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Janeiro/2022

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Estatuto da Metrópole – Lei Federal 13.089/2015 – PDUI
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – Instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, viabilização econômicofinanceira e gestão, as diretrizes para o desenvolvimento territorial estratégico e os projetos estruturantes da região metropolitana.
Objetos centrais do PDUI – Ordenamento territorial da região e diretrizes para as Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs).
•

Ordenamento territorial de áreas urbanas e rurais:
o Macrozoneamento regional − Diretrizes gerais que oferecem as bases para articulação dos municípios quanto ao ordenamento territorial.
o Estratégias para ação metropolitana − Articulação setorial das políticas públicas que afetam a qualidade do território regionalmente.
o Áreas de Interesse Metropolitano − Porções do território sujeitas a controles especiais, por meio de planos de intervenção.

•

Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs:
o Política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em outros municípios.
o Temas: planejamento territorial, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, desenvolvimento econômico, atendimento social, transporte e

sistema viário.
Estrutura de governança – Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN, Câmaras Temáticas e sistema de acompanhamento.

Estrutura da Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMVPLN
Macrozonas
•

Consolidação das informações territoriais legais existentes e da
sua função predominante – urbana, rural e ambiental.

•

Diretrizes gerais – Bases para a articulação dos municípios na

elaboração de suas leis dos planos diretores e de parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano.

Estrutura da Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMVPLN
Estratégias para Ação Metropolitana
•

Orientam a articulação setorial das políticas públicas que
incidem no território da região.

•

Estratégicas – Potencialidades a desenvolver ou desafios a

enfrentar.
•

Áreas quase sempre descontínuas, de caráter dinâmico.

Estrutura da Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMVPLN
Áreas de Interesse Metropolitano
•

Áreas específicas do território.

•

Demandam articulação das ações interfederativas e
intersetoriais.

•

Podem ter regulações e zoneamento especiais – instrumentos
previstos nos Estatutos da Cidade e da Metrópole.

•

Demandam projetos específicos com matriz de
responsabilidades.

•

Demandam articulação entre os municípios envolvidos.

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMVPLN

Macrozonas

Estratégias para ação
metropolitana

Áreas de interesse
metropolitano

Gestão de riscos
ambientais

Polo de alta tecnologia
regional – Parque
Tecnológico de São
José dos Campos

Preservação Ambiental
Enfrentamento da
precariedade
habitacional
Uso Sustentável
Rotas turísticas
integradas
Consolidação da
Urbanização

Gestão da mobilidade
regional

Escala
Complexidade da Governança

Corredor verde
metropolitano de
transportes

Parque linear do Rio
Paraitinga

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial

Macrozoneamento Regional
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Proposta Preliminar de Macrozoneamento da RMVPLN – Passos metodológicos
Município
Aparecida
Arapeí
Areias
Bananal

Plano Diretor
LC nº 3401/2006
LC nº 278/2014
LC nº 05/2014
LC nº 016/2014

Lei de Uso e
Ocupação do Solo

LC nº 317/2017
Caçapava
LC nº 254/2007 LC nº 4961/2010
LC nº 5157/2012
Cachoeira Paulista LC nº 3003/2006
Campos do Jordão LC 2737/2003
LC nº 3820/2016
LC nº 3049/2007
Canas
Caraguatatuba
LC nº 42/2011
LC nº 73/2018
LC nº 5012/2020
Cruzeiro
LC nº 2266/1990
LC nº 5004/2020
Cunha
Guaratinguetá
LC nº 23/2006
Igaratá
Ilhabela
LC nº 421/2006 Jacareí
LC nº 49/2003
Jambeiro
LC nº 83/2020
Lagoinha
Lavrinhas
Lorena
LC nº 244/2016 Monteiro Lobato
LC nº 1650/2017 Natividade da Serra LC nº 706/2017 Paraibuna
-

Município

Plano Diretor

Pindamonhangaba LC nº 03/2006
Piquete
LC n° 108/2020
Potim
LC nº 006/2020
Queluz
LC nº 715/2016

Lei de Uso e
Ocupação do Solo
LC nº 56/2017
-

com incidência no território – PD, LUOS, PU, UCs, etc. –

-

Leitura unificada e Proposta Preliminar de

-

Roseira

-

-

Santa Branca
Santo Antônio do
Pinhal
São Bento do
Sapucaí

-

-

-

-

São José dos
Campos
São Luiz do
Paraitinga

LC nº 1841/2016 -

LC nº 612/2018
LC nº 623/2019

Silveiras

Taubaté

LC nº 412/2017

Tremembé
Ubatuba

Fonte: Fipe, 2021.

