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4.4.4 Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos 

Como forma de combater a dispersão territorial e garantir alguns dos direitos básicos 

constitucionais, temos o objetivo de ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços 

urbanos e sua justa distribuição no território municipal. 

Quadro 4-4 Objetivo: Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos. 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação do acesso a 
equipamentos públicos 
e serviços urbanos 

Garantir a justa 
distribuição de 
equipamentos públicos 
básicos no território 
municipal. 

Definir os núcleos menos atendidos por 
equipamentos como prioritários na implantação 
de novos equipamentos. 

Priorizar as sedes dos distritos (Oliveira Barros, 
Santa Rita e Pedro Barros) na implantação de 
novos equipamentos públicos. 

Ampliar a acessibilidade 
do território. 

Definir no Plano Diretor as diretrizes para Plano de 
Rotas Acessíveis. 

Elaborar o Plano de Rotas Acessíveis. 

Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

4.4.4.1 Garantir a justa distribuição de equipamentos públicos básicos no território 

municipal  

Uma forma de melhorar a cobertura dos equipamentos públicos é procurar garantir sua 

distribuição o mais homogeneamente possível no território municipal. Para isso, é importante 

estabelecer prioridades na implantação de novos equipamentos, a partir da condição de 

cobertura atual identificada15. Além disso, propõe-se a priorização dos núcleos que são sedes 

dos distritos (Oliveira Barros, Santa Rita e Pedro Barros), procurando, com isso, reduzir a 

dependência dos diversos núcleos em relação à Sede do município. 

4.4.4.2 Ampliar a acessibilidade do território 

Ainda que haja uma ampliação da distribuição dos equipamentos ao longo do território 

municipal, ainda assim existirá uma grande demanda por deslocamentos entre os núcleos, 

demanda essa hoje bastante reprimida pela precariedade das condições de acessibilidade 

urbana.  

São apontadas duas ações que concorrem para esta estratégia: a elaboração do Plano de Rotas 

Prioritárias Acessíveis e o Plano Municipal de Mobilidade. Estas ações se relacionam 

                                                             
15 Ver item “5.1.1 Equipamentos Públicos”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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diretamente com o objetivo de ampliação da mobilidade da população e serão melhor 

detalhados adiante.  

4.4.5 Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda 

Visando reduzir um dos principais problemas identificados no diagnóstico 16 , o objetivo de 

ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda é extremamente importante e 

igualmente difícil.  

Quadro 4-5 Objetivo: Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda. 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação das 
oportunidades 
de acesso a 
trabalho e 
renda 

Estimular novas 
atividades que gerem 
postos de trabalho. 

Demarcar zonas para atividades industriais. 

Demarcar zonas centrais de maior densidade nos núcleos 
urbanos. 

Promover cadeia produtiva local. 

Desenvolvimento das atividades turísticas. 

Avaliar incentivos fiscais e outros. 

Buscar parcerias e programas de desenvolvimento de novas 
atividades. 

Ampliar a 
acessibilidade do 
território. 

Definir no Plano Diretor as diretrizes para Plano de Rotas 
Acessíveis. 

Elaborar o Plano de Rotas Acessíveis. 

Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

 

4.4.5.1 Estimular novas atividades que gerem postos de trabalho 

Duas ações de estímulo cabem diretamente ao Plano diretor, a demarcação de zonas para 

atividades industriais e zonas centrais de maior densidade, visando estimular a implantação de 

atividades produtivas. Nestas zonas, são dados alguns incentivos na forma de permissão de usos 

e aumento de parâmetros urbanísticos. 

A promoção de cadeia produtiva local, principalmente ligadas às atividades agrícolas, podem 

trazer novas frentes produtivas para o município. Essas ações podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento das atividades turísticas, que pode colaborar em longo prazo na ampliação dos 

postos de trabalho. 

                                                             
16 Ver item “5.8 Emprego e Renda”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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Para quaisquer destes casos, é possível elaborar incentivos diversos, como incentivos fiscais 

ligados a determinados usos; a cessão ou concessão de áreas públicas, desde que em conjunto 

com a constituição de banco de terras público; ou a busca por parcerias com instituições de 

ensino e capacitação ou empresas; entre outros. Para qualquer desses casos é imprescindível 

uma avaliação pormenorizada das possibilidades, pesando sempre benefícios e custos em busca 

de soluções que não se traduzam em ônus excessivo aos cofres públicos, frente aos benefícios 

elencados. 

4.4.5.2 Ampliar a acessibilidade do território 

Uma forma indireta de ampliar o acesso da população é dar melhores condições de mobilidade 

à população. Estas ações são as mesmas apontadas no item anterior e serão desenvolvidas no 

item a seguir. 

4.4.6 Ampliação da mobilidade da população  

O objetivo da ampliação da mobilidade da população ao longo do território municipal é essencial 

para viabilizar diversos dos objetivos apresentados anteriormente. 

Quadro 4-6 Objetivo: Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda. 

Objetivos Estratégias Ações 

Ampliação da 
mobilidade da 
população 

Elaborar Plano de Rotas 
Acessíveis. 

Definir no Plano Diretor as diretrizes para Plano de 
Rotas Acessíveis. 

Elaborar o Plano de Rotas Acessíveis.  

Diagnosticar a situação 
atual e definir propostas. 

Caracterizar as demandas do município. 

Ampliar o acesso ao transporte coletivo. 

Estimular os modos de transporte ativos - pedestres 
e ciclistas. 

Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

As estratégias deste objetivo estão de acordo com as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), conforme seu Art. 6º: prioridade dos modos de 

transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo 

sobre o transporte individual motorizado. 

4.4.6.1 Elaborar Plano de Rotas Acessíveis 

A primeira estratégia é elaborar um Plano de Rotas Acessíveis, conforme o Estatuto da Cidade 

(Art. 41 parágrafo 3º):   
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As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, 

compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios 

públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir 

acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias 

existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de 

pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados 

de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre 

outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo 

de passageiros.  

O Plano de Rotas Acessíveis Prioritárias deve ser elaborado apontando trechos de vias públicas 

na qual serão garantidas as condições mínimas de acessibilidade aos pedestres e à população 

com mobilidade reduzida, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal Nº 

13.146/2015). Para a elaboração do Plano de Rotas Acessíveis, devem ser seguidas as diretrizes 

abaixo. Na figura temos uma versão preliminar de rotas, que deve ser desenvolvida no Plano. 

Figura 4-1 Rotas Prioritárias na Sede 

 

Elaboração: Risco AU 2018. 

