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Apresentação
Concluída a etapa do processo participativo − que 
envolveu oficinas regionais, reuniões de grupos 
de trabalho temáticos e audiências públicas −, a 
equipe técnica da Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe) voltou-se para a análise e 
seleção das propostas encaminhadas pelo poder 
público e pela sociedade civil para a construção 
dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integra-
do (PDUIs) das cinco Unidades Regionais em es-
tudo. As contribuições foram enviadas por meio 
das respectivas plataformas digitais.

O Produto 9 − Relatório do encaminhamento e 
aproveitamento das propostas é o resultado 
deste trabalho, que ganhou o formato de plani-
lhas, em que se pode visualizar em detalhe cada 
proposta apresentada e entender o tratamento 
que a mesma recebeu. Nessas planilhas estão 
registradas todas as contribuições enviadas ao 
longo do processo de participação até o momento 
em que foram realizadas as audiências públicas.

Na planilha inicial são apresentados os critérios 
de enquadramento para aceitação, ou não, das 
propostas em relação ao objeto do PDUI. A partir 
daí, é possível verificar o caminho percorrido pela 
proposta − da sua recepção na plataforma até seu 
aproveitamento, ou não, mediante justificativas 
técnicas.

As planilhas seguintes registram o aproveita-
mento das propostas aceitas e a justificativa para 
a não aceitação. Elas estão identificadas e orga-
nizadas segundo os quatro temas centrais objeto 
das temáticas que são próprias do PDUI, e que 
agregam as Funções Públicas de Interesse Co-
mum (FPICs).

Para melhor compreensão da análise e avaliação 
de enquadramento das propostas apresentadas, 
foi estabelecido um conjunto de critérios objeti-
vos, que estão detalhados na metodologia do pro-
cesso de trabalho para avaliação de incorporação 
das propostas recebidas.

No item subsequente é apresentado um quadro 
com as estatísticas por Unidade Regional, re-
fletindo o total de propostas e o quantitativo das 
aceitas e não aceitas. O relatório termina com as 
planilhas de aproveitamento das propostas por 
região.

I. Metodologia do processo de trabalho 
para avaliação de incorporação das 
propostas recebidas

Este item detalha a metodologia desenvolvida 
pela equipe do projeto para análise e posterior 
classificação das propostas recebidas via plata-
formas digitais dos PDUIs, advindas quer do po-
der público quer da sociedade civil.

As plataformas digitais estiveram abertas para 
recebimento de propostas (em formulários pró-
prios) de 15 de dezembro de 2021 até sete dias 
úteis após a realização das audiências públicas, 
tendo como prazo final para contribuições o dia 
15 de fevereiro de 2022.

O percurso feito para análise das propostas pro-
curou, em primeiro lugar, estabelecer um conjun-
to de critérios claros e objetivos baseados tanto 
na Lei 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) como 
nas leis que criaram as respectivas Unidades Re-
gionais − regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas − objeto desse projeto.

Para a classificação das propostas, foi desenvol-
vida uma planilha com três abas: Critérios_En-
trada, Caderno e Justificativa.

A primeira aba, denominada Critérios_Entrada, 
traz, como o próprio nome indica, os critérios 
de entrada e fundamentos críticos que permi-
tem a classificação subsequente de aceitação/
incorporação ou não aceitação da proposta. Nes-
sa planilha, foram inseridas todas as propostas 
recebidas, organizadas pelas quatro temáticas 
que abrigam as Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs): Planejamento Territorial e Uso 
do solo; Meio ambiente, Saneamento Ambiental 
e Recursos Hídricos; Mobilidade e Transporte; e 
Desenvolvimento Econômico e Atendimento So-

cial. O resultado dessa primeira análise busca, 
também, trazer um primeiro enquadramento das 
propostas recebidas.

A segunda aba – Caderno – destina-se a rece-
ber as propostas classificadas como aceitas ou 
aceitas parcialmente  na aba anterior, promo-
vendo, também, seu enquadramento em orien-
tações mais específicas, de forma a aprimo-
rá-las e refiná-las. Posteriormente, elas vão 
integrar o Caderno de Propostas (ainda com 
status preliminar), a fim de serem apresenta-
das às Câmaras Temáticas do PDUI, no âmbito 
do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano 
de cada uma das URs.

A terceira aba da planilha de trabalho – Justifi-
cativa – traz as propostas recusadas, ou mesmo 
aquelas que podem ter encaminhamento insti-
tucional como alternativa de análise de deman-
das de políticas setoriais, formuladas pelas ad-
ministrações municipais e que fogem ao escopo 
do PDUI. São exemplos algumas propostas nas 
áreas da saúde, segurança pública e educa-
ção. Esta planilha propõe-se a justificar o não 
acolhimento de determinada proposta.

É essencial que fique claro, desde o início, o âmbi-
to e a abrangência do PDUI. O Plano é exigência do 
Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015), 
que aponta a necessidade de fixar diretrizes ge-
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rais para o planejamento, a gestão e a execução 
de políticas públicas nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas instituídas pelo Esta-
do. Mais: o PDUI deve ser elaborado democrati-
camente, no âmbito da estrutura de governança 
interfederativa, e aprovado por lei estadual, após 
apreciação pela Assembleia Legislativa do Esta-
do, quando passará a ser referência para ações 
voltadas para a realidade regional.

Trata-se de uma abordagem nova dos planeja-
mentos metropolitano e regional, em que Estado, 
municípios e os cidadãos compartilham decisões 
para o que for considerado problema comum a 
vários municípios.

Vale destacar, ainda, que o PDUI é um plano de 
ordenamento territorial, que trará diretrizes para 
a intervenção regional. Nesse sentido, cabe rei-
terar que a demanda e o atendimento de políticas 
setoriais específicas são realizados pelas secre-

FIGURA 1. Metodologia para análise e incorporação das propostas

tarias estaduais, responsáveis pelo desenho da 
política pública.

O projeto em curso já elaborou diversos docu-
mentos, que ampararam os debates ocorridos 
nas audiências públicas, e que formaram a base 
de consulta para que cidadãos e o poder públi-
co viessem a apresentar suas propostas. Foram 
produzidos: 1) Ordenamento Territorial; 2) Pa-
norama Regional; e 3) Diagnóstico. Estas abor-
dagens permitiram compor um retrato atuali-
zado de cada região. Também foram produzidos 
cadernos de insumos para estimular o debate, 
contendo as principais propostas resultantes dos 
levantamentos e análises realizadas pela equipe 
técnica da Fipe, no sentido de fomentar a discus-
são nas audiências públicas.

Nessa fase do projeto, a equipe técnica da Fipe 
trabalhou junto com técnicos das prefeituras, 
com representações da sociedade civil e de se-

cretarias estaduais, durante oficinas regionais e 
reuniões de grupos de trabalho temático, che-
gando a uma versão preliminar de macrozonea-
mento regional e suas diretrizes.

Também foram definidas ações estratégicas e al-
gumas propostas para áreas de interesse metro-
politano, além de analisadas as Funções Públicas 
de Interesse Comum. Esta análise está disponível 
no documento elaborado, conforme já dito, para 
apoiar o debate democrático, denominado Cader-
no de Insumos para Estimular o Debate. Todos 
esses conteúdos estão disponíveis nas respecti-
vas plataformas digitais de cada UR.

Feito isso, o passo seguinte foi a definição de 
10 critérios a serem observados no processo 
de análise de cada proposta recebida (aba 1), 
sendo que quatro desses critérios devem ser 
necessariamente satisfeitos para que ocorra a 
aceitação da proposta. São eles: 1) Ter abran-
gência regional; 2) Possuir aderência com os 
propósitos do PDUI estabelecidos no Estatuto 
da Metrópole; 3) Possuir aderência com as te-
máticas desenvolvidas nas análises das Unida-
des Regionais; 4) Estar vinculada a alguma FPIC 
citada na lei de criação da UR.

CRITÉRIO 1. Ter abrangência regional
O crescimento demográfico e a expansão das 
cidades são processos que levam à crescente 
conurbação entre os municípios e à formação 
de redes de centralidades. Estes fatores, por 
sua vez, contribuem para que os municípios 
passem a ter uma progressiva dependência en-
tre si. Assim, as pessoas residem em uma ci-
dade, estudam em outra, fazem suas compras 
em uma terceira e transitam na própria UR para 
outras necessidades diárias. Ou seja: observa-
-se a intensificação da integração urbana e fun-
cional entre os municípios − muitas vezes com o 
surgimento de novos polos.

Nesse contexto, os municípios também passam 
a sentir necessidade de articulação político-insti-
tucional para incrementar a provisão de serviços 

básicos e investir em novas e melhores infraes-
truturas – o que exige planejamento e gestão 
considerando uma governança interfederativa.

Contudo, a ação municipal mostra-se fragmen-
tada e limitada para enfrentar o planejamento, a 
gestão e o financiamento de projetos conjuntos 
necessários nas regiões metropolitanas e aglo-
merações urbanas.

Nesse sentido, o PDUI vem para propor a preva-
lência do interesse metropolitano sobre os inte-
resses locais. Assim, as propostas não poderão 
indicar diretrizes ou ações que venham a bene-
ficiar apenas um município, em detrimento dos 
demais que integram a UR.

CRITÉRIO 2. Possuir aderência com os 
propósitos do PDUI estabelecidos no 
Estatuto da Metrópole
As propostas devem guardar relação e atender 
aos temas de ordenamento territorial, das Fun-
ções Públicas de Interesse Comum (FPIC) e da 
governança metropolitana interfederativa.

Conforme prevê a Lei nº 13.089/2015, espera-
-se como resultado do processo de construção 
do PDUI:

 ❏ Diretrizes para as Funções Públicas de In-
teresse Comum, incluindo a proposição de 
projetos e ações prioritários para investi-
mento.

 ❏ Macrozoneamento com indicação de áreas 
qualificadas, de acordo com seu desem-
penho frente às funções públicas de inte-
resse comum dos municípios pertencentes 
à unidade regional, como, por exemplo: 
áreas com restrições à urbanização, vi-
sando à proteção ambiental e cultural, e/
ou sujeitas a controle especial, pelos ris-
cos advindos de desastres naturais; áreas 
de adensamento urbano; áreas destinadas 
à implantação de Habitação de Interesse 
Social (HIS); áreas sujeitas à regularização 
fundiária, entre outras.

Critérios  
determinantes

Informações
Número
Tema
Subtema
Proposta

Abrangência regional
Aderência com PDUI
Concordância com 
temas gerados nas 
análises
Vinculação FPICs

Se cumpridos os 
quatro critérios, 
a proposta será 
incorporada e 
migrará para a 
aba Caderno

a. Intersetorialidade
b. Diretriz, estratégia 
ou plano da ação
c. Incorporação ao MZ
d. Desmembramento
e. Integral
f. Substituição

Aperfeiçoamento
propostas

CRITÉRIOS
ENTRADA
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 ❏ Diretrizes para a ação do Estado e dos mu-
nicípios no parcelamento, uso e ocupação 
do solo urbano, com vistas à implantação 
da proposta de macrozoneamento do PDUI.

 ❏ Diretrizes quanto à articulação dos muni-
cípios no parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano.

 ❏ Diretrizes para a articulação intersetorial 
das políticas públicas afetas à região.

