
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto 4: Sumário Executivo 

Setembro de 2018 

 

 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu / SP 



 

 
 

2 

 

 

 

Ficha Técnica 

 

A revisão do Plano Diretor de Miracatu / SP é 

desenvolvido no ambito do programa de Apoio 

à Gestão Pública, viabilizado pela parceria entre 

a Prefeitura de Miracatu, Legado das Águas – 

Reserva Votorantim e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. O 

trabalho conta com a parceria técnica da Risco 

arquitetura urbana. 

 

 

Prefeitura Municipal de Miracatu /SP 

Prefeito Municipal: Ezigomar Pessoa 

www.miracatu.sp.gov.br 

Tel. (13) 3847-7000 

 

 

Legado das Águas – Reserva Votorantim 

www.legadodasaguas.com.br 

contato@legadodasaguas.com.br 

 

Instituto Votorantim 

www.institutovotorantim.org.br 

Tel. 0800 89 11729 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Economico e Social  

www.bndes.gov.br 

Tel. 21 21727447 

 

Risco arquitetura urbana  

www.riscoau.com 

Tel. 11 34865414 

contato@riscoau.com 

 

 

O trabalho da Risco arquitetura urbana está 

licenciado com uma Licença Creative Commons 

Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional. 

 

 

mailto:contato@legadodasaguas.com.br
http://www.institutovotorantim.org.br/
http://www.bndes.gov.br/
http://www.riscoau.com/
http://www.riscoau.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 

 

3 

1 PRINCÍPIOS E OBJETIVOS ............................................................................................ 7 

1.1 PRINCÍPIOS .......................................................................................................................... 7 

1.1.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE .......................................................................................... 8 

1.2 FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE .................................................................................................. 9 

1.3 FUNÇÕES SOCIAIS DA PROPRIEDADE URBANA ........................................................................... 10 

1.4 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS .................................................................................................... 10 

1.4.1 OBJETIVO: CONTROLE DO PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA ...................................................... 11 

1.4.2 OBJETIVO: AMPLIAÇÃO DO DIREITO À MORADIA ....................................................................... 12 

1.4.3 OBJETIVO: PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E ÁREAS AMBIENTALMENTE FRÁGEIS .................... 13 

1.4.4 OBJETIVO: AMPLIAÇÃO DO ACESSO A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SERVIÇOS URBANOS ................... 14 

1.4.5 OBJETIVO: AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE ACESSO A TRABALHO E RENDA ............................ 15 

1.4.6 OBJETIVO: AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO ........................................................... 16 

1.4.7 OBJETIVO: PROMOÇÃO DO TURISMO E DO PATRIMÔNIO CULTURAL ............................................ 17 

1.5 INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS .............................................................................................. 18 

1.5.1 INSTRUMENTOS QUE SERÃO IMPLEMENTADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE NO PD ......................... 19 

1.5.2 INSTRUMENTOS INDUTORES DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA .................................. 19 

2 ORDENAMENTO TERRITORIAL .................................................................................. 22 

2.1 DEFINIÇÕES ........................................................................................................................ 22 

2.2 MACROZONEAMENTO ......................................................................................................... 24 

2.2.1 MACROZONA URBANA (MZU) ............................................................................................. 24 

2.2.2 MACROZONA RURAL (MZR) ................................................................................................. 24 

2.3 ZONEAMENTO .................................................................................................................... 25 

2.3.1 ZONA URBANA CENTRAL (ZUC) ............................................................................................ 25 

2.3.2 ZONA URBANA MISTA (ZUM) .............................................................................................. 26 

2.3.3 ZONA CORREDOR URBANO (ZCOR-U) .................................................................................... 26 

2.3.4 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) ........................................................................... 26 

2.3.5 ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ZPA) ............................................................................. 27 

2.3.6 ZONA DE PRODUÇÃO RURAL (ZPR) ........................................................................................ 28 

2.3.7 ZONA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL (ZERF) .................................................. 28 

2.3.8 ZONA ESPECIAL DE TERRA INDÍGENA (ZETI) ............................................................................ 29 