Os trechos designados devem criar rotas que deem acesso aos seguintes elementos: 

• Equipamentos públicos de interesse coletivo (escolas, equipamentos de saúde, 

equipamentos de lazer etc.); 

• Equipamentos de transporte coletivo mais próximos aos equipamentos (pontos de 

ônibus, terminais de ônibus e afins); 

• Polos geradores de viagens, públicos ou privados, que sejam de interesse coletivo 

(escolas, equipamentos culturais ou esportivos, centros comerciais etc.); 

• Praças, áreas verdes e áreas de lazer em geral. 
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Além disso, é recomendável que as vias apontadas atendam as seguintes condições:  

• Porte de largura transversal e tráfego médios, evitando vias de uso estritamente local, 

mas também evitando as vias de tráfego muito pesado; 

• Passeio de pedestres com largura suficiente para: (1) a faixa de circulação, para alocar o 

tráfego de transeuntes (recomendável mínimo de 1,5m livre); (2) a faixa de acesso para 

acomodação das entradas dos lotes (recomendável mínimo 0,5m livre); e a faixa de 

serviços, onde são acomodados os equipamentos de infraestrutura (postes, terminais 

de energia, telecomunicação, etc.), equipamentos coletivos (bancos, paraciclos, etc.) e 

vegetação (árvores, arbustos, gramados, canteiros, etc.); 

• Não havendo largura de passeio, escolher vias que tenham a possibilidade de supressão 

de faixas de estacionamento ou de rolamento; 

• Com possibilidade de implantação de rotas cicloviárias compartilhadas (em vias com 

velocidade abaixo de 30 km/h) ou ciclo faixas (faixas exclusivas) no leito carroçável;  

• De baixa declividade, mais adequadas para garantir a acessibilidade. 

4.4.6.2 Diagnosticar a situação atual e definir propostas 

A segunda estratégia é elaborar um Plano Municipal de Mobilidade, nos termos da lei de 

Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012, Art. 24): 

O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, 

bem como: 

I. Os serviços de transporte público coletivo;  

II. A circulação viária;  

III. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  

IV. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e 

ciclofaixas;  

V. A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  

VI. A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não 

motorizados;  

VII. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;  

VIII. Os polos geradores de viagens;  

IX. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  

X. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  

XI. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e 

da infraestrutura de mobilidade urbana; e  
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XII. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade 

Urbana, em prazo não superior a 10 (dez) anos.  

§ 1º Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, 

na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade 

Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.  

A elaboração do Plano Municipal de Mobilidade permitirá caracterizar a demanda e diagnosticar 

os principais problemas para, então, apontar medidas que permitam reduzir as dificuldades de 

mobilidade da população. 

4.4.7 Promoção do Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural 

Por fim, a promoção do turismo e do patrimônio ambiental e cultural do município é 

extremamente importante para o desenvolvimento a longo prazo e em consonância com a 

preservação ambiental.  

Quadro 4-7 Objetivo: Promoção do Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural. 

Objetivos Estratégias Ações 

Promoção do 
Turismo, 
Patrimônio 
Histórico, Artístico, 
Ambiental e 
Cultural 

Assumir ações diretas do 
poder público municipal. 

Implementar o plano de turismo (em andamento). 

Executar Inventário do patrimônio. 

Promover festas e eventos. 

Município de Interesse Turístico. 

Promover infraestrutura 
de suporte. 

Estimular comércio e serviços local. 

Estimular festas e eventos. 
Elaboração: Risco AU 2018. 

O Plano Municipal de Turismo17 identificou um grande potencial ainda inexplorado que deve ser 

aproveitado tanto pela difusão do seu valor inerente quanto como meio de estimular novas 

atividades produtivas no município. 

4.4.7.1 Ações diretas do poder público municipal 

Entre as ações que cabem diretamente ao poder público municipal, temos a implementação do 

Plano de Turismo, em andamento, dentro das possibilidades atuais. As ações já em andamento 

estão procurando desenvolver atividades produtivas de escala local e promover o treinamento 

de prestadores de serviço ligados ao turismo. 

                                                             
17 Miracatu. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Turismo, 2017. 
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O município carece de uma primeira ação de catalogação sistemática do seu patrimônio cultural 

e ambiental, na forma de um Inventário do patrimônio, conforme estabelecido pela Constituição 

(Art. 216, parágrafo 1º):  

O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  

Existem diversos procedimentos para a elaboração de inventário do patrimônio. O IPHAN sugere 

a elaboração de inventários participativos, vinculado a ações de educação patrimonial18. 

O município recentemente obteve a titulação de Município de Interesse Turístico (MIT), que 

abre possibilidades de recursos estaduais voltados para este fim. A prefeitura pode promover 

eventos ou feiras associados à produção local, festas tradicionais, assim como desenvolver 

equipamentos culturais. 

4.4.7.2 Promover infraestrutura de suporte 

Algumas ações não são de responsabilidade direta do poder público, cabendo à prefeitura 

apenas dar incentivos. Entre estas ações, a prefeitura pode estimular comércio e serviços local 

ou festas e eventos que tenham relações com as atividades turísticas.  

4.5 Instrumentos urbanísticos 

Para a efetivação dos objetivos deste Plano Diretor devem ser utilizados, prioritariamente, os 

seguintes instrumentos urbanísticos e jurídicos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto 

da Cidade (art. 4º):  

• Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios – PEUC (Art. 5º) 

• IPTU Progressivo no tempo (Art. 7º) 

• Desapropriação com pagamento em títulos (Art. 8º) 

• Usucapião especial de imóvel urbano (Art. 9º) 

• Direito de Preempção (Art. 25º) 

• Outorga onerosa do direito de construir (Art. 28º) 

• Estudo de impacto de vizinhança – EIV (Art. 36º) 

                                                             
18 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Educação Patrimonial: Inventários 
Participativos. Brasília: IPHAN. 2016. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/inventariodopatrimonio_15x21web.pdf (acesso em 
Agosto de 2016). 
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A seguir serão detalhados os instrumentos. Os três primeiros– Parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e Desapropriação com pagamento em 

títulos da dívida pública – devem ser aplicados em conjunto e serão desenvolvidos num item à 

parte. 

Outros instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade podem ser 

utilizados quando se fizer necessário para atingir os objetivos propostos neste Plano Diretor. 

4.5.1 Instrumentos que serão implementados direta ou indiretamente no PD 

O instrumento do Usucapião especial de imóvel urbano (Art. 9º a 14º do Estatuto da Cidade) 

possibilita a regularização da moradia e o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

O instrumento não requer regulamentação complementar. 

O Direito de Preempção (Art. 25º a 27º do Estatuto da Cidade) confere ao Poder Público 

municipal preferência para aquisição de imóvel urbano e pode ser um instrumento importante 

para a constituição de reserva fundiária para provisão de equipamentos ou de habitação de 

interesse social. Para a implementação deste instrumento, é necessária lei municipal que 

delimita as áreas de incidência e os prazos de vigência, conforme o Estatuto da Cidade. 

A Outorga onerosa do direito de construir (Art. 28º a 31º do Estatuto da Cidade) é a concessão 

do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, até o limite do 

coeficiente de aproveitamento máximo, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo 

beneficiário. Como forma de estímulo, alguns usos possuem Fator de Interesse Social que reduz 

o valor. Os coeficientes básico e máximo, o cálculo dos valores e a relação com os usos estão 

definidos adiante (capítulo 3). 