 ❏ Definição do sistema de monitoramento 
e avaliação da implantação dos projetos e 
ações do PDUI.

 ❏ Proposta de processo que promova diálo-
gos e estimule a formação de consensos 
políticos sobre objetivos, diretrizes e pro-
postas do PDUI.

 ❏ Governança interfederativa, por meio do 
compartilhamento de decisões e recursos 
financeiros para fazer frente às ações pro-
postas.

No que se refere ao ordenamento territorial, 
as propostas devem indicar temas assim rela-
cionados:

 ❏ Macrozoneamento: exigência do Estatuto da 
Metrópole, desenha grandes perímetros no 
território, em função de características ho-
mogêneas em termos de ocupação urbana, 
vocação ambiental e de diretrizes quanto à 
articulação dos municípios e ao desenvol-
vimento regional. Sua função é orientar o 
planejamento do uso e ocupação do solo 
na unidade regional, servindo de referência 
para a revisão de planos municipais.

 ❏ Estratégias para ação metropolitana: têm 
por função básica promover a articulação 
setorial das diversas políticas de âmbito 
regional. As estratégias deverão coincidir 
com funções, serviços e programas de 
natureza sistêmica e de interesse comum 
entre os municípios e demais entes 
federativos.

 ❏ Áreas de interesse metropolitano: recortes 
específicos do território que permitem a 
articulação das ações interfederativas e 
intersetoriais, mediante regulações espe-

ciais e a utilização de instrumentos urba-
nísticos previstos nos Estatutos da Cidade 
e da Metrópole.

CRITÉRIO 3. Possuir aderência com as 
temáticas desenvolvidas nas análises das 
Unidades Regionais
Os panoramas regionais desenvolvidos para cada 
UR compuseram os estudos analíticos que propi-
ciaram a abordagem integrada e transversal ela-
borada posteriormente no diagnóstico. Ambos os 
produtos foram disponibilizados nas plataformas 
digitais, a fim de compor a base de conhecimento 
e conteúdo que alicerçou os debates regionais. 

No panorama, foram produzidos mapeamentos 
temáticos que ampararam a análise da atual ges-
tão das FPICs, incorporando os diversos estudos 
existentes sobre as Unidades Regionais, sob dife-
rentes enfoques, e que se relacionam com os pla-
nos setoriais e municipais a serem considerados 
na elaboração dos PDUIs.

A escolha das áreas temáticas partiu da identi-
ficação e contextualização das principais FPICs 
definidas em lei para cada Unidade Regional. 
Também considerou que deveria ser desenvolvi-
da uma abordagem regional sobre as principais 
questões relacionadas à dimensão físico-territo-
rial do desenvolvimento, visando a posterior ela-
boração de diretrizes e ações estratégicas. 

O panorama parte de questões gerais, que vie-
ram a formar a base para a construção de um 
amplo quadro de referência. Essas questões con-
tribuem para delimitar o universo do estudo, in-
dicar as possíveis fontes de análise e auxiliar na 
construção de cenários de desenvolvimento para 
as regiões a serem estudadas.

É de fundamental importância entender quais 
são as questões regionais estratégicas que 
servirão de base para a formulação de dire-
trizes e propostas articuladas, centradas na 
dimensão físico-territorial do desenvolvimento 
metropolitano. 

São quatro os temas norteadores do desenvolvi-
mento, que estão baseados nas FPICs definidas 
nas leis de formação de cada Unidade Regional: 

 ❏ Planejamento Territorial e Uso do Solo: 
considera-se essa a FPIC com maior im-
pacto no bem-estar da população, em es-
pecial, a mais vulnerável. Os instrumentos 
de regulação do uso e da ocupação do solo 
urbano e os procedimentos de gestão ur-
bana e ambiental reúnem o maior desafio 
institucional do PDUI. Para isso, são essen-
ciais a análise e a caracterização da man-
cha urbana, de seu processo de expansão e 
das alterações do uso do solo.

 ❏ Mobilidade e Transporte: o foco é no sis-
tema viário regional, no transporte de 
cargas e nas interdependências viárias 
das áreas conurbadas e de deslocamen-
to, frente à rede de centralidades. Ques-
tões que dizem respeito às condições de 
provimento e da eficiência dos sistemas 
de infraestrutura e de serviços urbanos 
relativos à mobilidade urbana e logística 
regional estão consideradas.

 ❏ Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 
Hídricos: nesse tema estão presentes as 
análises das grandes unidades ambientais, 
com destaque para: áreas de mananciais; 
principais bacias hidrográficas existentes 
nas URs; criação e manutenção das unida-
des de conservação; integração das redes 
de água e esgoto; tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos; e as situações de 
risco e degradação ambiental que acarre-
tam redução da qualidade de vida. Foram 
identificados os compartimentos ambien-
tais que apresentam relevantes atributos 
paisagísticos e culturais, as áreas presta-
doras de serviços ecossistêmicos e a legis-
lação ambiental com rebatimento na regu-
lação do uso e ocupação do solo. 

 ❏ Desenvolvimento Econômico e Atendi-
mento Social: no caso do Desenvolvimen-
to Econômico, as análises deram priori-
dade à indicação de programas, projetos 

e ações que venham a potencializar os 
investimentos produtivos em curso e/ou 
programados e equacionem os principais 
gargalos ao desenvolvimento econômico 
e à competitividade das URs.

No que se refere ao Atendimento Social, foram 
analisadas as redes de saúde, educação e as-
sistência social dos municípios, com o intuito 
de compreender se esses serviços possuíam 
escala regional, que permitisse acesso a todos 
municípios e se contavam com estruturas de 
políticas públicas hierarquizadas. Como exem-
plo, em relação à rede de saúde, as análises 
priorizaram a avaliação dos pontos de atração e 
de prestação de serviços.

A abordagem dos serviços de saúde no âmbito 
do PDUI limita-se a examinar a distribuição dos 
equipamentos nos espaços urbanos e propor a 
atuação integrada das políticas públicas sociais 
às políticas de urbanização. Ou seja, a aborda-
gem do Atendimento Social procurou conhecer 
os relacionamentos entre as cidades perten-
centes às URs, com base na análise dos fluxos 
de serviços, no intuito de contribuir para esco-
lhas locacionais e da possibilidade de ampliar o 
acesso da população a esses serviços. 

Dentre os temas acima descritos, o objetivo ge-
ral foi identificar, analisar e propor ações estra-
tégicas referentes às FPICs, respeitando cada 
especificidade das URs. 

Cabe destacar que o panorama elaborado para 
cada UR procurou dar uma visão sobre os pro-
blemas regionais, suas principais potenciali-
dades e fragilidades, na perspectiva de análise 
indicada por eixos temáticos, a serem adotados 
como apoio à formulação das diretrizes e ações 
do PDUI.

As áreas temáticas revelam o esforço em tratar, 
de forma transversal e integrada, as pautas que 
contribuem para minimizar os desequilíbrios re-
gionais internos. Foram definidas a partir de as-
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pectos essenciais, que informam o ordenamento 
e a visão territorial com compromisso de desen-
volvimento regional. São as seguintes:

 ❏ Estruturação urbana, processo de urbani-
zação e rede de centralidades.

 ❏ Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos.

 ❏ Mobilidade, transporte e logística.
 ❏ Dinâmica econômica.
 ❏ Patrimônio ambiental e recursos hídricos.
 ❏ Infraestrutura urbana.
 ❏ Gestão pública e governança regional.

A interpretação e a análise cruzada dessas áreas 
temáticas deram origem às áreas transversais, 
com caráter transdisciplinar, e que buscaram 
efetuar uma integração entre as temáticas seto-
riais tradicionais (análise disponível no produto 
Diagnóstico). Reúnem temas considerados cen-
trais no processo de urbanização e desenvolvi-
mento metropolitano das Unidades Regionais, e, 
em suma, são responsáveis por nortear a iden-
tificação de problemas, potencialidades e seus 
desdobramentos em aspectos físico-territoriais 
nos PDUIs.

Foram definidas, ao todo, cinco Áreas Transversais 
e suas correspondências com as Áreas Temáticas, 
conforme mostra a Figura 2.

CRITÉRIO 4. Possuir vinculação com alguma 
FPIC citada na lei de criação da UR
O PDUI é por definição um plano de diretrizes. 
Por meio de estratégias e ações, o plano contri-
bui para articular − de forma interfederativa − as 
políticas públicas em prol da eficiência na imple-
mentação das Funções Públicas de Interesse Co-
mum. E este é o que pode ser chamado de exer-
cício da governança metropolitana.

O Art. 2º, inciso II, do Estatuto da Metrópole defi-
ne a Função Pública de Interesse Comum (FPIC) 
como “política pública ou ação nela inserida cuja 
realização por parte de um Município, isolada-
mente, seja inviável ou cause impacto em Mu-

Estruturação urbana, processo de urbanização  
e rede de centralidades

Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

Mobilidade, transporte e política

Dinâmica econômica

Dinâmica ambiental

Infraestrutura urbana

Gestão pública e governança regional

ÁREA TEMÁTICA 1

ÁREA TRANSVERSAL 1

ÁREA TRANSVERSAL 2

ÁREA TRANSVERSAL 3

ÁREA TRANSVERSAL 4

ÁREA TRANSVERSAL 5

ÁREA TEMÁTICA 2

ÁREA TEMÁTICA 3

ÁREA TEMÁTICA 4

ÁREA TEMÁTICA 5

ÁREA TEMÁTICA 6

ÁREA TEMÁTICA 7

Sustentabilidade e processo de urbanização

Desigualdade socioterritorial

Desenvolvimento econômico e inovação

Hub regional de infraestrutura

Articulação interfederativa e setorial

FIGURA 2
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nicípios limítrofes”. São as FPICs que, em últia 
instância, justificam a integração e o comparti-
lhamento de atividades de gestão e de respon-
sabilidades. Em termos jurídicos, a designação 
de uma FPIC é pressuposto de existência de uma 
unidade regional.

Assim, é fundamental que a proposta responda 
positivamente ao Critério 4, que indica a qual 
FPIC ela está relacionada. Isso pressupõe que a 
diretriz, estratégia ou Plano de ação a ser indica-
do na proposta somente poderá ocorrer se sua 
realização por um ente depender de outro.

Os demais critérios abaixo listados procuram aper-
feiçoar as propostas recebidas para que venham a 
compor o Caderno de Propostas. São eles:

CRITÉRIO 5. Intersetorialidade
Esse critério visa, já de antemão, estabelecer as 
diretrizes quanto à articulação intersetorial das 
políticas públicas afetas à unidade territorial urba-
na, conforme Artigo 12 do Estatuto da Metrópole.

CRITÉRIO 6. Identificação: diretriz, estratégia 
ou Plano de ação
As propostas analisadas e aceitas − e que conso-
lidarão o Caderno de Propostas − deverão trazer 
as seguintes informações: princípios, objetivos e 
diretrizes relativas ao ordenamento territorial e 
aos eixos temáticos, para aplicação de políticas 
públicas transversais; à ação dos municípios no 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano 
(considerando a implantação da proposta de 
macrozoneamento); à articulação intersetorial 
das políticas públicas; e à definição do sistema 
de monitoramento e avaliação na implantação 
dos projetos e ações dos PDUIs. Ainda, constarão 
desse caderno as ações estratégicas de curto e 
médio prazos, resultantes das discussões reali-
zadas nas fases precedentes.