2.3.9 ZONA ESPECIAL QUILOMBOLA (ZEQ) ..................................................................................... 29 

2.3.10 ZONA ESPECIAL DE ASSENTAMENTO RURAL (ZEAR) ................................................................. 29 



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 

 

4 

2.3.11 ZONA CORREDOR RODOVIÁRIO (ZCOR-R) ............................................................................... 29 

2.4 PARÂMETROS DE PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO .......................................................... 31 

2.5 USOS DO SOLO ................................................................................................................... 33 

2.5.1 RESIDENCIAIS ..................................................................................................................... 33 

2.5.2 USOS NÃO RESIDENCIAIS ..................................................................................................... 33 

3 REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 37 

4 ANEXOS ................................................................................................................... 38 

  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 

 

5 

SIGLAS 

CA – Coeficiente de aproveitamento 

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária 

IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano 

PEUC – Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios 

TO – Taxa de Ocupação 

TP – Taxa de Permeabilidade 

 

QUADROS 

Quadro 5-1 Zoneamento – Parâmetros de parcelamento do solo. ..................................................... 31 

Quadro 5-2 Zoneamento – Parâmetros de ocupação do solo. .............................................................. 31 

Quadro 5-3 Usos permitidos por zona. .......................................................................................................... 36 

 

FIGURAS 

Figura 5-1 Exemplos de Coeficiente de Aproveitamento (CA) ............................................................... 22 

Figura 5-2 Exemplos de Taxa de Ocupação (TO) ........................................................................................ 23 

Figura 5-3 Exemplo de Taxa de Permeabilidade (TP) ................................................................................ 23 

  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 

 

6 

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 o Sumário Executivo e a Minuta de Lei do Plano Diretor de 

Miracatu elaborados pela Prefeitura de Miracatu através do Conselho da Cidade de Miracatu, 

que foram encaminhados à apreciação, comentários 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 capítulo apresenta os princípios, objetivos, diretrizes e as ações propostas para este 

Plano Diretor. O segundo capítulo traz os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

na forma de macrozoneamento e zoneamento. Em complemento a este caderno, é anexada a 

minuta de lei do Plano Diretor e um caderno de mapas com a proposta de zoneamento para o 

município, além do relatório de atividades desta etapa. 

Boa leitura! 
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1 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 Município1. 

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. 

1.1 Princípios  

O Plano Diretor deve contér2: 

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

considerando o território rural e urbano; 

                                                            
1 Considerando o Diagnóstico Técnico-Participativo realizado no 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 http://miracatu.sp.gov.br/planodiretor/ (Acessado em Setembro de 2018). 
2 De acordo com a Resolução 34/2005 do Conselho Nacional das Cidades, atualizada pela Resolução 164/2014 do 
Conselho Nacional das Cidades. 

http://miracatu.sp.gov.br/planodiretor/
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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, a partir dos problemas identificados no município3; 

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

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

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. 

1.1.1 Gestão democrática da cidade 

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; 

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 4 , 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. 

  

                                                            
3 Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
4 Instituído pelo Decreto Municipal nº 1.320/2018. 
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1.2 Funções sociais da cidade 

As funções sociais da cidade são definidas pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade e tratam 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; 

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. 
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1.3 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); 

A revisão do Plano Diretor mapeou parte dos vazios existentes no município e estabeleceu os 

parâmetros para a implementação de instrumentos disponíveis no Estatuto da Cidade com o fim 

de promover o correto uso destas áreas. 

1.4 Objetivos e estratégias 

A partir destes princípios expostos no Estatuto da Cidade e com base no Diagnóstico Técnico-

Participativo5, foram delineados os objetivos da revisão do Plano Diretor, listados a seguir.  

I. Controle do processo de expansão urbana;  

II. Ampliação do direito à moradia; 

III. Proteção os recursos naturais e áreas ambientalmente frágeis; 

IV. Ampliação do acesso a equipamentos públicos e serviços urbanos; 

V. Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda; 

VI. Ampliação da mobilidade da população; 

VII. Promoção do Turismo, Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural. 

A seguir, cada um dos objetivos será desenvolvido e associado à estratégias.  