O Estudo de impacto de vizinhança – EIV (Art. 36º a 38º do Estatuto da Cidade) visa a 

identificação dos efeitos positivos e negativos de novos empreendimentos ou atividades e deve 

ser regulamentado em lei específica. A prioridade deve ser nas zonas de usos de maior 

incomodidade, o que será detalhado no próximo capítulo. 
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4.5.2 Instrumentos indutores da função social da propriedade urbana 

Aos imóveis que não estiverem cumprindo a função social da propriedade urbana, podem ser 

aplicados o Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsórios (PEUC), o IPTU Progressivo no Tempo 

e a Desapropriação-Sanção com títulos da dívida pública, instrumentos previstos no Estatuto 

das Cidades (Artigos 5º a 8º). Estes três instrumentos devem ser aplicados sucessivamente. 

Para a aplicação destes instrumentos, é necessário a sua regulamentação através de algumas 

leis (ver quadro a seguir). Ao Plano Diretor cabe dar os principais parâmetros da aplicação destes 

instrumentos, através da definição de critérios de caracterização das propriedades, através dos 

parâmetros de ocupação do solo. 

Quadro 4-8 Atribuições da legislação municipal para implementação do PEUC e IPTU Progressivo no 
Tempo. 

Plano Diretor Lei Específica Decreto 
Delimitação das 
áreas de Incidência 
da PEUC. 

Caracterização dos 
imóveis não 
edificados, 
subutilizados e não 
utilizados. (*) 

Prazo para 
cumprimento das 
obrigações. (*) 

Casos de não incidência do 
instrumento. 

Caracterização dos 
imóveis não edificados, 
subutilizados e não 
utilizados. 

Prazo para cumprimento 
das obrigações. 

Sistema de participação e 
controle social na gestão. 

Arranjo institucional: definição e competências 
dos órgãos municipais no processo de 
aplicação. 

Procedimentos do ato de notificação. 

Critérios para avaliação de pedidos de 
impugnação da notificação. 

Procedimentos para averbação. 

Escalonamento das notificações. 

Sistema de monitoramento da aplicação.  

Notas: (*) conteúdo recomendado. 
Fonte: adaptado de Ministério das Cidades, 2015; Elaboração Risco AU, 2018. 

O passo seguinte, após a aprovação do Plano Diretor, é a aprovação de lei municipal específica, 

que define detalhes operacionais da implementação da PEUC, podendo dispor sobre situações 

de não incidência. A lei complementar também atribui a um órgão a análise de casos particulares 

e a participação social. No caso do município de Miracatu, recomenda-se o Conselho da Cidade.  

A operacionalização da implementação cabe aos decretos, que complementam a legislação. 

Pode ser definido um escalonamento das notificações, com critérios definidos oportunamente. 

Por fim, é essencial haver um monitoramento constante do processo de implementação, para 

medição da sua efetividade e eventuais ajustes, feitos por meio dos decretos. 
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4.5.2.1 Delimitação das áreas de Incidência da PEUC 

O instrumento do Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsórios (PEUC) pode ser aplicado em 

todo o perímetro urbano do município. Cabe à lei específica e ao conselho responsável a 

definição do universo notificável e um eventual escalonamento das notificações. Para a 

identificação do universo notificável, faz-se necessário um mapeamento completo dos imóveis 

passíveis de notificação. 

4.5.2.2 Caracterização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados 

Os imóveis urbanos sujeitos a PEUC podem ser classificados em três categorias: 

• Vazios: lotes sem edificação (Coeficiente de Aproveitamento igual a zero); 

• Subutilizados: lotes com pouca edificação (Coeficiente de Aproveitamento abaixo do 

mínimo da zona); 

• Não utilizados: lote edificado com taxa de uso abaixo do mínimo estipulado e por um 

tempo mínimo. 

Os parâmetros que definem os imóveis vazios e subutilizados (Coeficiente de Aproveitamento19) 

se encontram no quadro de parâmetros de ocupação do solo, descritos adiante (capítulo 3). 

Os parâmetros que definem os imóveis não utilizados (taxa e tempo mínimo de não utilização 

da edificação) serão definidos em lei específica, bem como as formas de sua operacionalização20, 

em decretos complementares. 

Os imóveis onde exista edificação em ruína (edificação sem condições estruturais de utilização 

com segurança) devem ser entendidos como não edificados e, sobre eles, incidir o instrumento, 

salvo se as ruínas constituírem bem de interesse cultural, caso em que devem ser preservadas e 

restauradas. 

                                                             
19 Para a verificação do Coeficiente de Aproveitamento pode ser necessário utilizar recursos como o cadastro fiscal; 
o registro do cartório de imóveis; a aprovação dos projetos em prefeitura; a vistoria técnica; entre outros (ver 
Ministério das Cidades, 2015). 
20 A verificação destas condições são menos precisas podem exigir diversas fontes. Entre elas, podem ser citadas a 
verificação de consumo de serviços de água, energia elétrica, gás e/ou telecomunicações; denúncias da população 
vizinha; a vistoria técnica; entre outros (ver Ministério das Cidades, 2015). 
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4.5.2.3 IPTU Progressivo no Tempo 

A majoração da alíquota do IPTU progressivo no tempo é de duas vezes o valor do ano anterior, 

até o limite de 15% (quinze por cento). O quadro abaixo exemplifica a evolução da alíquota do 

IPTU com os valores atuais (os valores podem diferir do momento da implementação). 

 
Quadro 4-9 Exemplos de evolução da alíquota do IPTU Progressivo no Tempo. 

Alíquota inicial 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 
0,6% 1,2% 2,4% 4,8% 9,6% 15,0% 

3,0% 6,0% 12,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Fonte: Prefeitura Municipal de Miracatu/Estatuto da Cidade; Elaboração Risco AU, 2018. 

A regulamentação do IPTU Progressivo no Tempo é feita através da mesma lei municipal 

específica que regulamenta a PEUC. Não é necessário realizar alterações no Código Tributário 

Municipal. Porém, é importante que as leis específicas do PEUC e do IPTU progressivo no tempo 

estejam em harmonia com o Código Tributário Municipal para evitar qualquer questionamento 

sobre a legalidade do instrumento. 

4.5.2.4 Prazo para cumprimento das obrigações 

Os prazos para cada etapa são os dispostos no Estatuto da Cidade (Art. 5º a 8º): 

• 1 (um) ano para o atendimento da notificação do Parcelamento, Edificação ou Uso 

Compulsórios (PEUC), a partir do recebimento; 

• 2 (dois) anos para o início das obras, a partir da aprovação do projeto; 

• 5 (cinco) anos aplicação do IPTU progressivo no tempo, no caso de não atendimento ao 

PEUC; 

• Decorrido este prazo, o Município poderá proceder à desapropriação-sanção do imóvel. 
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5 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

A seguir são definidos e explicados os principais critérios componentes do sistema de 

ordenamento territorial do município. 