CRITÉRIO 7. Incorporação ao 
macrozoneamento
Tal critério procura identificar se a proposta se 
relaciona com o macrozoneamento, ou seja: se 

pretende trazer diretrizes para orientação do pla-
nejamento do uso e ocupação do solo na Unidade 
Regional; se propõe a articulação setorial das di-
versas políticas de âmbito regional; ou se remete 
a recortes específicos do território que permitem 
a articulação das ações interfederativas e inter-
setoriais, mediante a utilização de regulações es-
peciais e de instrumentos urbanísticos previstos 
nos Estatutos da Cidade e da Metrópole.

Os demais critérios (8, 9 e 10) procuram analisar 
se a proposta necessita de desmembramento, se 
pode ser incluída integralmente ou se necessita 
de substituição por outra proposta mais estrutu-
rada. Muitas vezes, as propostas contêm mais de 
um programa ou ação, de modo que fragmentos 
destas propostas podem ser destinados a mais 
de uma proposta estruturada.

O resultado trará a seguinte classificação: Aceita, 
Parcialmente Aceita ou Não Aceita. A aba Cader-
no, para a qual migraram as propostas aceitas 
e as parcialmente aceitas, procura produzir um 
criterioso inventário da proposta, com a análise 
dos seguintes campos:

 ❏ Numeração da proposta – Todas as pro-
postas recebidas foram numeradas por 
UR, para dar transparência ao processo de 
análise.

 ❏ Determinação de tema e subtema.
 ❏ Descrição integral da proposta.
 ❏ Localização ou abrangência.
 ❏ Principais entes responsáveis pela concre-

tização da proposta.
 ❏ Secretarias estaduais/empresas/autarquias 

que deverão ser articuladas para encami-
nhamento da questão.

 ❏ Público-alvo da proposta.
 ❏ Questão a ser enfrentada.
 ❏ Objetivo metropolitano.
 ❏ Atividades de curto, médio e longo prazos 

demandadas para encaminhamento da pro-
posta.

 ❏ Fontes de financiamento − O PDUI poderá 
explicitar alguns instrumentos para finan-

ciar projetos e ações, lembrando que, quan-
do aprovado, torna-se a principal referência 
para a alocação de recursos provenientes de 
fundos e/ou outros instrumentos de financia-
mento público ou do investimento privado.

 ❏ Governança metropolitana – Quais são os 
mecanismos e instrumentos para a gover-
nança metropolitana interfederativa, com 
vistas a viabilizar a atuação conjunta dos 
agentes públicos do desenvolvimento re-
gional (Governo Federal, Estado e Municí-
pios) e de representantes dos agentes pri-
vados e da sociedade civil.

Assim, os três últimos detalhamentos das 
propostas incorporadas/aceitas indicam os ins-
trumentos necessários para que as mesmas 
sejam implementadas ao longo dos 10 anos de 
vigência do PDUI. Além dos instrumentos de pla-
nejamento e gestão territorial, a implementação 
das propostas dos PDUIs será viabilizada pela 
utilização de instrumentos urbanísticos, ambien-
tais e financeiros, de caráter urbano e/ou me-
tropolitano, previstos no Estatuto da Cidade e no 
Estatuto da Metrópole e nas leis complementa-
res que criam AUs e RMs. Dentre esses, desta-
cam-se: a) Consórcios públicos; b) Contratos de 
gestão; c) Parcerias Público-Privadas (PPPs); d) 
Compensação por prestação de serviços de inte-
resse metropolitano, entre eles o Pagamento por 
Serviços Ambientais / Ecossistêmicos; e) Opera-
ções urbanas consorciadas; f) Fundo Metropoli-
tano de Desenvolvimento com participação dos 
entes federativos;

Por fim, a aba Justificativa da planilha de análise 
das propostas buscará fundamentar as causas da 
não incorporação de cada uma delas.

Após o debate e a consideração dos diversos gru-
pos de trabalho, as propostas foram separadas 
de acordo com a razão pela qual não serão incor-
poradas:

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por tratar de tema de âmbito local. São pro-

postas que trazem questões que se restrin-
gem a uma localidade específica, como um 
município ou uma sub-região.

 ❏ A proposta não será tratada neste momen-
to por não pertencer às FPICs selecionadas 
para este primeiro PDUI. São propostas que 
pertencem a funções públicas de interes-
se comum que não serão abordadas neste 
PDUI, como educação, saúde e segurança 
pública.

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por tratar de tema de responsabilidade de 
outra instância, a exemplo de secretarias 
estaduais, de instâncias municipal ou fe-
deral, de agências reguladoras, do Tribunal 
de Contas, de Comitês, entre outras.

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por já existir legislação que trata do tema. 
São propostas que abordam questões que 
são objeto de leis federais, estaduais ou 
municipais. A falta de aplicação destas leis 
não tem como ser solucionada pelo PDUI, 
cabendo às instâncias responsáveis identi-
ficarem e sanarem os problemas.

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por demandar uma política voltada ao es-
tado inteiro, não apenas à região metropo-
litana. 

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por solicitar a alteração de um artigo da 
Constituição Estadual, o que só pode ser 
realizado mediante Emenda Constitucional. 
Como o PDUI será uma Lei Ordinária, não 
tem como propor alteração de Constituição.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Planilhas de aproveitamento por UR

1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social

REGIÃO METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

PP-005 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Pede que a classificação dos municípios como 
Estância Turística e Município de Interesse Turístico 
seja realizada pela Região Metropolitana, e que 
o orçamento da Secretaria de Turismo e Viagem 
destinado a esses municípios classificados seja 
também distribuído pela RM

✔ ✘ ✘ Turismo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não fazer parte do escopo do PDUI propor 
alteração da política setorial de classificação de 
estâncias turísticas

PP-007 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Segurança - sistema de câmeras, equipamentos de 
identificação veicular, contagem de tráfego, centros 
de monitoramento - Copom, Coi, iluminação 
pública

✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Tema de segurança

PP-008 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Alterações nos conjuntos habitacionais que 
favoreçam o policiamento preventivo em sua área

✘ ✘ ✘
Planejamento e 

Uso do Solo ✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é competência do PDUI, e sim dos 
municípios

PP-009 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Proposta de Desenvolvimento Econômico nos 
bairros e cidades, para reduzir o envolvimento das 
pessoas com o crime: atividades esportivas, lazer 
e cultura, cursos profissionalizantes direcionados 
para a realidade econômica do bairro e do 
município, como p.ex. agropecuária, tecnologias, 
hotelaria, guias

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social
✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

Incorporar em diretriz de Desenvolvimento 
Econômico e Atendimento Social, em especial 
sobre cursos profissionalizantes

PP-011 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Necessidade de Estudo de Impacto de Segurança 
Pública nas Grandes Construções Habitacionais

✘ ✘ ✘
Planejamento e 

Uso do Solo ✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A implantação de conjuntos habitacionais 
se insere no âmbito das políticas públicas 
municipais, fora do escopo do PDUI. Dada a 
importância da questão da segurança pública 
-  política de abrangência municipal e estadual 
- nessas áreas, a proposta poderia ser levada ao 
Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN, para 
discussão e proposição de ações compartilhadas 
entre os municípios

PP-012 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede a criação de um mecanismo para 
compartilhamento de informações referentes às 
ações de captação de imagens produzidas nas 
cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
com foco na Segurança Pública

✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Segurança pública não faz parte das FPICs do 
PDUI RMVPLN.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

PP-016 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Incentivar o desenvolvimento tecnológico e 
industrial a partir das premissas de “Smart Cities”

✔ ✔ ✔

(I) Planejamento 
Territorial e Uso 

do Solo;   
(II) 

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social

✘ Estratégica ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

A promoção de estratégias para políticas 
públicas regionais de “Cidades Inteligentes” 
devem ser consideradas para locais específicos 
da região. A heterogeneidade socioeconômica 
e espacial não vislumbra a longo prazo que 
todos os municípios adotem na totalidade o 
modelo pautado em tecnologia,  inovação e 
pesquisa. Contudo, a vocação de localidades 
permite vislumbrar tal proposição de diretrizes 
que norteiem futuras Cidades Inteligentes na 
RMVPLN

PP-026 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Proposta de fomento ao desenvolvimento 
tecnológico da região, incentivando outros polos em 
outros municípios - AIM Polo Tecnológico de SJC ✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

A proposta será considerada na revisão de 
diretrizes das FPIC de Desenvolvimento 
Econômico na próxima etapa do PDUI RMVPLN

PP-026 H Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Agricultura e 
agronegócio

Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI

✔ ✔ ✔
Agricultura e 
Agronegócio ✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘

✔ 
Parcialmente

Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI. O 
ZEEC-LN já está sendo incorporado

PP-029 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Fomentar pequenos negócios, criando políticas 
e estratégias locais, em sintonia com políticas e 
estratégias, oportunidades de trabalho e renda; 
ações conjuntas para atrair empreendimentos; 
fortalecer e desenvolver linhas de pesquisas; 
conceber programas de empreendedorismo

s s s Desenvolvimento 
Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Incorporar em proposta existente

PP-029 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Modernizar o Distrito Industrial; Criar Centro 
de Inteligência Municipal; Rever legislação de 
incentivos fiscais; Regulamentar sistema de 
benefícios de atividades industriais; Ocupação 
do distrito industrial; Material promocional de 
divulgação; Via de acesso alternativo ao distrito; 
Descentralização espacial do comércio; Facilitar a 
formalização do trabalho; Incentivar a participação 
de empresas do município  nas compras 
governamentais

✘ ✘ ✘ ✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes, não pode criar 
despesas para o estado

PP-029 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Implantar o centro de atendimento ao turista; 
programas para divulgar o turismo; preservar 
riquezas turísticas; incentivar artesanato regional; 
informações turísticas; infraestrutura turística.

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social
✘

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Plano regional de turismo

PP-029 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

1- Estrutura para politica municipal de turismo; 2 
- Capacitação de recursos humanos municipais; 3 - 
Equipe de trabalho na secretaria municipal

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social 
 VII – Atendimento 

Social

✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Plano regional de turismo

PP-029 E Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Agropecuária - 1) Implantar programas de 
reflorestamento de pequeno produtor; 2) Incentivar 
a produção de hortigranjeiros nas micro bacias; 
3) Banco de sementes; 4) Pequenos animais; 5) 
Cursos profissionalizantes; 6) Exposição e feiras

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social 
 VII – Atendimento 

Social

✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Plano regional de Desenvolvimento Econômico



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

PP-030 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Proposta de fomento ao desenvolvimento 
tecnológico da região, incentivando outros polos em 
outros municípios - AIM Polo Tecnológico de SJC ✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

Plano regional de Desenvolvimento Econômico

PP-030 H Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Agricultura e 
agronegócio

Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘
✔ 

Parcialmente

O ZEEC-LN já está sendo considerado na 
proposta de macrozoneamento

PP-031 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Educação: Amenizar as desigualdades 
socioterritoriais, garantido os direitos básicos, 
como a educação de forma universalizada ✔ ✘ ✘ ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política Estadual de Educação

PP-031 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Promover a articulação interfederativa e setorial 
nas diversas áreas temáticas, sendo que na área de 
educação com ênfase em avançar na qualificação 
do capital humano e sua inserção no mercado de 
trabalho, promovendo a ampliação de formação e 
qualificação profissional alinhadas às demandas 
locais e estimulando o empreendedorismo, 
conforme premissas da SEDUC/SP.