  

                                                            
5 Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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1.4.1 Objetivo: Controle do processo de expansão urbana 

Um dos objetivos 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.  

1.4.1.1 Estratégia: 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 foram incorporados no Plano Diretor. 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 (zoneamento), que com 

frequência são delegados a uma lei subsequente, o que seria desfavorável, pois adiaria a 

implementação de instrumentos deles dependentes. 

1.4.1.2 Estratégia: Acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas  

Para evitar a dispersão urbana e seus efeitos negativos6, 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 subutilizados7, que atualmente são inacessíveis à população. 

1.4.1.3 Estratégia: Combater a especulação imobiliária e reduzir os vazios urbanos 

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. 

                                                            
6 Ver item “5.1 Dispersão territorial, acessibilidade e uso do solo”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
7 Ver item “5.4 Expansão urbana e legislação”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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1.4.1.4 Estratégia: Estratégia: 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. 

1.4.2 Objetivo: 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. 

1.4.2.1 Estratégia: 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. 

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

apontado no diagnóstico8, há um grande volume identificado e apresentado no Plano Diretor 

que precisa ser devidamente verificado.  

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

Compulsórios (PEUC), seguido pelo IPTU Progressivo no Tempo; ou do Direito de Preempção. 

Estes instrumentos estão melhor detalhado ao final deste capítulo.  

1.4.2.2 Estratégia: 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. 

                                                            
8 Ver item “5.4.1 Vazios Urbanos”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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Estas ações devem levar em consideração os convênios com o ITESP e com o CDHU já vigentes. 

Critérios de justiça social e econômica devem ser utilizados para preservar a situação imobiliária, 

fiscal e tributária das famílias de menor renda, priorizando condições de acesso à terra 

urbanizável e urbanizada. 

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). 

1.4.2.3 Estratégia: 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.  

1.4.3 Objetivo: 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.  

1.4.3.1 Estratégia: 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 quilombolas9. 

1.4.3.2 Estratégia: 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.  

                                                            
9 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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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. 

1.4.3.3 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. 

1.4.4 Objetivo: 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. 

1.4.4.1 Estratégia: 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 identificada10. Além disso, propõe-se a priorização dos núcleos que são sedes 

                                                            
10 Ver item “5.1.1 Equipamentos Públicos”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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dos distritos (Oliveira Barros, Santa Rita e Pedro Barros), procurando, com isso, reduzir a 

dependência dos diversos núcleos em relação à Sede do município. 

1.4.4.2 Estratégia: 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.  

O Plano Diretor dá diretrizes para a elaboração do Plano de Rotas Prioritárias Acessíveis que se 

relaciona diretamente com o objetivo de ampliação da mobilidade da população e será melhor 

detalhado adiante.  

1.4.5 Objetivo: Ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda 

Visando reduzir um dos principais problemas identificados no diagnóstico 11 , o objetivo de 

ampliação das oportunidades de acesso a trabalho e renda é extremamente importante e 

igualmente difícil.  

1.4.5.1 Estratégia: Estimular novas atividades que gerem postos de trabalho 

Entre as ações de estímulo à geração de novos postos de trabalho, cabem diretamente ao Plano 

diretor, a demarcação de zonas para atividades industriais, comerciais, de mineração ou de 

produção rural; e a demarcação de zonas centrais de maior densidade, visando estimular a 

implantação de atividades de serviço, comerciais e produtivas. Nestas zonas, são dados alguns 

incentivos na forma de permissão de usos e aumento de parâmetros urbanísticos.  

1.4.5.2 Estratégia: Ampliar a acessibilidade do território 

Uma forma indireta de ampliar o acesso da população ao emprego é dar melhores condições de 

mobilidade à população.  

  

                                                            
11 Ver item “5.8 Emprego e Renda”. Produto 2 – Diagnóstico Técnico-Participativo. 
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1.4.6 Objetivo: 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. 

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. 