5.1 Definições  

Área Construída Total: é a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos de uma edificação; 

Coeficiente de Aproveitamento (CA): é a relação entre a área edificada e a área do lote, 

podendo ser: 

a) Básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas 

urbanos; 

b) Máximo, que não pode ser ultrapassado e é acessado mediante Outorga Onerosa; 

c) Mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado; 

Figura 5-1 Exemplos de Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

  
Elaboração: Risco AU 2018. 

Gabarito de Altura: altura máxima da edificação em relação à via; 

Habitação de Interesse Social (HIS): unidade habitacional destinada ao atendimento das 

famílias de até 3 salários mínimos, podendo ser de promoção pública ou privada, tendo no 

máximo um sanitário e uma vaga de garagem. 

Macrozona: é uma divisão territorial do Município, de acordo com critérios pré-estabelecidos, 

que considera as características ambientais e geológicas relacionadas à aptidão para a 

urbanização; 
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Outorga Onerosa: é a concessão, pelo Poder Público, de potencial construtivo adicional acima 

do Coeficiente de Aproveitamento Básico, até o limite estabelecido pelo Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo, mediante pagamento de contrapartida financeira; 

Recuos: afastamento da edificação em relação aos limites do lote. O recuo pode ser frontal, 

lateral ou em relação ao fundo do lote; 

Taxa de Ocupação (TO): é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou 

edificações e a área do lote; 

Figura 5-2 Exemplos de Taxa de Ocupação (TO) 

  
Elaboração: Risco AU 2018. 

Taxa de Permeabilidade (TP):  é a relação entre a parte permeável, área não edificada e não 

pavimentada que permite a infiltração de água no solo, e a área do lote; 

Figura 5-3 Exemplo de Taxa de Permeabilidade (TP) 

 
Elaboração: Risco AU 2018. 
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Terra Indígena: é o espaço necessário para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, 

segundo seus usos e costumes, garantida pela Constituição Federal, cuja demarcação e 

homologação é de competência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 

Unidades de Conservação (UC): são espaços territoriais com características naturais relevantes, 

legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção 

(definidas pela Lei Federal 9.985, de 2000); 

Zonas Especiais: são porções do território que apresentam características diferenciadas ou 

com destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, situadas 

em qualquer macrozona do Município. 

 

5.2 Macrozoneamento  

No município de Miracatu fica estabelecido o macrozoneamento composto por duas 

macrozonas: Macrozona Urbana (MZU) e a Macrozona Rural (MZR) (ver anexo nº1 folha 1/12) 
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Figura 5-4 Macrozoneamento 
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5.2.1 Macrozona Urbana (MZU) 

A Macrozona Urbana (MZU) é composta pelos núcleos urbanos da Sede e dos bairros de Oliveira 

Barros, Pedro Barros, Santa Rita, Jardim Alvorada, Biguá, Vila São José, Musácea e Serra do 

Cafezal, considerando áreas previstas para expansão urbana; e áreas previstas para implantação 

de indústrias. Na MZU, concentram-se os usos urbanos, onde o parcelamento do solo é 

permitido em lotes.  

O perímetro urbano do município passa a ser constituído pela MZU, excetuada a Zona Corredor 

Rodoviária (ZCorR) (ver anexo nº1 folha 4/12). Os imóveis localizados no perímetro urbano ficam 

sujeitos ao Imposto Territorial Predial Urbano (IPTU). 

 
 

Figura 5-5 Perímetro urbano Sede 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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Figura 5-6 Perímetro urbano Jd. Alvorada e Oliveira Barros. 

 

Elaboração: Risco AU 2018. 

 

Figura 5-7 Perímetro urbano Biguá e Vila São José 

Elaboração: Risco AU 2018. 

Figura 5-8 Perímetro urbano Pedro Barros 
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Elaboração: Risco AU 2018. 

Figura 5-9 Perímetro urbano Musácea 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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Figura 5-10 Perímetro urbano Santa Rita 

Elaboração: Risco AU 2018. 

Figura 5-11 Perímetro urbano Serra do Cafezal 

Elaboração: Risco AU 2018. 
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5.2.2 Macrozona Rural (MZR) 

A Macrozona Rural (MZR) é composta pelo perímetro do município excetuadas as áreas da MZU. 

Na MZR, concentram-se os usos rurais, as unidades de conservação (UCs), as terras indígenas, 

quilombolas e os assentamentos rurais. O parcelamento do solo mínimo permitido é a Fração 

Mínima Permitida (FMP) determinada pelo INCRA. Os imóveis rurais ficam sujeitos ao Imposto 

Territorial Rural (ITR). (ver anexo nº1 folha 2/12). 

  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 
 

78 

Figura 5-12 Zoneamento Rural 
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5.3 Zoneamento  

A seguir, será definida cada uma das zonas inseridas na Macrozona Urbana (MZU) bem como as 

seis zonas inseridas na Macrozona Rural (MZR). As delimitações das zonas estão apresentadas 

nos mapas dispostos a seguir e no Anexo nº1.  

• MZU - MACROZONA URBANA 

• ZUC - Zona Urbana Central  

• ZUM - Zona Urbana Mista  

• ZCor-U - Zona Corredor Urbano  

• ZCor-R - Zona Corredor Rodoviário 

• MZR - MACROZONA RURAL 

• ZPA - Zona de Preservação Ambiental  

• ZPR - Zona de Produção Rural  

• ZETI - Zona Especial de Terra Indígena  

• ZEQ - Zona Especial Quilombola  

• ZEAR - Zona Especial de Assentamento Rural  

• ZERF - Zona Especial de Regularização Fundiária Rural 

Cada uma das zonas tem seu perímetro definido nos mapas anexados e serão apresentados na 

lei na forma de mapas e coordenadas espaciais. As zonas corredor são delimitadas em função 

das faces de vias, diferente das zonas comuns. As zonas especiais são zonas que possuem relação 

com políticas territoriais específicas diversas. 
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Figura 5-13 – Zoneamento Rural – ZERF + CAR
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Figura 5-14 Zoneamento Urbano – Zcor-R
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5.3.1 Zona Urbana Central (ZUC) 

A Zona Urbana Central (ZUC) compreenderá as atuais áreas de maior densidade e diversidades 

de usos, situadas na Sede do município e nas sedes dos distritos (Oliveira Barros, Pedro Barros 

e Santa Rita). Estas áreas contíguas são destinadas aos usos residenciais e não residenciais não 

incômodos à vizinhança, caracterizados pela coexistência de edificações térreas e verticalizadas, 

comércio, serviços diversificados, destacando-se os equipamentos e edifícios públicos, 

conformando, assim, as áreas de maior fluxo e solicitação de infraestruturas e serviços coletivos. 

Os índices de ocupação da ZUC são os mais altos do município. 

5.3.2 Zona Urbana Mista (ZUM) 

As áreas demarcadas como Zona Urbana Mista (ZUM) compreendem a maior parte dos 

perímetros urbanos delimitados, com usos residenciais e não residenciais não incômodos à 

vizinhança. A ZUM possui índices de ocupação mais baixos. 