-

Macrozoneamento Regional.
•

Apresentação e debate:
o Oficinas regionais – prefeituras, universidades,

instituições regionais (envio para as prefeituras para
validação, reuniões com prefeituras).

-

LC nº 1347/2010 -

LC nº 263/2021
LC nº 225/78
-

São Sebastião

Levantamento de leis municipais, estaduais e federais

-

Redenção da Serra -

São José do Barreiro -

•

ZEE
LC nº 259/2011
LC nº 5541/2020

LC nº 283/2014
LC nº 292/2015
LC nº 2892/2006 ZEIS

o Secretarias estaduais com interface com o tema do

PDUI – Macrozoneamento – GTs setoriais do Estado.

Proposta Preliminar de Macrozoneamento da RMVPLN

Macrozona de Consolidação da Urbanização – cor cinza
Áreas urbanas ocupadas por variadas categorias de uso.
Apresentam diversos padrões de ocupação e distintas atividades
que demandam qualificação e orientação do seu processo de
desenvolvimento, respeitando os condicionantes do sítio físico, da
infraestrutura instalada e da legislação ambiental vigente.
Macrozona de Preservação Ambiental – cor verde claro

MAPA

Área de significativa importância ambiental, com atributos
especiais que demandam conservação e proteção, seja pela
biodiversidade presente ou pelo papel relevante na manutenção
dos serviços ecossistêmicos essenciais à qualidade de vida e à
qualidade ambiental da região.
Macrozona de Uso Sustentável – cor verde mostarda

Fonte: Fipe, 2021.

Áreas com atributos naturais em diferentes graus de
comprometimento, com distintos padrões de ocupação e de
atividades, principalmente rurais. Importante para a produção de
serviços ecossistêmicos, devendo conciliar a conservação do
patrimônio socioambiental com o desenvolvimento de atividades
econômicas.

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial
Estratégias para Ação Metropolitana
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Estratégia para Gestão de Riscos Ambientais

• Sistema de gestão dos riscos ambientais da

região.
• Identificar as áreas de risco existentes.
• Promover a gestão integrada na prevenção e

no enfrentamento de desastres ambientais.
• Essa estratégia está relacionada às FPICs de

meio ambiente, planejamento e uso do solo e
habitação.

Estratégia para Enfrentamento da Precariedade e Informalidade Habitacional

• Gestão integrada dos municípios para

fortalecer e otimizar resultados no
enfrentamento e encaminhamento de
solução para os assentamentos precários e
loteamentos irregulares.
• A estratégia para enfrentamento da

precariedade e informalidade habitacional
está relacionada às FPICs de meio
ambiente, planejamento e uso do solo e
habitação.

Estratégia para Rotas Turísticas Integradas

• Tema estratégico para o desenvolvimento regional.

• Atributos turísticos importantes, regional e nacionalmente.
• Roteiros Turísticos – Importantes para organizar a logística
regional.
• Ecoturismo de montanha e cultural – ex. Campos do Jordão e
seu festival de música.
• Religião – ex. Aparecida / Basílica.
• Turismo histórico e cultural – ex. Taubaté / Monteiro Lobato
• Rotas cênicas – ex. Serra da Mantiqueira, Litoral Norte.
• Rotas gastronômicas – ex. Campos do Jordão, Santo Antônio
do Pinhal.
• A estratégia das rotas turísticas integradas está relacionada,
principalmente, às FPICs de desenvolvimento econômico e
turismo, e se conecta, também, aos temas de meio ambiente,
planejamento e uso do solo e desenvolvimento econômico.

Estratégia para Gestão da Mobilidade Regional
• Articulação dos municípios e Estado na

gestão dos transportes – Pactuar um
plano de mobilidade regional, associado
aos transportes públicos municipal e
intermunicipal.
• Buscar o equilíbrio no acesso às

atividades urbanas e aos serviços
existentes na região.
• Interligar os sistemas de infraestruturas

regionais existentes e previstos –
Potencializar o desenvolvimento
econômico e social da região.
• A estratégia para gestão da mobilidade

regional se relaciona com as FPICs de
transporte e sistema viário regional,
planejamento e uso do solo e
desenvolvimento econômico.