✔ ✔ ✔
Atendimento 

Social
✔ Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento Social

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Diretriz de Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

PP-034 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

No item a, “Produção agrícola”, falta a previsão de 
ações voltadas ao apoio dos produtores rurais

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Será incluída como atividade proposta na 
proposta estruturada a. Produção agrícola

PP-034 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Incluir ainda no item a, as seguintes atividades 
propostas: criação de estruturas descentralizadas 
para apoio e prestação de serviços para o segmento 
rural, a exemplo das experiências exitosas em São 
José dos Campos como o Ponto Rural e a Sala do 
Empreendedor Rural

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 
Econômico e Meio 

Ambiente
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI

PP-034 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Promover estratégias de fortalecimento de centros 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
vocacionados para a produtividade rural, a exemplo 
das unidades de pesquisa em Fruticultura de São 
Bento do Sapucai (EDR/SAA)

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 
Econômico e Meio 

Ambiente
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI

PP-034 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Ampliar a abrangência dos temas elegíveis para o 
PSA, incluindo a conservação do solo e saneamento

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 
Econômico e Meio 

Ambiente
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI

PP-034 E Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

“Mineração” - incluir como ação proposta: 
Fomento e apoio para a geração de tecnologias, 
normatização e sustentação econômica para 
consolidação do mercado de agregados reciclados

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI

PP-034 F Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

“Programa de requalificação urbana e 
fomento às MPEs metropolitanas”: precisa ser 
melhor esclarecido no texto a relação entre o 
envelhecimento da população, a requalificação 
urbana e a atuação e fomento das MPEs.

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

PP-038 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Agricultura e 
agronegócio

Construções Sustentáveis - proposta de Piquete 
para Desenvolvimento Econômico regional - cadeia 
de produtos florestais ✘ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 

Meio Ambiente

✔ Desenvolvimento 
Econômico e Meio 

Ambiente
Estratégia ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

Inclusão na diretriz de Desenvolvimento 
Econômico Regional

PP-039 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Reforma da Santa Casa de Campos do Jordão

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Proposta do setorial de saúde, não faz parte do 
escopo do PDUI, implica em gastos para o poder 
público

PP-039 E Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Esportes, Lazer e 
Cultura

Implantação de projetos esportivos e culturais 
em todos condomínios habitacionais sociais dos 
municípios ✔ ✔ ✘

Esporte, Lazer e 
Cultura

✔ Desenvolvimento 
Econômico e 

Atendimento Social, 
Esporte, Lazer, 

Cultura.

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A proposta  implica em despesas pelo setor 
público. O PDUI é um plano de diretriz. A referida 
proposta pode ser objeto de uma Câmara 
Temática de Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

PP-039 I Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Demandas de saúde - AMEs, unidades de 
reabilitação, hospital regional, instituições para 
idosos, deficientes. ✔ ✘ ✘

Atendimento 
Social ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A proposta é do setorial de saúde, não sendo 
objeto do PDUI

PP-039 J Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Criação de turismo utilizando a via férrea da MRS, 
interligando vários municípios

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 

Econômico e 
Turismo

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✔ ✘

✔ 
Parcialmente

O PDUI não pode definir usos nas linhas da 
MRS. A proposta pode ser considerada como 
uma diretriz para a FPIC de Desenvolvimento 
Econômico e ser incorporada a uma proposta de 
incentivo ao turismo

SC-003 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Frente ampla desenvolvimentista da indústria e 
infraestrutura do Turismo na RMVPLN

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico ✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Proposta a ser incorporada à diretriz de 
Desenvolvimento Econômico - Turismo

SC-004 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Estabelecer critérios operacionais e construtivos 
para Estradas Cênicas do Programa Rotas Cênicas 
do governo estadual, por meio de resolução do 
Conselho Estadual de Turismo, referendada por 
legislação específica da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, nos moldes do  Decreto 
no 53.146/2008, que define os parâmetros para a 
implantação, gestão e operação de estradas no 
interior de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral no Estado de São Paulo (Estradas Parque)

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente
✔ Meio Ambiente 

e Logística e 
Transportes.

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Os critérios do referido decreto estadual valem 
para estradas em Unidades de Conservação, a 
proposta amplia para outras rotas turísticas, sua 
aprovação implica em despesas para o poder 
público. Considerando que o PDUI é um plano de 
diretrizes, entende-se que a proposta deva ser 
objeto de análise prévia pela Câmara Temática 
de Turismo antes de sua aprovação.

SC-005 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Estabelecer critérios operacionais e construtivos 
para Estradas Cênicas do Programa Rotas Cênicas 
do governo estadual, através de resolução do 
Conselho Estadual de Turismo, referendada por 
legislação específica da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, nos moldes do  Decreto 
no 53.146/2008 que define os parâmetros para a 
implantação, gestão e operação de estradas no 
interior de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral no Estado de São Paulo (Estradas Parque).

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente
✔ Meio Ambiente 

e Logística e 
Transportes.

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Os critérios do referido decreto estadual valem 
para estradas em Unidades de Conservação, a 
proposta amplia para outras rotas turísticas, sua 
aprovação implica em despesas para o poder 
público. Considerando que o PDUI é um plano de 
diretrizes, entende-se que a proposta deva ser 
objeto de análise prévia pela Câmara Temática 
de Turismo antes de sua aprovação



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

SC-006 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Estabelecer critérios operacionais e construtivos 
para Estradas Cênicas, contempladas no Programa 
Rotas Cênicas do governo estadual, através de 
resolução do Conselho Estadual de Turismo 
(COMTUR) e Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(CONSEMA).

✔ ✔ ✔ Turismo
✔ Turismo, Meio 

Ambiente, sistema 
viário

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Recomenda-se a incorporação com diretriz da 
Estratégia para Ação Metropolitana das Rotas 
Turísticas Integradas

SC-006 F Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Esportes, lazer e 
cultura

Orientar as Prefeituras a criar Leis dos Direitos 
Fundamentais dos Artistas, de acordo com as 
características e necessidades próprias de cada 
cidade, em consonância com os Direitos Universais 
estabelecidos pela ONU, uma vez que garantem a 
dignidade e as condições de trabalho dos artistas.

✘ ✘ ✘
Esporte, lazer e 

cultura ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de criação de leis municipais para que 
sejam garantidos os direitos dos artistas

SC-006 G Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Orientar as Secretarias de Educação de cada 
Município a criar as seguintes disciplinas: 
“Formação de Cidadania” e “Estudos Afro-
brasileiros”

✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de diretrizes para a educação de 
criação de novas disciplinas de cidadania e 
estudos africanos

SC-007 E Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Esportes, lazer e 
cultura

Constar no PDUI orientação aos municípios 
para criação, via Câmaras Legislativas, da  LEI 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ARTISTAS, 
e igualmente orientá-los para que insiram no  
do Plano Diretor do Município, quando da sua 
elaboração

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social - Cultura

✔ Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
COMTUR

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔ ✘

Trata-se de criação de leis municipais para que 
sejam garantidos os direitos dos artistas

SC-007 F Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Orientar as Secretarias de Educação dos 
Municípios a criar a disciplina “Formação da 
Cidadania” e “Estudos Afro-Brasileiros” a partir do 
6º Ano do Ensino Fundamental

✔ ✘ ✘ Não Há Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Tema associado à Política da Educação que foge 
da competência do PDUI

SC-009 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Desenvolver um projeto piloto na RMVPLN visando 
à redução e mitigação dos índices de violência, 
aumentando também a solução de casos atrelados 
a atividades ilícitas

✔ ✘ ✘ Não há Plano de Ação Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Embora a proposta apresentada - Vale Mais 
Seguro - seja um bom projeto, seu tema está 
associado à Segurança Pública, que foge da 
competência do PDUI

SC-011 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede por audiências municipais para aumentar a 
acessibilidade participativa do PDUI e garantir a 
consulta dos conselhos de todos os municípios, 
como também aos povos e comunidades 
tradicionais

✔ ✔ ✘
Desenvolvimento 

Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

A participação da sociedade civil está prevista 
para se dar no Conselho de Desenvolvimento 
Metropolitano e na Câmara Temática do PDUI, 
cujos participantes serão definidos no âmbito do 
CDM

SC-013 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Promoção de turismo sustentável

✔ ✔ ✔ Turismo
✔ Desenvolvimento 

Econômico e 
Turismo

Estratégia ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

A proposta está incorporada na estratégia das 
rotas turísticas integradas

SC-014 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Esportes, lazer e 
cultura

As praças dos bairros da costa sul estão 
abandonadas, a praça do porto novo na avenida 
Dom Pedro da Silva tem muito espaço, mas as 
tabelas de basquete estão destruídas há anos, os 
esportes nos ciases dos bairros precisam de mais 
professores com todo tipo de esporte para nossos 
filhos

✔ ✘ ✔
Esportes, Lazer e 

Cultura ✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A proposta é de responsabilidade do município



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

SC-017 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Solucionar os casos de moradores de rua nas 
cidades

✔ ✔ ✔

(I)
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social; (II)
Planejamento 

Territorial e Uso 
do Solo

✘ Estratégica ✘ ✘ ✔ ✘ ✘

A inserção da temática ocasionada pelo recente 
cenário socioeconômico revela um crescente 
aumento da vulnerabilidade socioespacial. 
Contudo, a temática em questão é de 
responsabilidade municipal no equacionamento 
da vulnerabilidade da população de rua. Sendo 
assim recusada.

SC-020 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Políticas que incentivem a reinserção de 
profissionais da terceira idade no mercado

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social
✔ Educação Estratégica ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

A preocupação quanto aos cuidados frente ao 
cenário demográfico que indica um crescimento 
da população idosa na região compõe a FPIC 
Desenvolvimento Econômico e Atendimento 
Social, e a diretriz sobre Programa de 
requalificação urbana e fomento às MPEs podem 
auxiliar na demanda solicitada 

SC-024 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Fomentar a Arte e a Cultura regionais, por meio 
de projetos finalísticos que representem o Vale 
e atraiam turismo para a região. Exemplifica o 
Parque Temático Monteiro Lobato de Taubaté e 
o Parque Burle Marx de SJC, que poderiam ter 
expressão nacional 

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social

✔ Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico e de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

SC-026 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Agricultura e 
agronegócio

Fomento à agricultura familiar e criação de lei para 
destinação de 5% do território municipal de forma 
planejada para o processo da Agricultura Familiar

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social

✔ Secretaria 
Estadual de 

Agricultura e 
Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento 

Econômico

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
Parcialmente

A proposta de criação de lei não é do âmbito 
do PDUI.  Aceita apenas a proposta de 
fortalecimento da agricultura familiar

SC-031 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Definir arcabouço jurídico para Compras,  
Licitações e Convênios embarcado com inovações, 
novas tecnologias e possibilidade de contratação 
de Startups provendo atributos de modernidade e 
exigências da nova economia

✔ ✘ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não cabe ao PDUI determinar o tipo de 
arcabouço jurídico para compras públicas

SC-032 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Atração de Data Centers

✔ ✘ ✘ ✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não cabe ao PDUI determinar o tipo de 
investimento em tecnologias.