5.3.3 Zona Corredor Urbano (ZCor-U) 

A Zona Corredor Urbano (ZCor-U) está inserida dentro dos perímetros urbanos, onde é 

permitida implantação de atividades de comércio de grande porte e estabelecimentos de apoio 

à produção industrial de pequeno porte não incomodas ao entorno, além de usos comerciais de 

médio porte, de serviços e habitacional. A ZCor-U permite alguns usos incômodos. 

Todos os lotes que possuem face para os trechos de vias demarcadas estão enquadrados nesta 

zona. Quando houver discrepância de parâmetros urbanísticos ou permissão de usos, 

predominam os mais permissivos.  

Ficam definidas as seguintes vias delimitadas pela (ver anexo nº1 folha 4/12). 

• Avenida dona Evarista de C. Ferreira, em todo o trecho duplicado (da Av. Washington Luis 

até a altura do Fórum, antes da Praça da Bandeira); 

• Avenida Washington Luís, em toda sua extensão (da Av. Dona Evarista de C. ferreira até a 

Rua Martin Luther King); 

• Avenida da Saudade, em toda sua extensão (da Av. Dona Evarista de C. Ferreira até a Rua 

Vinícius de Morais). 
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5.3.4 Zona Corredor Rodoviário (ZCor-R) 

A Zona Corredor Rodoviário (ZCor-R) permite usos de alta incomodidade como indústrias, 

comércio e serviços de grande porte. Toda e qualquer nova instalação deverá apresentar 

sistema de tratamento de esgoto próprio para obtenção de licença de funcionamento. 

A ZCor-R é definida pelo lotes lindeiros à rodovia BR 116 – Régis Bittencourt, com acesso direto 

à rodovia, numa faixa de 300m do limite da faixa de domínio da rodovia. Nos trechos em que se 

aproximam dos perímetros urbanos ou com Zonas Especiais (ZETI, ZEQ, ZEAR e ZERF), a ZCor-R 

é interrompida.  

Quando dentro das Unidades de Conservação (UCs), não serão permitidos usos que possam 

causar impactos ambientais (ver quadro de usos adiante). Além disso, sempre devem ser 

observadas as limitações legais de cada UC.  

5.3.5 Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) são áreas destinadas a política de interesse social. A 

ZEIS pode ser constituída principalmente de duas formas: Quando área ocupada será destinada 

a politica de regularização fundiária e urbanização; quando área vazia será destinada a novos 

empreendimentos de interesse social. A ZEIS de vazio são caracterizadas por glebas ou lotes não 

edificados ou subutilizados adequados à urbanização, onde são estimuladas a produção de 

Habitação de Interesse Social (HIS), unidades habitacionais voltadas para população com renda 

familiar mensal de até 3 salários mínimos21. Os empreendimentos que desejarem se enquadrar 

na categoria de HIS devem ser analisados pelo órgão técnico competente da prefeitura, além de 

passar por análise do Conselho da Cidade de Miracatu, que deve emitir um parecer positivo ou 

negativo22 . Os empreendimentos que atenderem as condições de HIS poderão usufruir do 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo sem necessidade de Outorga Onerosa (Fator Social 

igual a zero multiplicando o cálculo da contrapartida financeira). As ZEIS de Vazio poderão ser 

                                                             
21 Definição de Habitação de Interesse Social (HIS) da Caixa Econômica Federal - 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habitacao_inter
esse_social.asp (Acesso em Julho de 2018) 

22 É recomendado que sempre haja no Conselho da Cidade um técnico Engenheiro Civil, com registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Arquiteto Urbanista, com registro no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
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grafadas por leis especificas levando em consideração os vazios delimitados neste Plano Diretor 

(ver anexo nº1 folha 5 a 12/12).  

5.3.6 Zona de Preservação Ambiental (ZPA) 

A Zona de Preservação Ambiental (ZPA) constitui-se como as parcelas do território municipal 

inseridas nas Unidades de Conservação (UC), compostos pela Área de Proteção Ambiental (APA) 

da Serra do Mar; pela APA Cananeia-Iguape-Peruíbe; pelo Parque Estadual Serra do Mar; e pela 

Estação Ecológica Jureia-Itatins. 

Esta Zona é destinada à preservação e proteção do patrimônio ambiental, que têm como 

principais atributos os remanescentes de Mata Atlântica e outras formações de vegetação 

nativa, com alto índice de permeabilidade e abundancia de nascentes e cursos d’água. Esta zona 

é destinada à conservação da biodiversidade, produção de água e regulação microclimática. São 

estimulados os usos de agricultura com incentivo à produção orgânica. Usos de chácara podem 

ser permitidos, atendendo as condições legais das Unidades de Conservação (UCs).  

Na ZPA, os usos permitidos devem se estabelecer em conformidade com a legislação que 

regulamente as UC: o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, Lei Federal 

nº9.985/2000; o Decreto Estadual nº22.717/84, que cria a APA da Serra do Mar; a Lei Estadual 

nº5.649/1987 e Lei nº14.982/2013, que criam a E.E. Jureia-Itatins; Decreto Federal 

nº90.347/1984, que cria a APA Cananeia-Iguape-Peruíbe; e a Lei Estadual nº 8.976/94, Decreto 

Estadual nº56.272/2010 e Decreto Estadual nº56.572/2010, que criam o P.E. da Serra do Mar23.  

Na implantação de novos usos ou ocupações, devem ser observadas as limitações legais e 

verificada a existência de planos de manejo vigentes ou em realização. (ver anexo nº1 folha 

2/12). 

5.3.7 Zona de Produção Rural (ZPR) 

A Zona de Produção Rural (ZPR) é destinada, em especial, aos usos relacionados às cadeias 

produtivas da agropecuária, silvicultura e do turismo. Deve ser garantida a implantação de 

atividades econômicas compatíveis com a manutenção ambiental, com a conservação e 

recuperação dos remanescentes de Floresta da Mata Atlântica. (ver anexo nº1 folha 2/12). 

                                                             
23 Conforme item 5.6 do relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Revisão do Plano Diretor. 
Entregue em Junho de 2018. 
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Na ZPR, os usos permitidos devem se estabelecer em conformidade com a Lei Federal 

nº12.651/2012 (Código Florestal), atentando-se para a obrigatoriedade de manutenção das 

Áreas de Preservação Permanente (APP), e da reserva legal mínima. 

Podem ser permitidos ocupações de chácaras, dentro dos parâmetros estipulados em lei 

específica. Na ausência desta lei, tais ocupações ficam impedidas de serem aprovadas. 

5.3.8 Zona Especial de Regularização Fundiária Rural (ZERF) 

Ficam definidas como Zonas Especiais de Regularização Fundiária (ZERF), as principais 

aglomerações de construções domiciliares, situadas em terrenos menores que o módulo fiscal, 

que no município é de 16 ha (160.000 m²) segundo o INCRA24, considerando principalmente as 

situações originadas de parcelamento do solo clandestino, onde haja interesse público em 

manter a população morador. Muitos dos casos envolvem áreas de risco e recuperação 

ambiental. (ver anexo nº1 folha 3/12). 