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial
Áreas de Interesse Metropolitano
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Áreas de Interesse Metropolitano – Polo de alta tecnologia regional – Parque Tecnológico de S. J. dos Campos
•

Tema e área de relevância estratégica para a economia regional – mapa com indicadores – Panorama e Diagnóstico da RMVPLN.

•

Possibilidade de adensar a geração de conhecimento e a inovação tecnológica, com impactos positivos na geração de empregos
qualificados, bem como de capacitação tecnológica de mão de obra – FPIC desenvolvimento econômico.

Áreas de Interesse Metropolitano – Corredor verde metropolitano de transporte
•

Proposta de seguimento à linha verde que utiliza a
faixa de uma linha de alta tensão, em implantação
em São José dos Campos, com extensão em eixo

marginal à Via Dutra até Aparecida – mapa.
•

Corredor regional de Veículo Leve sobre Pneu (VLP) –
Atender as demandas de movimentos pendulares
dos municípios mais populosos e com atividades

econômicas mais relevantes, bem como de
atividades turísticas – Vale da Fé e Vale Histórico.
•

Conexão com o Aeroporto de São José dos Campos –
Atender deslocamentos de outras regiões do Estado

e do país.
•

FPICS – Planejamento e uso do solo, transporte,
desenvolvimento econômico e turismo.

Áreas de Interesse Metropolitano – Parque Linear do Rio Paraitinga
•

Conectar cidades do Vale do Rio Paraitinga – Paraibuna, Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga, Lagoinha, Cunha e São José do Barreiros
– formador do Rio Paraíba do Sul: região dotada de beleza cênica e patrimônios histórico, cultural e ambiental. Fomentar atividades
econômicas das cadeias do turismo rural sustentável dessa porção do território – mapas bacia hidrográfica e destaque para o eixo do rio.

•

FPICs – Meio ambiente, desenvolvimento econômico e turismo.

Propostas Preliminares para as Funções Públicas de Interesse Comum
FPICs
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Propostas Preliminares – FPICs – RMVPLN
Áreas Temáticas

FPICs RMVPLN

Planejamento Territorial e
Uso do Solo

Planejamento e Uso do Solo

Meio Ambiente,
Saneamento e Recursos
Hídricos
Desenvolvimento Econômico
e Atendimento Social

Meio Ambiente

Habitação
Saneamento Ambiental

Desenvolvimento Econômico
Atendimento Social
Esportes, Lazer e Cultura

Transporte e Sistema Viário

Turismo
Agricultura e Agronegócio
Transporte e Sistema Viário Regional

As FPICs foram agrupadas em quatro
áreas temáticas na formulação das
propostas preliminares apresentadas a
seguir.

Propostas Preliminares para a RMVPLN
Planejamento territorial e uso
do solo

Meio ambiente, saneamento
e recursos hídricos

Desenvolvimento econômico
e atendimento social

• Controlar a dispersão das
áreas urbanas e a ocupação
de áreas ambientalmente
frágeis
• Equilibrar a distribuição dos
equipamentos e serviços no
território regional
• Garantir a efetividade do
ordenamento territorial

• Gestão regional dos
resíduos sólidos
• Atuar na prevenção de
eventos hidrológicos
extremos
• Criar condições de
enfrentamento à escassez
hídrica
• Promover a preservação e a
conservação dos
fragmentos florestais e
unidades de conservação

• Desenvolvimento rural
sustentável – incentivar o
desenvolvimento de APLs
• Diretrizes para a mineração
– potencial econômico,
preservação da exploração
mineral no presente e no
futuro
• Petróleo e gás – induzir e
dinamizar a cadeia;
incrementar a geração de
renda e emprego
• Estimular a indústria de
turismo como um dos eixos
de desenvolvimento
sustentável
• Promover a formação e a
qualificação profissional
• Programa de requalificação
urbana e fomento às MPEs
metropolitanas

Transporte e sistema viário
• Promover ajustes no
sistema viário de algumas
sub-regiões para mitigar
conflitos do tráfego
rodoviário com o tráfego
local
• Implantação do corredor
verde metropolitano
• Garantir manutenção das
estradas vicinais
• Promover a integração do
transporte intermunicipal

Propostas Preliminares a RMVPLN
Área Temática: Planejamento Territorial e Uso do solo
Controlar a dispersão das áreas urbanas
.
1. Mapear e induzir a ocupação das
zonas urbanas subutilizadas,
especialmente nos municípios com
maior número de habitantes.