1.4.6.1 Estratégia: Elaborar Plano de Rotas Acessíveis 

A primeira estratégia é elaborar um Plano de Rotas Acessíveis, conforme o Estatuto da Cidade 

(Art. 41 parágrafo 3º). 

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. 

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. 

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 
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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. 

1.4.6.2 Estratégia: Diagnosticar a situação atual e definir propostas 

Para uma melhor avaliação da situação de mobilidade do município, é necessário um estudo 

específico. Sugere-se a elaboração de um Plano de Mobilidade. 

1.4.7 Objetivo: Promoção do Turismo e do Patrimônio 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.  

O Plano Municipal de Turismo12 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. 

1.4.7.1 Estratégia: Ações diretas do poder público municipal 

Entre as medidas que cabem diretamente ao poder público municipal, temos a implementação 

do Plano de Turismo, em andamento, procurando desenvolver atividades produtivas de escala 

local e promover o treinamento de prestadores de serviço ligados ao turismo. 

O município carece de uma catalogação sistemática do seu patrimônio cultural e ambiental, na 

forma de um Inventário do patrimônio, conforme estabelecido pela Constituição (Art. 216, 

parágrafo 1º):  

                                                            
12 Miracatu. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Turismo, 2017. 
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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 patrimonial13. 

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. 

1.4.7.2 Estratégia: 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.  

1.5 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) 

A seguir serão detalhados os instrumentos. Os três primeiros– Parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e Desapropriação com pagamento em 

                                                            
13 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). 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/inventariodopatrimonio_15x21web.pdf
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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. 

1.5.1 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. 

1.5.2 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. 
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Para a aplicação destes instrumentos, é necessário a sua regulamentação através de algumas 

leis. 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. 

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. 

1.5.2.1 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. 

1.5.2.2 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 Aproveitamento14) 

se encontram no quadro de parâmetros de ocupação do solo, descritos adiante (capítulo 3). 

                                                            
14 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). 
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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 operacionalização15, 

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. 

1.5.2.3 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).  

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. 

1.5.2.4 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. 

                                                            
15 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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2 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

A seguir são definidos e explicados os principais critérios componentes do sistema de 

ordenamento territorial do município. 

2.1 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 2-1 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 2-2 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 2-3 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. 

2.2 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 1/18) 

2.2.1 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, incluindo núcleos próximos que são considerados urbanos, 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 (ver anexo nº1 folhas 5/18 

a 11/18). Os imóveis localizados no perímetro urbano ficam sujeitos ao Imposto Territorial 

Predial Urbano (IPTU). 

2.2.2 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 2/18). 
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2.3 Zoneamento  

A seguir, será definida cada uma das zonas inseridas na Macrozona Urbana (MZU) e na 

Macrozona Rural (MZR). As delimitações das zonas estão apresentadas nos mapas (ver anexo 

nº1 folhas 12/18 a 18/18).  

 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 

• ZCor-R - Zona Corredor Rodoviário  

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. 

2.3.1 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. 
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2.3.2 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. 

2.3.3 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 12/18). 

 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). 

2.3.4 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 de duas formas: Quando área ocupada, será destinada a política 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 
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mínimos16. 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 negativo17. 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 grafadas por leis especificas levando 

em consideração os vazios delimitados neste Plano Diretor (ver anexo nº1 folha 12/18 a 18/18).  

2.3.5 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 (ver anexo nº1 folha 2/18). 

Esta Zona é destinada prioritariamente 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 Mar18.  

                                                            
16 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) 
17 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). 
18 Conforme item 5.6 do relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Revisão do Plano Diretor. 
Entregue em Junho de 2018. 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habitacao_interesse_social.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_de_repasse_do_OGU/habitacao_interesse_social.asp
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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. 

2.3.6 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 2/18). 

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. 

2.3.7 Zona Especial de Regularização Fundiária Rural (ZERF) 

Ficam definidas como Zonas Especiais de Regularização Fundiária (ZERF), as aglomerações de 

construções domiciliares, situadas em terrenos menores que a fração mínima do parcelamento 

(FMP), que no município é de 3 ha (30.000 m²) segundo o INCRA19, 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 3/18). 