Existem áreas potenciais a serem identificadas e grafadas, algumas delas estão apontadas nas 

figuras a seguir. É necessário um mapeamento extensivo destas ocupações para uma efetiva 

demarcação em lei. 

Fica determinado também o congelamento de situação das construções existentes nas Zonas 

Rurais de Miracatu, ficando proibido qualquer novo desmembramento de terra inferior à Fração 

Mínima Permitida, e novas construções dispostas em terrenos irregulares, estando estas sujeitas 

a notificação de demolição, seguidas de desapropriação. Esta zona demanda um mapeamento 

extensivo do território para sua demarcação. A Prefeitura de Miracatu já apontou 11 núcleos, 

constituídos por loteamentos que foram cancelados do cadastro fiscal municipal (IPTU), 

considerados como fora do perímetro urbano portanto e que precisam ser verificados quanto à 

regularidade. São estas: 

• Ribeirão do Júlio 

• Chácara do Vale dos Lagos I 

• Vale dos Lagos II 

• Parque das Samambaias 

• Loteamento Serra Azul 

                                                             
24 Quadro de Módulo Fiscal e Fração Mínima por município, INCRA - http://www.incra.gov.br/tabela-
modulo-fiscal (Acesso em Julho de 2018). 
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• Parque Agrovale – Quintas de São Raphael 

• Jardim Santa Tereza 

• Chácara Três Lagos (Theage) 

• Musácea – Itariri 

• Jardim Recreativo (Santa Rita) 

• Colinas Verdes 

Figura 5-15 Mapeamento de construções isoladas 

Fonte: IBGE, CAR, MMA, CBH-RB 2018. Elaboração Risco AU 2018 
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Figura 5-16 Exemplo de demarcação de ZERF 

 
Fonte: Ação Civil Pública “Chácara Três Lagos” 2018, Ministério Público do Estado de São Paulo. Elaboração Risco AU 

2018 
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Figura 5-17 Mapa de loteamentos cancelados. 

 

Fonte: Prefeitura de Miracatu, 2018 /Elaboração: Risco AU 2018. 
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5.3.9 Zona Especial de Terra Indígena (ZETI) 

A Zona Especial de Terra Indígena é composta pelas três Terras Indígenas demarcadas pela 

FUNAI: Aldeia Amba Porã, Djaiko-Aty e Ka’aguy Mirim25. A legislação deve seguir as restrições 

impostas tanto pela regulamentação das terras indígenas como das UCs em que estiverem 

inseridas, quando for o caso. A delimitação desta zona equivale à delimitação da FUNAI. (ver 

anexo nº1 folha 2/12). 

5.3.10 Zona Especial Quilombola (ZEQ) 

A Zona Especial Quilombola (ZEQ) é definida pela Comunidade Quilombola de Biguazinho, 

reconhecida pelo INCRA (processo 54190.001984/2011-46), e visa a manutenção da condição 

de terra quilombola, voltada para a reprodução física, social, econômica e cultural desta 

comunidade. (ver anexo nº1 folha 2/12). 

5.3.11 Zona Especial de Assentamento Rural (ZEAR) 

A Zona Especial de Assentamento Rural (ZEAR) é composta pelos assentamentos rurais 

existentes no município, que são dois: o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Ribeirão 

do Pio e o Projeto de Assentamento Federal (PA) Fazenda Vista Grande, regulamentados pela 

Portaria nº 477/1999 do INCRA26. (ver anexo nº1 folha 2/12). 

  

                                                             
25 Conforme item 5.7 do relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Revisão do Plano Diretor. 
Entregue em Junho de 2018. 
26 Conforme item 5.7 do relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Revisão do Plano Diretor. 
Entregue em Junho de 2018. 
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5.4 Parâmetros de parcelamento e ocupação do solo 

Ficam definidos os seguintes parâmetros para o Parcelamento e Ocupação do Solo, conforme as 

zonas definidas anteriormente. 

Quadro 5-1 Zoneamento – Parâmetros de parcelamento do solo. 

Macrozona Zona 
Lote 

mínimo 
(m²) 

Área Verde 
(%) 

Área 
Institucional 

(%) 

Frente 
Mínima do 

Lote (m) 

Largura 
Mínima da Via 

(m) 

M
ac

ro
zo

na
 

U
rb

an
a  

ZUC 200 10% 5% 5 15 
ZUM 125 15% 5% 5 12 

ZCor-U 200 15% 5% 5 12 
ZCor-R 1.000 15% 5% 25 12 

ZEIS 125* 10% 5% 5 12 

M
ac

ro
zo

na
 

Ru
ra

l  

ZPA 16 ha ** - - - - 
ZPR 16 ha ** - - - - 
ZERF 500 15% - 10 12 
ZETI - - - - - 
ZEQ - - - - - 
ZEAR - - - - - 

Notas: 
(-) Não se aplica 
(*) 125 para novo empreendimento, Para regularização deve seguir fração ideal segundo projeto de regularização. 
(**) Módulo Fiscal do INCRA para Miracatu.  
Elaboração: Risco AU 2018 

 
Quadro 5-2 Zoneamento – Parâmetros de ocupação do solo. 

M
ac

ro
zo

na
 

Zo
na

 

Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) 

Ta
xa

 d
e 

O
cu

pa
çã

o 
(T

O
) M

áx
im

a  

Ga
ba

rit
o 

de
 A

ltu
ra

 
M

áx
im

o 
(m

)  

Ta
xa

 d
e 

Pe
rm

ea
bi

lid
ad

e 
(T

P)
 M

ín
im

a 
(%

) Recuos 
Mínimos (m) 

M
ín

im
o 

Bá
sic

o 

M
áx

im
o 

Fr
en

te
 

La
te

ra
is 

e 
Fu

nd
o  

M
ac

ro
zo

na
 

U
rb

an
a  

ZUC 0,5 2 3 0,7 20 10% 0 2¹ 
ZUM 0,2 1 2 0,7 10 15% 2 2¹ 

ZCor-U 0,2 2 3 0,7 15 15% 0 2¹ 
ZCor-R 0,1 0,5 1 0,5 20 10% 2 2¹ 

ZEIS 0,5 1 2 0,7 20 10% 2 2¹ 

M
ac

ro
zo

na
 

Ru
ra

l  

ZPA - - - 0,5 10 80% - - 
ZPR - - - 0,5 10 80% - - 
ZERF 0,05 0,5 0,5 0,5 10 80% - - 
ZETI - - - - - - - - 
ZEQ - - - - - - - - 
ZEAR - - - - - - - - 

Notas: (1) Apenas um dos recuos é obrigatório. 
Elaboração: Risco AU 2018 
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A utilização do CA acima do básico, até o limite do CA máximo, deve acontecer mediante 

Outorga Onerosa, conforme cálculo a seguir.  