SC-032 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Incentivos para a produção de energia limpa

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 
Econômico e Meio 

Ambiente
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política estadual em curso, não cabe ao PDUI 
definir incentivos para energia limpa

SC-032 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Conectividade para todas as localidades urbanas e 
rurais

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

Parcialmente

Diretriz para Desenvolvimento Econômico

SC-133 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI. ✘ ✔ ✔ Meio Ambiente ✔ Desenvolvimento 

Social, Cultura Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

Parcialmente

Recomenda-se que seja incluída uma proposta 
de diretriz que contemple comunidades 
tradicionais que tenham sido reconhecidas pelos 
órgãos legalmente competentes, nas distintas 
esferas de governo



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

SC-133 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, 
Pesca, Cultura

Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Entende-se que deva ser objeto de diretriz da 
FPIC de Desenvolvimento Econômico

SC-133 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede a participação da população vulnerável 
e tradicional na estrutura de governança 
metropolitana, com custeio de transporte e 
alimentação. Há precedentes do custeio para 
participação do Comitê da Bacia Hidrográfica

✔ ✘ ✘
Atendimento 

Social ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes e não pode 
propor ações que impliquem em despesas para 
o estado

SC-135 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI ✔ ✔ ✔

Meio Ambiente 
e Atendimento 

Social
✔ Desenvolvimento 

social, Cultura Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

Parcialmente

Recomenda-se que seja incluída uma proposta 
de diretriz que contemple comunidades 
tradicionais que tenham sido reconhecidas pelos 
órgãos legalmente competentes, nas distintas 
esferas de governo

SC-135 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, 
Pesca, Cultura

Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Entende-se que deva ser objeto de diretriz da 
FPIC de Desenvolvimento Econômico

SC-135 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável 
e tradicional na estrutura de governança 
metropolitana, com custeio de transporte e 
alimentação. Há precedentes do custeio para 
participação do Comitê da Bacia Hidrográfica

✔ ✘ ✘
Atendimento 

Social ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes e não pode 
propor ações que impliquem em despesas para 
o estado

SC-139 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI ✘ ✔ ✔

Meio Ambiente 
e Atendimento 

Social
✔ Desenvolvimento 

social, Cultura Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

Parcialmente

Recomenda-se que seja incluída uma proposta 
de diretriz que contemple comunidades 
tradicionais que tenham sido reconhecidas pelos 
órgãos legalmente competentes, nas distintas 
esferas de governo

SC-139 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 
Econômico, turismo, 

pesca, cultura.
Diretriz ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Entende-se que deva ser objeto de diretriz da 
FPIC de Desenvolvimento Econômico

SC-139 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável 
e tradicional na estrutura de governança 
metropolitana, com custeio de transporte e 
alimentação. Há precedentes do custeio para 
participação do Comitê da Bacia Hidrográfica

✔ ✘ ✘
Atendimento 

Social ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes e não pode 
propor ações que impliquem em despesas para 
o estado



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente

13

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÃO

SC-145 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI ✘ ✔ ✔

Meio Ambiente 
e Atendimento 

Social
✔ Desenvolvimento 

social, Cultura Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

Parcialmente

Recomenda-se que seja incluída uma proposta 
de diretriz que contenpe comunidades 
tradicionais que tenham sido reconhecidas pelos 
órgãos legalmente competentes, nas distintas 
esferas de governo.

SC-145 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica.

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 
Econômico, turismo, 

pesca, cultura.
Diretriz ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Entende-se que deva ser objeto de diretriz da 
FPIC de Desenvolvimento Econômico

SC-145 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável 
e tradicional na estrutura de governança 
metropolitana, com custeio de transporte e 
alimentação. Há precedentes do custeio para 
participação do Comitê da Bacia Hidrográfica

✔ ✘ ✘
Atendimento 

Social ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes e não pode 
propor ações que impliquem em despesas para 
o estado

SC-182 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI ✘ ✔ ✔

Meio Ambiente 
e Atendimento 

Social
✔ Desenvolvimento 

Social, Cultura Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

Parcialmente

Recomenda-se que seja incluída uma proposta 
de diretriz que contemple comunidades 
tradicionais que tenham sido reconhecidas pelos 
órgãos legalmente competentes, nas distintas 
esferas de governo

SC-182 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica.

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico
✔ Desenvolvimento 

Econômico, Turismo, 
Pesca, Cultura

Diretriz ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Entende-se que deva ser objeto de diretriz da 
FPIC de Desenvolvimento Econômico

SC-182 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável 
e tradicional na estrutura de governança 
metropolitana, com custeio de transporte e 
alimentação. Há precedentes do custeio para 
participação do Comitê da Bacia Hidrográfica

✔ ✘ ✘
Atendimento 

Social ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes e não pode 
propor ações que impliquem em despesas para 
o estado
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA
OBJETIVO 
METROPOLITANO

SC-026 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Agricultura e 
agronegócio

Fomento à agricultura 
familiar e criação de lei 
para destinação de 5% 
do território municipal, 
de forma planejada, 
para o processo da 
agricultura familiar

Os municípios da região destinem (cinco) 5% de seu território, 
de forma planejada, para o processo da agricultura familiar. 
Assim, servirá à sua família e o excedente ela poderá 
comercializar junto à sua comunidade. Por isso, uma lei 
estadual, ou mesmo regional, contribuiria para esta atividade

RMVPLN Conselho de 
Desenvolvimento 
Metropolitano da 
RMVPLN, Prefeituras 
e representantes dos 
produtores agrícolas

Secretarial Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
Secretaria Estadual de 
Agricultura, DesenvolveSP

Agricultores Fomentar a 
agricultura familiar

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
eEconômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

PP-009 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Proposta de Desenvolvimento Econômico nos bairros e 
cidades para reduzir o envolvimento das pessoas com 
o crime: atividades esportivas, lazer e cultura, cursos 
profissionalizantes direcionados para a realidade econômica 
do bairro e do município, como p.ex. agropecuária, tecnologias, 
hotelaria, guias.

RMVPLN GF, GESP, Prefeituras, 
instituições privadas de 
ensino, representações 
empresariais

SDR, SDE, SE Trabalhadores 
e empresas da 
região

Qualificação 
profissional

Planejamento 
regional para o 
Desenvolvimento 
Econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

PP-016 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

SmartCity – 
Pindamonhangaba

Como abordado na Audiência do dia 02.02.2022, a RMVPLN tem 
um potencial muito grande de expansão tecnológica, e o PDUI 
será um instrumento de planejamento com diretrizes que 
possibilitarão o desenvolvimento integrado dos municípios da 
RMVPLN. A atual Gestão de Pindamonhangaba tem como base 
três pilares CIDADE MODERNA, HUMANA E TECNOLÓGICA, 
e tem se destacado em tecnologia, inovação e modelo de 
cidade inteligente. Pindamonhangaba, com seu projeto Pinda 
SmartCity (anexo) destaca alguns casos de sucesso em 
tecnologia, inovação e modelo de cidade inteligente, como os 
projetos: 100% Fibra Ótica – 182 prédios (cobertura total de 
fibra na Administração Pública); E-Ouve- Ouvidoria Digital 
(Prêmio nacional de melhor ouvidoria digital); 1DOC- Processo 
Eletrônico (Prefeitura 100% digital, todas secretarias e Online 
24×7 desde janeiro/2020 permitindo trabalho remoto durante 
a pandemia); Tributos eletrônicos – 100% digital (pagamentos 
com crédito, débito e PIX); 5G – Berço de testes da tecnologia 
(testes outdoor da tecnologia – Nokia/ America Net/ Anatel); 
Smart City as a Service (implantação de 2º maior projeto de 
infra pra cidade inteligente); Big Data municipal (decisões 
100% baseadas em Ciência de Dados); 1.400 câmeras de 
monitoramentos com analitics (pedestre/trânsito) – (utilização 
de IA em todas as câmeras); Educação 4.0 (lousas digitais em 
todas as escolas municipais – telas LCD 80 polegadas, touch 
com plataforma de ensino, plataforma EAD, Chromebooks, 
WI FI escolas); 110 pontos de wifi (1.4 milhões de pessoas 
beneficiadas, 70 terabyte de dados); Cloud Computing 
(100% dos sistemas em nuvem com redundância e plano 
de credibilidade); Pós-graduação lideranças gratuito (100% 
cargos de liderança cursando pós graduação, estendido a 
todos servidores); 100% saneamento básico urbano (100% 
de tratamento de água e esgoto na área urbana). E alguns 
resultados deste trabalho são: 1- 4º melhor cidade do país 
para investimento industrial- Ranking Melhores Cidades para 
Negócios – Fonte Urban System | 2- 130 milhões de superávit 
de arrecadação – Fonte Arrecadação | Diante do exposto é 
de suma importância que o PDUI, contemple diretrizes que 
orientem os Municípios quanto a importância da tecnologia e 
inovação, para o crescimento da RMVPLN, e que com essas 
diretrizes sejam elaboradas políticas públicas regionais que 
possibilitem o desenvolvimento integrado da região, gerando 
assim mais renda, emprego e qualidade de vida aos munícipes

Pindamonhangaba Governo Estado São 
Paulo; Administração 
Municipal

(I)Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico; (II)Secretaria 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente

(I)Gestores 
públicos; (II) 
População

Novos modelos de 
cidades pautadas em 
inovação, tecnologia e 
pesquisas.

Promoção de 
políticas públicas 
regionais 
de “Cidades 
Inteligentes” 
que permitam 
novas formas de 
investimentos no 
território

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

SC-026 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Agricultura e 
agronegócio

Fomento à agricultura 
familiar e criação de lei 
para destinação de 5% 
do território municipal, 
de forma planejada, 
para o processo da 
agricultura familiar

Os municípios da região destinem (cinco) 5% de seu território, de forma 
planejada, para o processo da agricultura familiar. Assim, servirá à sua família 
e o excedente ela poderá comercializar junto à sua comunidade. Por isso, uma 
lei estadual, ou mesmo regional, contribuiria para esta atividade 

(1) Elaborar diagnóstico sobre 
produtores agrícolas regionais; 
(2) Mapear instrumentos 
disponíveis ao fomento de 
práticas agrícolas sustentáveis 

(1) Identificar ações que o conselho 
metropolitano pode implementar; (2) 
Definir novas políticas de estímulo 
aos produtores locais

ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

PP-009 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Proposta de Desenvolvimento Econômico nos bairros e cidades para reduzir o 
envolvimento das pessoas com o crime: atividades esportivas, lazer e cultura, 
cursos profissionalizantes direcionados para a realidade econômica do bairro 
e do município, como p.ex. agropecuária, tecnologias, hotelaria, guias.