3. Ampliar a oferta de habitação
nas áreas ociosas e dotadas de
infraestrutura, prioritariamente
voltada à população de baixa
renda.

5. Evitar o parcelamento do solo
nas áreas rurais não apropriadas
para receber a expansão urbana,
estabelecendo políticas de
incentivo às atividades rurais e de
turismo ecológico.

2. Incentivar o adensamento
urbano com uso misto nas áreas
dos municípios dotadas de
infraestrutura e acessibilidade pelo
sistema de transporte público.

4. Incentivar políticas de habitação
de interesse social, para que as
famílias de menor renda não
recorram a parcelamentos
irregulares em busca de terrenos
mais baratos.

6. Adequar os planos diretores
municipais, considerando o
ordenamento territorial da região e
as diretrizes estabelecidas nas
macrozonas.

Conexão com as diretrizes das
Macrozonas de Uso
Sustentável e de Consolidação
da Urbanização e com a
estratégia para
enfrentamento da
precariedade e informalidade
habitacional.

Propostas Preliminares para a RMVPLN
Área Temática: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
Criar condições de enfrentamento à escassez hídrica
3. Apoiar a articulação das fontes
1. Estimular ações cooperadas
de financiamento para a
interfederativas, com a participação
implantação de atividades de
institucional dos agentes de saneamento,
preservação ambiental e
no sentido de mitigar problemas de
reflorestamento.
estresse hídrico.

2. Desenvolver instrumentos para
garantir a preservação e proteção dos
mananciais, como promover o
ordenamento territorial compatível com
a sua função de garantir a quantidade e a
qualidade das águas.

4. Apoiar um programa regional de
redução de perdas hídricas e de
redução do consumo de água.

5. Planejar a restauração de
matas ciliares para garantir a
qualidade e a quantidade de
águas.

6. Implementar as ações
previstas nos planos de bacia
das UGRHIs 1, 2 e 3.

Conexão com as diretrizes das
Macrozonas de Uso Sustentável e de
Consolidação da Urbanização e com a
estratégia para Gestão de riscos
ambientais.

Propostas Preliminares para a RMVPLN
Área Temática: Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social
Estimular a indústria de turismo como um dos eixos de desenvolvimento sustentável
.

1. Elaborar o Plano Metropolitano
de Turismo, para o desenvolvimento
de ações de melhoria do potencial
turístico da região.

3. Implementar uma política
metropolitana de promoção ao
turismo.

6. Criar um calendário anual de
atividades turísticas regionais.

Conexão com as diretrizes das
Macrozonas de Preservação
Ambiental, de Uso Sustentável
e de Consolidação da
Urbanização e com a estratégia
de rotas turísticas integradas

4. Mapear os ativos turísticos
existentes na RMVPLN.
2. Fazer diagnóstico da infraestrutura
turística e da oferta de mão de obra,
para elaborar propostas que
revertam as insuficiências de
infraestrutura de apoio ao turismo e
de mão de obra qualificada.

5. Promover ações que atraiam
serviços e investimentos privados de
fomento à economia solidária, às
atividades de turismo e à promoção
da qualificação profissional adequada
à especialização/funcionalidade de
cada porção do território da região.

7. Investir na sinalização turística
regional.

Propostas Preliminares para a RMVPLN
Área Temática: Transporte e Sistema Viário
Promover ajustes no sistema viário metropolitano para mitigar os conflitos entre o tráfego rodoviário e o tráfego local

1. Promover a interlocução entre a agência
reguladora (Artesp), as concessionárias e a
administração municipal, no sentido de priorizarem,
nas rodovias concedidas, obras de anéis viários, vias
de contorno municipais e acessos semelhantes.

2. Criar instância metropolitana, a exemplo de
câmara temática e grupo de trabalho, para discutir e
acompanhar questões relativas aos transportes e ao
sistema viário.

Conexão com as diretrizes
das Macrozonas de Uso
Sustentável e de
Consolidação da
Urbanização e com a
estratégia de Gestão da
Mobilidade Regional.

Propostas Preliminares para a RMVPLN

Contribuições com propostas podem ser feitas na Plataforma Digital
https://rmvpln.pdui.sp.gov.br/

Na plataforma estão todos os documentos elaborados, legislações e notícias relativas ao PDUI.