• CF = ( ACT – ( CAb x AL ) ) x V x Fs 

Onde: 

• CF = Contrapartida Financeira da Outorga Onerosa, expressa em R$ 

• ACT = Área construída total, expressa em m² 

• CAb = Coeficiente de Aproveitamento básico (sem unidade) 

• AL = Área do Lote, expressa em m² 

• V = Valor do m² conforme a Planta Genérica de Valores (PGV), expressa em R$/m²  

• Fs = Fator Social (sem unidade) 

• ( ACT – ( CAb x AL ) ) = Área adicional sobre o CA básico, expressa em m² 

O Fator Social, quando não expresso no texto da lei, é igual a 1.  

5.5 Usos do solo 

Ficam definidos dois agrupamentos de usos: Residenciais e Não Residenciais, sendo estes 

últimos divididos em Comércio e Serviços; Industrial; Rural; e Equipamentos Públicos. O quadro 

a seguir associa cada um destes usos às zonas definidas anteriormente. 

5.5.1 Residenciais 

Uso com fim de moradia de um ou mais indivíduos. 

• RES1 - Uma unidade por lote 

• RES1B - Uma unidade por gleba  

• RES2H - Duas ou mais unidades por lote, agrupadas horizontalmente 

o Casas geminadas ou sobrepostas. 

o Vilas, conjuntos residenciais ou condomínios. 

• RESV - Mais de duas unidades por lote, agrupadas verticalmente 

o Edifícios de apartamentos condominiais. 

• RESC – Chácara 

o Pequena propriedade rural destinada ao lazer. 
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5.5.2 Usos Não Residenciais 

São todos os usos não residenciais, ou seja, os usos comerciais, de serviços, industriais, 

institucionais e outros. Estes usos devem atender os parâmetros de incomodidade estabelecidos 

por cada Zona. 

5.5.3 Comércio e Serviços 

• BAN - Agências Bancárias. 

• CS1 - Comércio e Serviços Local: minimercados, mercearias, armazéns, padarias, 

restaurantes e farmácias. Não incômodo para Área Predominantemente Residencial. 

• CS2 - Comércio e Serviço Varejista de Pequeno Porte: comércio de mercadorias em 

geral; comércio de equipamentos e artigos de usos domésticos; de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo; de equipamentos de informática e comunicação; de 

artigos culturais, recreativos e esportivos; de produtos farmacêuticos, perfumaria, 

cosméticos, e artigos médicos; de artigos vestuários, acessórios, calçados e artigos de 

viagem; de joias e relógios; de artigos usados; e outros comércios varejistas de pequeno 

porte não incômodos à vizinhança. 

• CS3 – Comércio e Serviço Pesado de médio e grande porte: grandes lojas, 

hipermercados, estabelecimentos atacadistas, tóxicos e inflamáveis; ou varejistas de 

materiais grosseiros - tais como sucata, materiais de construção e insumos para 

agricultura; 

• ESP - Escritórios e Serviços Profissionais: usos relacionados à prestação de serviço 

profissional não incômodos. 

• GAS - Posto de Gasolina. 

• OFC - Oficina de reparo automobilístico e Lava Rápido. 

• TL - Usos de Turismo e Lazer: Hotéis, pousadas, albergues e demais usos de suporte a 

atividade Turística. 
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5.5.4 Industrial  

• APIS - Apoio à Industria e Serviços: Entrepostos, depósitos, armazéns de estocagem de 

matérias primas, produtos acabados, alimentos in natura, estoques perigosos, 

explosivos, 

• IND - Industria: Indústrias de transformação; 

• IND2 - Industria de beneficiamento agropecuário. 

• TIND - Companhias transportadoras: distribuidoras de mercadorias e congêneres, 

garagens de frota veicular e outros empreendimentos de apoio à Indústria incômodos a 

vizinhança. 

5.5.5 Rural 

• AGI – Agroindústria. 

• AMG - Uso Agropecuário de Médio e Grande Porte. 

• AGPP - Uso Agropecuário de Pequeno Produtor Rural. 

• PRES - Uso Rural restrito à Conservação de Preservação: Produção de Água, 

recomposição e preservação da Mata Atlântica. 

• RUR1 - Uso Rural Extensivo: Atividades Agropastoris, compreendendo atividades 

agrícolas, de criação de animais e produção de florestas plantadas. 

• RUR2 - Uso Rural de Turismo Sustentável: relacionados aos usos de Turismo e Lazer e à 

preservação ambiental, compreendendo: hotéis, pousadas e outros usos sustentáveis. 

5.5.6 Equipamentos Públicos 

• CCR - Equipamentos Comunitários, Coletivos e Religiosos: Igrejas, Sede de associações, 

e outros usos para fins de encontro comunitário e coletivo. 

• CEM – Cemitérios. 

• ETI – Estações de infraestrutura: subestações elétricas, estação e infraestruturas de 

esgotos e água, galpões de transbordo de resíduos sólidos e aterros sanitários. 

• PUB - Edifícios da administração pública: serviços públicos relacionados à saúde, 

educação, defesa, segurança, seguridade social, lazer, esporte, turismo e cultura, e 

outros usos relacionados a serviços e instituições públicas. 
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Quadro 5-3 Usos permitidos por zona. 

Zonas 
 

Usos 

Macrozona Urbana Macrozona Rural 

ZU
C 

ZU
M

 

ZC
or

-U
 

ZC
or

-R
 

ZE
IS

 

Z P
A 

ZP
R 

ZE
RF

 

ZE
TI

 

ZE
Q

 

ZE
AR

 

Re
sid

.  

RES1 SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
RES1B NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 
RES2 SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
RESV SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
RESC NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

Co
m

ér
ci

o 
e 

Se
rv

iç
os

 BAN SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
CS1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 
CS2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 
CS3 NÃO NÃO SIM (1) NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
ESP SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
GAS SIM NÃO SIM (1) NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
OFC SIM SIM SIM (1) SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
TL SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

In
dú

st
ria

 APIS NÃO NÃO SIM (1)(2) NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
IND NÃO NÃO NÃO (1)(2) SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
IND2 SIM NÃO SIM (1)(2) NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
TIND SIM NÃO SIM (1)(2) NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Ru
ra

l 

AGI NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
AMG  NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
AGPP NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
PRES NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
RUR1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 
RUR2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Pú
bl

ic
os

 CCR SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
CEM SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
ETI NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
PUB SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

Notas: (1) Uso permitido somente fora das Unidades de Conservação.  
(2) Não permitido a menos de 200m do perímetro urbano. 
Elaboração: RiscoAU, 2018. 