Mapear oferta de cursos e 
vocações produtivas regionais, 
aperfeiçoar a oferta de 
cursos em consoância com 
as demandas empresariais 
regionais

Parceria com o Instituto Paula 
Souza, universidades e IFETs da 
região; organizar, em parceria com 
as universidades e IFETs da região, 
programas de assistência técnica 
em gestão e inovação, para MPEs 
e empreendedores individuais, 
articulados com as vocações 
regionais

Manter sistema 
metropolitano de 
formação profissional em 
funcionamento e contínua 
atualização da oferta de 
cursos

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 
8 - Emprego Decente 
e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-016 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

SmartCity – 
Pindamonhangaba

Como abordado na Audiência do dia 02.02.2022, a RMVPLN tem um potencial 
muito grande de expansão tecnológica, e o PDUI será um instrumento de 
planejamento com diretrizes que possibilitarão o desenvolvimento integrado 
dos municípios da RMVPLN. A atual Gestão de Pindamonhangaba tem 
como base três pilares CIDADE MODERNA, HUMANA E TECNOLÓGICA, e 
tem se destacado em tecnologia, inovação e modelo de cidade inteligente. 
Pindamonhangaba, com seu projeto Pinda SmartCity (anexo) destaca alguns 
casos de sucesso em tecnologia, inovação e modelo de cidade inteligente, 
como os projetos: 100% Fibra Ótica – 182 prédios (cobertura total de fibra na 
Administração Pública); E-Ouve- Ouvidoria Digital (Prêmio nacional de melhor 
ouvidoria digital); 1DOC- Processo Eletrônico (Prefeitura 100% digital, todas 
secretarias e Online 24×7 desde janeiro/2020 permitindo trabalho remoto 
durante a pandemia); Tributos eletrônicos – 100% digital (pagamentos com 
crédito, débito e PIX); 5G – Berço de testes da tecnologia (testes outdoor 
da tecnologia – Nokia/ America Net/ Anatel); Smart City as a Service 
(implantação de 2º maior projeto de infra pra cidade inteligente); Big Data 
municipal (decisões 100% baseadas em Ciência de Dados); 1.400 câmeras de 
monitoramentos com analitics (pedestre/trânsito) – (utilização de IA em todas 
as câmeras); Educação 4.0 (lousas digitais em todas as escolas municipais 
– telas LCD 80 polegadas, touch com plataforma de ensino, plataforma EAD, 
Chromebooks, WI FI escolas); 110 pontos de wifi (1.4 milhões de pessoas 
beneficiadas, 70 terabyte de dados); Cloud Computing (100% dos sistemas em 
nuvem com redundância e plano de credibilidade); Pós-graduação lideranças 
gratuito (100% cargos de liderança cursando pós graduação, estendido a 
todos servidores); 100% saneamento básico urbano (100% de tratamento 
de água e esgoto na área urbana). E alguns resultados deste trabalho são: 
1- 4º melhor cidade do país para investimento industrial- Ranking Melhores 
Cidades para Negócios – Fonte Urban System | 2- 130 milhões de superávit de 
arrecadação – Fonte Arrecadação | Diante do exposto é de suma importância 
que o PDUI, contemple diretrizes que orientem os Municípios quanto a 
importância da tecnologia e inovação, para o crescimento da RMVPLN, e 
que com essas diretrizes sejam elaboradas políticas públicas regionais que 
possibilitem o desenvolvimento integrado da região, gerando assim mais 
renda, emprego e qualidade de vida aos munícipes

ODS 9 - Indústria, 
Inovação e 
Infraestrutura

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA
OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-034 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

No item a, “Produção agrícola”, falta a previsão de ações 
voltadas ao apoio dos produtores rurais

RMVPLN Prefeituras municipais Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento

Produtores 
agrícolas

Produtividade agrícola Desenvolvimento 
econômico

PP-034 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

Incluir ainda no item a, as seguintes atividades propostas: 
Criação de estruturas descentralizadas para apoio e prestação 
de serviços para o segmento rural, a exemplo das experiências 
exitosas em São José dos Campos, como o PONTO RURAL e a 
Sala do Empreendedor Rural

RMVPLN Prefeituras municipais Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento

Produtores 
agrícolas

Produtividade agrícola Desenvolvimento 
econômico

PP-034 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

Promover estratégias de fortalecimento de centros de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico vocacionados para a 
produtividade rural, a exemplo das unidades de pesquisa em 
fruticultura de São Bento do Sapucai (EDR/SAA)

RMVPLN Prefeituras municipais Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento

Produtores 
agrícolas

Produtividade agrícola Desenvolvimento 
econômico

PP-034 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

Ampliar a abrangência dos temas elegíveis para o PSA, 
incluindo a conservação do solo e saneamento

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente

População rural Degradação 
ambiental, perda de 
biodiversidade

Sustentabilidade 
ambiental

PP-034 E Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

No item b, “Mineração”, incluir como ação proposta: 
Fomento e apoio para a geração de tecnologias, normatização, 
e sustentação econômica para consolidação do mercado de 
agregados reciclados

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente

Setor mineral Dergradação 
ambiental, passivos 
ambientais

Sustentabilidade 
ambiental

PP-034 F Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

“Programa de requalificação urbana e fomento às MPEs 
metropolitanas”: precisa ser melhor esclarecida no texto a 
relação entre o envelhecimento da população, a requalificação 
urbana e a atuação e fomento das MPEs

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

SDE, SDR MPEs Desenvolvimento 
econômico

Desenvolvimento 
econômico

SC-020 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
social

Políticas que 
incentivem a 
reinserção de 
profissionais da 
terceira idade no 
mercado

Na apresentação, o apresentador mostrou a distribuição 
demográfica, enfatizando o envelhecimento da população. 
Por outro lado, a expectativa de vida também tem aumentado, 
e há necessidade de alguma politica publica de incentivo 
às empresas para aproveitamento desse novo contingente, 
pois, caso contrário, a sociedade como um todo pagará a 
conta dos cuidados dessa população envelhecida. Aí, cito 
meu caso pessoal, sem nenhuma intenção crítica, mas 
simplesmente a titulo de informação. Tenho 63 anos, sou 
aposentado (precocemente, em função de minha decisão 
pessoal de sair da Grande SP e viver no Litoral Norte). Mas 
busco incessantemente uma recolocação, tenho graduação 
em Administração/TI, 3 pós-graduações (uma em gestão 
ambiental, outra em gestão pública e no meio de uma terceira, 
em uma área bem de jovens, que é Data Science - Ciência 
de Dados). Embora tenha grande facilidade em tecnologia, 
e agora com o fenômeno do home office, com maior leque 
de possibilidades, as empresas em geral me veem como um 
profissional já ultrapassado, ainda que tenha nas políticas da 
empresa a diversidade incluindo idade, isso na realidade não 
ocorre.

Ilhabela Governo Estado São 
Paulo; Administração 
Municipal

(I) Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico; (II) Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo

População Capacitação da 
população com faixa 
etária acima dos 60 
anos, promovendo 
a geração de 
oportunidades no 
mercado de trabalho 

(I) Criar uma 
Câmara Temática 
de Desenvolvimento 
Social; (II) Propor 
ações efetivas de 
políticas públicas na 
promoção de cursos 
de capacitação 
e na geração de 
oportunidades no 
mercado de trabalho 
para pessoas acima 
de 60 anos

PP-029 A Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento social

Desenvolvimento 
Econômico

Desenvolvimento 
econômico

Fomentar os pequenos negócios, criando políticas e 
estratégias locais, em sintonia com políticas e estratégias; 
criar oportunidades de trabalho e renda; ações conjuntas para 
atrair empreendimentos; fortalecer e desenvolver linhas de 
pesquisas; conceber programas de empreendedorismo

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico do Estado se 
São Paulo

SDE População da 
região

Melhor equilíbrio 
na distribuição de 
negócios e empregos 
na RM

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-034 A Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

No item a, “Produção agrícola”, falta a previsão de ações voltadas ao apoio 
dos produtores rurais

ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável 
ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico

PP-034 B Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

Incluir ainda no item a, as seguintes atividades propostas: 
Criação de estruturas descentralizadas para apoio e prestação de serviços 
para o segmento rural, a exemplo das experiências exitosas em São José dos 
Campos, como o PONTO RURAL e a Sala do Empreendedor Rural

ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável 
ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico

PP-034 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

Promover estratégias de fortalecimento de centros de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico vocacionados para a produtividade rural, a 
exemplo das unidades de pesquisa em fruticultura de São Bento do Sapucai 
(EDR/SAA)

ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável 
ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico

PP-034 D Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

Ampliar a abrangência dos temas elegíveis para o PSA, incluindo a 
conservação do solo e saneamento

ODS 15 - Vida Terrestre 
ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico

PP-034 E Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

No item b, “Mineração”, incluir como ação proposta: 
Fomento e apoio para a geração de tecnologias, normatização, e sustentação 
econômica para consolidação do mercado de agregados reciclados

ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico 
ODS 12 - consumo e 
Produção Responsáveis

PP-034 F Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Prefeitura de São José 
dos Campos - proposta

“Programa de requalificação urbana e fomento às MPEs metropolitanas”: 
precisa ser melhor esclarecida no texto a relação entre o envelhecimento da 
população, a requalificação urbana e a atuação e fomento das MPEs

ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico 
ODS 12 - consumo e 
Produção Responsáveis

SC-020 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
social

Políticas que incentivem 
a reinserção de 
profissionais da terceira 
idade no mercado

Na apresentação, o apresentador mostrou a distribuição demográfica, 
enfatizando o envelhecimento da população. Por outro lado, a expectativa de 
vida também tem aumentado, e há necessidade de alguma politica publica 
de incentivo às empresas para aproveitamento desse novo contingente, 
pois, caso contrário, a sociedade como um todo pagará a conta dos cuidados 
dessa população envelhecida. Aí, cito meu caso pessoal, sem nenhuma 
intenção crítica, mas simplesmente a titulo de informação. Tenho 63 anos, 
sou aposentado (precocemente, em função de minha decisão pessoal de sair 
da Grande SP e viver no Litoral Norte). Mas busco incessantemente uma 
recolocação, tenho graduação em Administração/TI, 3 pós-graduações (uma 
em gestão ambiental, outra em gestão pública e no meio de uma terceira, 
em uma área bem de jovens, que é Data Science - Ciência de Dados). Embora 
tenha grande facilidade em tecnologia, e agora com o fenômeno do home 
office, com maior leque de possibilidades, as empresas em geral me veem 
como um profissional já ultrapassado, ainda que tenha nas políticas da 
empresa a diversidade incluindo idade, isso na realidade não ocorre.