Existem áreas potenciais a serem identificadas e grafadas, algumas delas estão apontadas nas 

figuras e mapas. A prefeitura pode criar novas áreas de ZERF em leis específicas que 

complementem a proposição deste zoneamento. 

Fica determinado o congelamento da situação das construções existentes nas Zonas Rurais de 

Miracatu, ficando proibido qualquer novo desmembramento de terra inferior à Fração Mínima 

Permitida ou novas construções dispostas em terrenos irregulares, estando estas sujeitas a 

notificação de demolição, seguidas de desapropriação.  

                                                            
19 Quadro de Módulo Fiscal e Fração Mínima por município, INCRA - http://www.incra.gov.br/tabela-
modulo-fiscal (Acesso em Julho de 2018). 

http://www.incra.gov.br/tabela-modulo-fiscal
http://www.incra.gov.br/tabela-modulo-fiscal
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As áreas regularizadas nas ZERF podem ser isentadas de IPTU, uma vez que não usufruem dos 

serviços urbanos básicos. As condições para isenção de IPTU devem designadas em lei 

específica.  

2.3.8 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 Mirim20. 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 2/11). 

2.3.9 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 2/11). 

2.3.10 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 INCRA21 (ver anexo nº1 folha 2/11). 

2.3.11 Zona Corredor Rodoviário (ZCor-R)  

A Zona Corredor Rodoviário (ZCor-R) pode fazer parte tanto da MZU como da MZR e permite 

usos de alta incomodidade como indústrias, mineração, 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. 

                                                            
20 Conforme item 5.7 do relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Revisão do Plano Diretor. 
Entregue em Junho de 2018. 
21 Conforme item 5.7 do relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo da Revisão do Plano Diretor. 
Entregue em Junho de 2018. 



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 

 

30 

A ZCor-R é definida pelas áreas lindeiras à BR 116 – Régis Bittencourt e à rodovia Padre Manoel 

da Nóbrega, numa faixa de 500m do limite da faixa de domínio destas. Nos trechos em que se 

sobrepõe às Zonas Urbanas ou às Zonas Especiais (ZETI, ZEQ, ZEAR e ZERF), a ZCor-R é 

interrompida.  

Quando dentro das Unidades de Conservação (UCs) devem ser observadas as limitações legais 

de cada UC.  

Os empreendimentos comerciais de grande porte ou industriais de médio e grande porte 

precisam de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para averiguar a incomodidade e o 

impacto antes de sua implantação.  

Áreas da ZCor-R sem uso ou com usos rurais passam a fazer parte do perímetro rural, caso 

contrário, fazem parte do perímetro urbano. 
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2.4 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 2-1 Zoneamento – Parâmetros de parcelamento do solo. 

Zona 
Lote 

mínimo 
(m²) 

Área Verde 
(%) 

Área 
Institucional 

(%) 

Frente 
Mínima do 

Lote (m) 

Largura 
Mínima da Via 

(m) 

ZUC 125 10% 5% 5 15 

ZUM 125 15% 5% 5 12 

ZCor-U 125 15% 5% 5 12 

ZEIS 125* 10% 5% 5 12 

ZPA 3 ha ** - - - - 

ZPR 3 ha ** - - - - 

ZERF 500 15% - 10 12 

ZETI - - - - - 

ZEQ - - - - - 

ZEAR - - - - - 

ZCor-R 1.000 15% 5% 25 12 
Notas: 
(-) Não se aplica 
(*) 125 para novo empreendimento. Para regularização deve seguir fração ideal segundo projeto de regularização. 
(**) Fração mínima do parcelamento (FMP) do INCRA para Miracatu.  
Elaboração: Risco AU 2018 

 
Quadro 2-2 Zoneamento – Parâmetros de ocupação do solo. 
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ZUC 0,5 3 4 0,85 20 10% 0 1,20* 