Zoneamento 
ZUC - Zona Urbana Central  
ZUM - Zona Urbana Mista  
ZCS - Zona Corredor de 
Comércio e Serviços  
ZCR - Zona Corredor 
Rodoviário  
ZEIS - Zona Especial de 
Interesse Social  
ZPA - Zona de Preservação 
Ambiental  
ZPR - Zona de Produção Rural  
ZETI - Zona Especial de Terra 
Indígena  
ZEQ - Zona Especial 
Quilombola  
ZEAR - Zona Especial de 
Assentamento Rural  
ZERF - Zona Especial de 
Regularização Fundiária Rural 

Usos do solo 
Residencial 
RES1 - Uma unidade por lote 
RES1B - Uma unidade por gleba 
RES2H - Duas ou mais unidades  
RESV - Mais de duas unidades 
verticais 
RESC – Chácara 
Comercial 
BAN - Agências Bancárias 
CS1 - Comércio e Serviços 
Locais  
CS2 - Comércio Varejista de 
Pequeno Porte 
CS3 - Comércio Pesado 
ESP - Escritórios e Serviços 
Profissionais 
GAS - Posto de Gasolina 
OFC - Oficina de Reparo 
Automobilístico e Lava Rápido 
TL - Turismo e Lazer 

Industrial 
APIS - Apoio à Indústria e Serviços 
IND - Indústria 
IND2 - Indústria de Beneficiamento 
Agropecuário 
TIND - Companhias transportadoras 
Rural 
AGI – Agroindústria 
AMG - Agropecuário de médio e grande 
porte 
AGPP - Pequeno Produtor Rural 
PRES - Rural Restrito à Conservação de 
Preservação 
RUR1 - Rural Extensivo 
RUR2 - Rural de Turismo Sustentável 
Público 
CCR - Equipamentos Comunitários, Coletivos 
e Religiosos 
CEM – Cemitérios 
ETI – Estações de Infraestrutura 
PUB - Edifícios da Administração Pública 
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6 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Esta etapa da revisão do Plano Diretor prevê a apresentação, para o grupo executivo local, da 

síntese da situação diagnosticada na etapa anterior, seguida das previsões prognósticas 

projetadas e os objetivos do Plano Diretor no âmbito do Conselho da Cidade. 

6.1 3ª Reunião do Conselho da Cidade  

A 3ª reunião do Conselho da Cidade de Miracatu ocorreu na Sala de reunião da Prefeitura e 

contou com a presença de treze participantes representantes da administração pública e da 

sociedade civil, além de dois membros da consultoria Risco. Na reunião, foi apresentada a 

síntese do diagnóstico, seguida de discussão sobre os quadros prognósticos projetados, na 

seguinte sequência: 

• Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 

• Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico; 

• Debate e avaliação das Oficinas Participativas realizadas; 

• Apontamento de necessidades de complementação e indicações do atual Plano 

Diretor para o prognóstico (revisão da Prefeitura); 

• Apresentação de quadros prognósticos em 3 cenários: otimista, realista e pessimista; 

• Pactuação de diretrizes do Plano Diretor com o Conselho. 

Entre os pontos principais, os mais críticos foram a dificuldade no acesso ao trabalho e renda; a 

dispersão territorial dos bairros e a dependência do aglomerado urbano da Sede; a queda 

populacional; a fragilidade das atividades produtivas do município. 

Ressaltou-se a importância de um estudo mais aprofundado sobre a mobilidade no município, 

possivelmente através de um Plano de Mobilidade, para conhecimento dos deslocamentos 

internos ao município. 

A ausência de comércio básico nos bairros foi apontado como um ponto crítico. Não há 

farmácias a não ser na Sede, havia no Fazendeiro, mas fechou. Um dos objetivos apresentados, 

que foi acatado pelo conselho, foi de incentivar o comércio local.  

O ponto mais crítico citado é a falta de postos de trabalho e a geração de renda. Há o 

entendimento de que não há solução única e que é preciso apontar estratégias diversas que 

concorram para o mesmo fim, entre elas foi levantado o estímulo ao turismo ambiental e 

cultural; à implantação de empresas e indústrias; ao comércio local; e à agricultura. Uma das 
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atividades produtivas discutidas foi a produção de banana. Foram levantadas possibilidades de 

melhoria e ampliação da produção através de produção agroecológica.  

Outro ponto crítico apontado foi a dispersão territorial em diversos núcleos. A consultoria 

apresentou a classificação resultante do Diagnóstico, que identifica 9 núcleos urbanos. Um dos 

objetivos da revisão é conseguir tratar de todos os núcleos urbanos e não focar apenas na Sede, 

como correu com frequência no passado.  

Em seguida, a consultoria apresentou os objetivos que nortearão a revisão do Plano Diretor para 

apreciação e anuência do conselho. Os objetivos apresentados foram:  

• Conter a expansão urbana desordenada e estimular o adensamento dos aglomerados já 

existentes, evitando áreas de risco, de uso rural e de preservação ambiental;  

• Fortalecer os núcleo urbanos sedes de distrito (Oliveira Barros, Pedro Barros e Santa 

Rita), buscando reduzir a dependência da Sede;  

• Estimular o fortalecimento de atividades produtivas existentes (agrícola, comércio e 

serviços) e a implantação de novas atividades (indústria, turismo).  

O conselho se posicionou favorável às diretrizes apresentadas. 

Figura 6-1 3ª Reunião do Conselho da Cidade de Miracatu. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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Figura 6-2 Lista de presença – 3ª Reunião do Conselho da Cidade de Miracatu. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 

6.2 Reunião local 

A Reunião Local aconteceu na Sala de Reunião da Prefeitura e contou com a presença de seis 

técnicos da administração pública, além de dois membros da consultoria. A reunião visava 

relacionar os conteúdos do recém finalizado Diagnóstico Técnico Participativo com ações fiscais 

de impacto territorial em andamento. A pauta era composta por dois itens: 

• Perímetro urbano e áreas de expansão urbana; 

• Revisão do cadastro do IPTU e da Planta Genérica de Valores. 

Foi apontada a necessidade de combater a especulação imobiliária e a alta valorização dos 

preços que dificulta o acesso da população aos imóveis existentes. Como solução possível, foram 

discutidos os procedimentos de implementação do “Parcelamento, Edificação e Utilização 

Compulsórios” e do “IPTU Progressivo no Tempo” e a sua relação com o Plano Diretor.  

Foram sugeridas algumas áreas de expansão para a sede: a área entre o Pacoval e o Jardim 

Yolanda; e a área a norte do Jd. Miracatu (próximo à AABB). Também foi apontado um 

loteamento já aprovado e iniciado em terreno da Associação dos Funcionários da Prefeitura, ao 

norte do cemitério (bairro Estação).  

A consultoria Risco ressaltou que o Diagnóstico Técnico-Participativo recém entregue pode dar 

subsídios aos processos de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) e do Código tributário, 

processos em andamento atualmente na prefeitura. No relatório, disponibilizado na página 
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eletrônica, estão a análise da ordem de grandeza da defasagem do cadastro do IPTU em relação 

à ocupação real; a caracterização geral da dívida ativa do IPTU; e uma análise crítica da PGV. 

Figura 6-3 Reunião Local 4. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 

Foram ressaltadas a necessidade de haver um engenheiro como responsável técnico nesta 

revisão, além do estabelecimento de critérios urbanos claros para o estabelecimento das zonas 

do PGV. Em conjunto com a comissão específica da prefeitura, foram estabelecidos critérios de 

existência de equipamentos públicos – educação, saúde, praças, esportes etc. – e as condições 

da infraestrutura urbana – pavimentação das vias. 

Figura 6-4 Lista de presença – Reunião Local 4. 

 
Fonte: Risco AU 2018. 
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