Criar uma Câmara Temática 
sobre Desenvolvimento Social 
para contemplar a elaboração de 
um plano/programa que vise a 
inclusão de pessoas acima de 60 
anos no mercado de trabalho

Criar plano estratégico de ampliação 
das redes Etecs/FATECs com cursos 
e especialidades com as demandas 
locais de emprego, oferecidos à 
pessoas acima de 60 anos

ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-029 A Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento 
social

Desenvolvimento 
Econômico

Desenvolvimento 
econômico

Fomentar os pequenos negócios, criando políticas e estratégias locais, em 
sintonia com políticas e estratégias; criar oportunidades de trabalho e renda; 
ações conjuntas para atrair empreendimentos; fortalecer e desenvolver linhas 
de pesquisas; conceber programas de empreendedorismo

(1) Identificar experiências 
municipais de fomento a 
programas de inclusão produtiva; 
(2) Identificar parcerias 
metropolitanas; (3) Identificar 
fontes de financiamento

(1) Pactuar regras para coordenar 
programas de inclusão produtiva; 
(2) Construir cronograma e definir 
metas para a atuação coordenada; 
(3) Definir instrumentos a serem 
mobilizados e responsáveis por sua 
operacionalização

Manter em execução 
conjunto articulado de 
políticas metropolitanas de 
inclusão produtiva

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 
8 - Emprego Decente 
e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA
OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-029 C Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento social

Desenvolvimento 
Econômico

Turismo 1. Implantar o centro de atendimentto ao turista; 2. Programas 
para divulgar o turismo; 3. Preservar riquezas turísticas; 4. 
Incentivar artesanato regional; 5. Informações turísticas; 6. 
Infraestrutura turística

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico do Estado se 
São Paulo

Secretaria da Cultura e 
Economia Criativa, SDE

Cadeia 
produtiva do 
turismo

Fomentar a cadeia 
produtiva do turismo

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

PP-029 D Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento social

Desenvolvimento 
Econômico

Proposta 1, 2, 3 1. Estrutura para política municipal de turismo; 2. Capacitação 
de recursos humanos municipais; 3. Equipe de trabalho na 
secretaria municipal

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico do Estado se 
São Paulo

SDE, STV População da 
região

Plano de ação Planejamento 
regional para o 
Desenvolvimento 
Econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

PP-029 E Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento social

Desenvolvimento 
Econômico

Agropecuária Implantar programas de reflorestamento de pequeno 
produtor; incentivar a produção de hortigranjeiros nas 
microbacias; banco de sementes; pequenos animais; cursos 
profissionalizantes; exposição e feiras

RMVPLN Prefeituras 
municipais, Secretaria 
de Agricultura e 
Abastecimento, 
Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, Secretaria 
de Turismo do Estado de São 
Paulo

Produtores 
rurais

Desenvolvimento 
rural sustentável

Desenvolvimento 
econômico e social

SC-011 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico

Participação social Garantir a consulta dos conselhos de todos os municípios, de 
forma ampla e transparente, assegurando o direito a consulta 
prévia dos povos e comunidades tradicionais

RMVPLN Conselho de 
Desenvolvimento 
Metropolitano da 
RMVPLN

Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico

População 
metropolitana e 
espcificamente 
os povos e 
comunidades 
tradicionais

Acesso a documentos 
no âmbito do 
processo de 
participação na 
elaboração do PDUI. e 
controle social

SC-024 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Fomentar a Arte e a Cultura regionais, por meio de projetos 
finalísticos que representem o Vale e atraiam o turismo para 
a região. Exemplifica com o ParqueTemático Monteiro Lobato, 
de Taubaté, e o Parque Burle Marx, de SJC, que poderiam ter 
expressão nacional 

Sub-região 5 da 
RMVPLN

Câmara Temática 
de Turismo, Arte e 
Cultura e Câmara de 
Acompanhamento do 
PDUI 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional e Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico

População 
da RMVPLN 
e turistas 
nacionais e 
internacionais

Falta de arrojo e 
grandes projetos para 
prover infraestrutura 
e qualidade para o 
turismo

Criação de Cadeia 
de Valor de Turismo 
que, além de 
atrair turistas, se 
transforme em um 
negócio atrativo 
para investimentos 
particulares 

SC-032 C Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento social

Desenvolvimento 
Econômico

Matriz energética, 
conectividade e data 
centers

Conectividade para todas as localidades urbanas e rurais RMVPLN Estado e municipios SDE, SDR População da 
região

Melhoria da 
conectividade regional

Desenvolvimento 
econômico e social

PP-039 J Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Reivindicações de São 
José dos Campos

Criação de turismo utilizando a via férrea da MRS, interligando 
vários municípios

RMVPLN GF, GESP, Prefeituras do 
entorno da linha férrea

SLT, SDE, SDR População em 
geral

Organizar 
regionalmente o setor 
turístico e avaliar 
a viabilidade da 
proposta

Desenvolvimento 
econômico e 
turismo

SC-003 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Frente ampla 
desenvolvimentista 
da indústria e 
infraestrutura do 
turismo na RMVPLN

Propõe estratégias de turismo para a RMVPLN com base no  
reconhecimento, proteção, fortalecimento e na valorização da 
população regional, das comunidades locais e dos recursos 
naturais fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida 
na sociedade

RMVPLN Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, Prefeituras

Secretaria de Turismo e 
Viagens

População 
metropolitana

Turismo Incentivar a 
indústria e 
infraestrutura do 
turismo na região

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-029 C Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento 
social

Desenvolvimento 
Econômico

Turismo 1. Implantar o centro de atendimentto ao turista; 2. Programas para divulgar o 
turismo; 3. Preservar riquezas turísticas; 4. Incentivar artesanato regional; 5. 
Informações turísticas; 6. Infraestrutura turística

Apoio à elaboração de estudos 
direcionados a entender a 
vocação turística da região, 
forças e desafios

Articulação institucional com orgãos 
do governo do Estado, visando 
colocar a região como área favorável 
e atrativa a novos investimentos

Monitoramento das metas 
e ações

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 
8 - Emprego Decente 
e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-029 D Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento 
social

Desenvolvimento 
Econômico

Proposta 1, 2, 3 1. Estrutura para política municipal de turismo; 2. Capacitação de recursos 
humanos municipais; 3. Equipe de trabalho na secretaria municipal

Plano regional de turismo Plano de Desenvolvimento 
Econômico - turismo regional

Busca de fontes de 
financiamento e 
implantação de um plano 
de turismo

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 
8 - Emprego Decente 
e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-029 E Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento 
social

Desenvolvimento 
Econômico

Agropecuária Implantar programas de reflorestamento de pequeno produtor; incentivar a 
produção de hortigranjeiros nas microbacias; banco de sementes; pequenos 
animais; cursos profissionalizantes; exposição e feiras

Formação da(s) câmara(s) 
temática(s) relacionada ao tema

Criação do plano de desenvolvimento 
rural sustentável, criação de um 
plano de turismo regional

Monitoramento das metas e 
ações contidas no plano

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 
8 - Emprego Decente 
e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

SC-011 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Participação social Garantir a consulta dos conselhos de todos os municípios, de forma 
ampla e transparente, assegurando o direito a consulta prévia dos povos e 
comunidades tradicionais

Articulação dos municípios e dos 
Conselhos junto ao Conselho de 
Desenvolvimento Metropolitano e 
na Câmara Temática do PDUI

Acompanhamento da demanda Acompanhamento da 
demanda

ODS 16 - Paz, Justiça e 
Instituições eficazes

SC-024 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Fomentar a Arte e a Cultura regionais, por meio de projetos finalísticos que 
representem o Vale e atraiam o turismo para a região. Exemplifica com o 
ParqueTemático Monteiro Lobato, de Taubaté, e o Parque Burle Marx, de SJC, 
que poderiam ter expressão nacional 

 Conceber o projeto, aprovar 
o projeto no Conselho de 
Desenvolvimento da RMVPLN, 
dar publicidade

Criar atrativos inovadores para os 
turistas que tragam investimentos 
da iniciativa privada 

ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico

SC-032 C Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento 
social

Desenvolvimento 
Econômico

Matriz energética, 
conectividade e data 
centers

Conectividade para todas as localidades urbanas e rurais Plano regional de 
desenvolvimento econômico, 
identificação de principais 
gargalos, priorização de ações, 
levantamento de demandas de 
investimentos, busca de fontes 
de financiamento

Investimentos em infraestrutura 
regional de conectividade

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 
8 - Emprego Decente 
e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - 
Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-039 J Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Reivindicações de São 
José dos Campos

Criação de turismo utilizando a via férrea da MRS, interligando vários 
municípios

Criação da T-Turismo e 
elaboração de plano de ação

Busca de fontes de financiamento e 
implantação do plano

Implantação do plano ODS 8 - Trabalho 
Decente e Crescimento 
Econômico 
ODS 11 -  Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-003 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Frente ampla 
desenvolvimentista 
da indústria e 
infraestrutura do 
turismo na RMVPLN

Propõe estratégias de turismo para a RMVPLN com base no  reconhecimento, 
proteção, fortalecimento e na valorização da população regional, das 
comunidades locais e dos recursos naturais fundamentais para o bem-estar e 
a qualidade de vida na sociedade

- - - ODS 9 - Indústria, 
Inovação e 
Infraestrutura

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA
OBJETIVO 
METROPOLITANO

SC-013 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Promoção de turismo 
sustentável

Fomento ao turismo ecológico com trilhas e educação 
ambiental

RMVPLN Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMVPLN, 
representantes da 
cadeia produtiva do 
turismo

Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
e Secretaria Estadual de 
Turismo e Viagens

Setor de 
Turismo

Fomentar a cadeia 
produtiva do turismo

Integração do 
planejamento e 
da execução das 
funções públicas de 
interesse comum 
com entes públicos 
atuantes na região. 
Fortalecimento e 
diversificação da 
base econômica

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

SC-013 C Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Promoção de turismo 
sustentável

Fomento ao turismo ecológico com trilhas e educação ambiental Instituição de instância 
de governança de âmbito 
metropolitano, com competência 
executiva 

(1) Mapeamento de ativos 
turísticos existentes na RMVPLN; 
(2) Diagnóstico da infraestrutura 
turística e da oferta de mão de obra; 
(3) Investimento na sinalização 
turística regional; (4) Criação de 
calendário anual de atividades 
turísticas regionais 

Implementação de uma 
política metropolitana 
de promoção ao turismo 
sustentável

ODS 8 - 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DE PROPOSTAS | Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP-005 Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Pede que a classificação dos municípios como Estância Turística e Município de Interesse Turístico seja realizada pela Região 
Metropolitana e que o orçamento da Secretaria de Turismo e Viagem destinado a esses municípios classificados seja também 
distribuído pela RM

✘ ✘

PP-007 Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Segurança - sistema de câmeras, equipamentos de identificação veicular, contagem de tráfego, centros de monitoramento - 
Copom, COI, iluminação pública ✘ ✘ ✘

PP-012 Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Pede a criação de um mecanismo para compartilhamento de informações referentes às ações de captação de imagens 
produzidas nas cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, com foco na segurança pública ✘ ✘

PP-029 B Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico

Modernizar Distrito Industrial; Criar Centro de Inteligencia municipal; Rever legislação de incentivos fiscais; Regulamentar 
sistema de benefícios de atividades industriais; Ocupação do distrito industrial; Material promocional de divulgação; Via 
de acesso alternativo ao distrito; Descentralização espacial do comércio; Facilitar a formalização do trabalho; Incentivar a 
participação de empresas do municipio nas compras governamentais

✘ ✘ ✘

PP-039 A Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Reforma da Santa Casa de Campos do Jordão
✘ ✘

PP-039 E Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Esportes, Lazer e 
Cultura

Implantação de projetos esportivos e culturais em todos os condomínios habitacionais sociais dos municípios
✘

PP-039 I Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Demandas de ampliação da estrutura de saúde
✘ ✘ ✘ ✘

SC-007 E Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Esportes, Lazer e 
Cultura

Orientar as prefeituras para a criação de leis dos Direitos Fundamentais dos Artistas, de acordo com as características e 
necessidades próprias de cada cidade, em consonância com os Direitos Universais estabelecidos pela ONU, uma vez que 
garantem a dignidade e as condições de trabalho dos artistas

✘ ✘

SC-007 F Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Orientar as Secretarias de Educação de cada município para que sejam criadas as seguintes disciplinas: “Formação de 
Cidadania” e “Estudos Afro-brasileiros” ✘ ✘