ZUM 0,2 1 2 0,85 10 15% 2** 1,20* 

ZCor-U 0,2 3 5 0,85 20 15% 0 1,20* 

ZEIS 0,5 1 2 0,85 20 10% 2** 1,20* 

ZPA - - - 0,5 10 80% - - 

ZPR - - - 0,5 10 80% - - 

ZERF 0,05 0,5 0,5 0,5 10 80% - - 

ZETI - - - - - - - - 

ZEQ - - - - - - - - 

ZEAR - - - - - - - - 

ZCor-R 0,1 0,5 1 0,5 20 10% 2 1,20* 
Notas: (*) Apenas um dos recuos é obrigatório. (**) Usos da categoria “Comércio e Serviços” estão dispensados. 
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.  

Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir serão aplicados 

nas seguintes finalidades:  

I. regularização fundiária; 

II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

III. constituição de reserva fundiária;  

IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;  

VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

VIII. proteção e recuperação de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
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2.5 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. 

2.5.1 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. 

2.5.2 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. 

2.5.2.1 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 
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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. 

2.5.2.2 Industrial  

 APIS - Apoio à Industria e Serviços: Entrepostos, depósitos não perigosos, armazéns de 

estocagem de matérias primas, produtos acabados, alimentos in natura. 

 IND1 – Industria de baixa incomodidade: atividade industrial compatível ao uso 

residencial, de pequeno porte, pouca incomodidade e pouco poluidora; artesanato, 

vestuário, confecções, gráfica rápida, etc. 

 IND2 – Industria de média incomodidade: atividade industrial compatível de média 

incomodidade e pouco poluidora; fabricação de móveis, serralheria, gráfica, etc. 

 IND3 - Industria de grande porte: atividade industrial cujo funcionamento pode gerar 

um intenso fluxo de veículos de carga, gerar alta incomodidade ou ser muito poluidora; 

estoques perigosos, explosivos, químicos, tóxicos, fundição, cerâmica, plásticos, 

metalurgia, etc. 

 AGI – Agroindústria: Industria de beneficiamento agropecuário. 

 MIN – Indústria extrativa mineral. Extração de areia, brita, cascalho, grafite, quartzitos, 

rochas, etc. 

 TIND - Companhias transportadoras: distribuidoras de mercadorias e congêneres, 

garagens de frota veicular e outros empreendimentos de apoio à Indústria incômodos a 

vizinhança. 
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2.5.2.3 Rural 

 AGPP - Uso Agropecuário de Pequeno Produtor Rural. 

 AMG - Uso Agropecuário de Médio e Grande Porte. 

 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. 

2.5.2.4 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 2-3 Usos permitidos por zona. 

Zonas 
 

Usos 

ZU
C

 

ZU
M

 

ZC
o
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A
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R

 

ZE
R

F 

ZE
TI

 

ZE
Q

 

ZE
A

R
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R

 

R
e

si
d

en
ci

al
 RES1 SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

RES1B NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 

RES2 SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

RESV SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

RESC NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM 

C
o

m
é

rc
io

 e
 S

e
rv

iç
o

s BAN SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

CS1 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM 

CS2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM 

CS3 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

ESP SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

GAS SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

OFC SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

TL SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM 

In
d

ú
st

ri
a 

APIS SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

IND1 SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

IND2 SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

IND3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

AGI SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

MIN NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

TIND SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO (1) 

R
u

ra
l 

AGPP NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

AMG  NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

PRES NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

RUR1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

RUR2 NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

P
ú

b
lic

o
 CCR SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

CEM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

ETI NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

PUB SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

Notas: (1) Verificar legislação específica quando dentro das Unidades de Conservação.  
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 
IND1 – Industria de baixa incomodidade 
IND2 – Industria de média incomodidade 
IND3 - Industria de grande porte 
AGI – Agroindústria: Industria de beneficiamento 
agropecuário. 
MIN – Indústria extrativa mineral. 
TIND - Companhias transportadoras 
Rural 
AGPP - Pequeno Produtor Rural 
AMG - Agropecuário de médio e grande porte 
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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4 ANEXOS 

I. Caderno de Mapas 

II. Minuta de Lei 

III. Relatório de atividades 