SC-009 Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Desenvolver um projeto piloto na RMVPLN visando à redução e mitigação dos índices de violência, aumentando também a 
solução de casos atrelados a atividades ilícitas ✘

SC-014 Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Esportes, Lazer e 
Cultura

As praças dos bairros da costa sul estão abandonadas. A praça do porto novo, na Avenida Dom Pedro da Silva, tem muito 
espaço, mas as tabelas de basquete estão destruídas há anos, os esportes nos Ciases dos bairros precisam de mais 
professores, com todo tipo de esporte para nossos filhos

✘ ✘ ✘

SC-017 Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento Social Pessoas em situação de vulnerabilidade
✘ ✘ ✘

✔
 (Desenvolvimento Econômico e Atendimento 

Social; Planejamento Territorial e Uso do Solo)
✘ ✘ ✘

SC-031 C Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Definir arcabouço jurídico para Compras,  Licitações e Convênios, embarcado com inovações, novas tecnologias e 
possibilidade de contratação destartups provendo atributos de modernidade e exigências da nova economia ✘ ✘

SC-032 A Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Atração de Data Centers
✘

SC-032 B Desenvolvimento Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Incentivos para a produção de energia limpa
✘ ✘

PP-036 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social e 
Transporte e Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Pede a reativação dos postos da polícia rodoviária federal na Rodovia dos Tropeiros – Trecho Distrito de Formoso (Município 
de São José do Barreiro) x Bananal Rodovia dos Tropeiros (Trecho Bananal x Barra Mansa), por questões de segurança, 
visto que Arapeí possui fronteira com o estado do Rio de Janeiro, sendo utilizado como rota de fuga para evacuação do crime 
organizado, comércio ilegal de armas e venda de entorpecente

✘ ✘



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-003 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Beneficiar famílias de baixa renda para ter acesso a habitação 
popular, constar nos orçamentos esses recursos e programas pra 
moradia popular

✔ ✔ ✔ Habitação ✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Pode ser absorvida por diretrizes 
de habitação e de Planejamento e 
Uso do Solo, no tema de estímulo 
ao adensamento e ocupação urbana 
em áreas providas de infraestrutura,  
incluindo empreendimentos de habitação 
de interesse social

PP-006 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Agendamento de reunião – Plano diretor do município de Jacareí
✘ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Foi aceito o pedido de agendamento de 
reunião sobre a nova proposta de revisão 
do Plano Diretor de Jacareí

PP-008 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Ordenar o planejamento regional com foco no Desenvolvimento 
Econômico e Atendimento Social em conjuntos habitacionais e 
loteamentos, priorizando infraestrutura e qualidade sendo fatores 
determinantes para possibilitar o crescimento das cidades ✔ ✘ ✘

Desenvolvimento 
Econômico, 

Atendimento 
Social e 

Planejamento 
Territorial e Uso 

do Solo

✔ 
Desenvolvimento 

Econômico, 
Atendimento Social 

e Planejamento 
Territorial e Uso 

do Solo

Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Pode ser incorporada em diretriz de 
habitação de interesse social em áreas 
ociosas e dotadas de infraestrutura, 
prioritariamente à população de baixa 
renda

PP-008 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Bairros novos concretizados somente quando houver aumento 
proporcional de serviços públicos

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✔ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Pela abrangência da proposta, pode 
se enquadrar nas diretrizes IX e X 
da Macrozona de Consolidação da 
Urbanização, referentes à redução da 
desigualdade de acesso à infraestrutura 
e à indução à ocupação urbana 
coerente com a capacidade de suporte 
da infraestrutura urbana existente e 
planejada

PP-008 C Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Realizar estudo sobre o perfil da população que irá compor novos 
bairros

✘ ✘ ✘
Planejamento e 

Uso do Solo ✘
Plano de 

ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O estudo do padrão de ocupação e 
expansão da mancha urbana é escopo de 
planejamento municipal, não podendo ser 
incluído no PDUI

PP-013 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Regularização fundiária - diretrizes: projeto padrão para toda região 
de esgotamento sanitário, em parceria com a concessionária e 
órgão ambiental estadual; atender diretrizes do Plano de Manejo 
da APASM (Portaria nº 1.046/2018 do Ministério do Meio Ambiente); 
incentivos e investimentos para regularização fundiária, a ex. de 
Pindamonhangaba, que mapeou 26 núcleos urbanos informais, 
instituição de lei municipal e inclusão no novo Plano Diretor 
Participativo (Lei Complementar nº 66 de 06.01.2022 

✔ ✔ ✔
Planejamento 

e Uso do Solo e 
Habitação

Planejamento 
e Uso do Solo e 

Habitação
Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Incorporar na diretriz de enfrentamento 
da precariedade habitacional

PP-014 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Considerar o novo Plano Diretor de Pindamonhangaba aprovado na 
elaboração do PDUI ✘ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔

Será incorporada na leitura unificada 
e considerada para a elaboração da 
proposta de MZ do PDUI

PP-018 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede considerar as leis de zoneamento de 1978 e 1984 de São 
Sebastião na proposta de Macrozoneamento Regional do PDUI

✘ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo;  (II) 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

O Macrozoneamento Regional do PDUI 
RMVPLN para a região do Litoral Norte 
está adotando o Zoneamento Ecológico 
Econômico Costeiro do Litoral Norte 
(ZEEC-LN)

1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Planejamento Territorial e Uso do Solo



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-018 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede alterar, na proposta de Macrozoneamento Regional do PDUI 
em relação à Macroárea de qualificação da urbanização de São 
Sebastião, informando que a mesma tem as características da 
Macrozona Urbana Consolidada pois toda a Z4T tem infraestrutura, 
urbanização e equipamentos públicos e bairros consolidados, 
ou seja ela tem as mesmas características da Macrozona de 
Consolidação da Urbanização do PDUI.

✘ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo;  (II) 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

O Macrozoneamento Regional do PDUI 
RMVPLN para a região do Litoral Norte 
está adotando o Zoneamento Ecológico 
Econômico Costeiro do Litoral Norte 
(ZEEC-LN)

PP-019 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

PP-020 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede para considerar no Macrozoneamento de Jacareí, os estudos 
do macrozoneamento do município de Jacareí vigente em 2013.

✘ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Propostas de Jacareí para adequações 
ao PDUI RMVPLN - baseado em estudos 
do macrozoneamento vigente em 2013, 
suspenso pela Justiça

PP-020 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso Sustentável 
sobre a contenção à expansão urbana do município

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✔ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

As propostas de revisão de diretrizes 
serão avaliadas em conjunto na próxima 
etapa do processo de construção do PDUI 
RMVPLN

PP-021 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Priorizar investimentos em áreas de risco

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✔-Meio Ambiente Estratégia ✔ ✘ ✘ ✔ ✔

A importância de tratar das áreas de risco 
na RMVPLN demanda uma estratégia 
específica para o tema. Proposta 
contemplada pela estratégia para gestão 
dos riscos ambientais

PP-022 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso Sustentável 
sobre a contenção à expansão urbana do município ✔ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão 
das diretrizes do MZR na próxima etapa 
do PDUI RMVPLN

PP-023 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso Sustentável 
sobre a contenção à expansão urbana do município ✔ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão 
das diretrizes do MZR na próxima etapa 
do PDUI RMVPLN

PP-026 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede para considerar, no Macrozoneamento de Jacareí, os estudos 
do macrozoneamento do município de Jacareí vigente em 2013 ✘ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Propostas para adoção de plano diretor 
de Jacareí de 2013, cuja vigência está 
suspensa pela Justiça

PP-026 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso Sustentável 
sobre a contenção à expansão urbana do município ✔ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão 
das diretrizes do MZR na próxima etapa 
do PDUI RMVPLN

PP-026 D Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta de demarcação da MZR-PA em Jacareí
✘ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão 
das diretrizes do MZR na próxima etapa 
do PDUI RMVPLN

PP-026 F Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Propõe estratégia para enfrentamento da precariedade e da 
informalidade habitacional, tendo as áreas de risco como prioridade

✔ ✔ ✔ Habitação ✘ Estratégia ✔ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

Propõe estratégia para enfrentamento 
da precariedade e da informalidade 
habitacional tendo as áreas de risco como 
prioridade

PP-026 I Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede que seja instituído um fórum permanente que trate da 
gestão compartilhada com composição tripartite, para definições 
de questões relacionadas ao zoneamento e interpretação de 
legislações

✔ ✔ ✘
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Proposta de governança metropolitana 
a ser considerada na próxima etapa do 
PDUI



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-027 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede que seja instituído um fórum permanente que trate da 
gestão compartilhada com composição tripartite, para definições 
de questões relacionadas ao zoneamento e interpretação de 
legislações

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Deve compor a proposta de criação 
da Câmara Temática de Planejamento 
Territorial

PP-030 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede para considerar no Macrozoneamento de Jacareí, os estudos 
do macrozoneamento do município de Jacareí vigente em 2013. ✘ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Propostas para adoção de plano diretor 
de Jacareí de 2013, cuja vigência está 
suspensa pela Justiça

PP-030 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso Sustentável 
sobre a contenção à expansão urbana do município ✔ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão 
das diretrizes do MZR na próxima etapa 
do PDUI RMVPLN

PP-030 D Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta de demarcação da MZR-PA em Jacareí
✘ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão 
das diretrizes do MZR na próxima etapa 
do PDUI RMVPLN

PP-030 F Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Propõe estratégia para enfrentamento da precariedade e da 
informalidade habitacional tendo as áreas de risco como prioridade ✔ ✔ ✔ Habitação ✘ Estratégia ✔ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Deve compor as estratégias para gestão 
de áreas de risco e da precariedade 
habitacional

PP-030 I Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Garantir a efetividade do ordenamento territorial
✔ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Deve compor as diretrizes de 
Planejamento e Uso do Solo

PP-030 K Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede que seja instituído um fórum permanente que trate da 
gestão compartilhada com composição tripartite, para definições 
de questões relacionadas ao zoneamento e interpretação de 
legislações

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Deve compor a proposta de criação 
da Câmara Temática de Planejamento 
Territorial

PP-031 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Dar condições de distribuição e funcionamento das redes de 
infraestrutura fundamentais para a qualificação da urbanização 
regional em relação a educação

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Diretriz de Planejamento e Uso do Solo

PP-031 D Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Promover a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante 
a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela 
destinados; Promover a integração do planejamento e da execução 
das funções públicas de interesse comum aos entes públicos 
atuantes na região

✔ ✔ ✔
Governança e 

Gestão ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Diretriz de deenvolvimento econômico

PP-032 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta de ação para FPIC Planejamento e Uso do Solo - 
mudanças climáticas

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✔-Meio Ambiente Diretriz ✘ ✔ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Trata-se de sugestão para incorporar 
ações em Proposta Existente para 
FPIC. Será avaliada e incorporada 
integralmente ou com outra redação

PP-032 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta de ação para FPIC Planejamento e Uso do Solo - 
descentralização de equipamentos e serviços públicos

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✔ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Trata-se de sugestão para incorporar 
ações em Proposta Existente para 
FPIC. Será avaliada e incorporada 
integralmente ou com outra redação



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-039 D Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Fomentar programas habitacionais para família vulneráveis

s s ✔ Habitação ✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘ ✔

A proposta pode se configurar 
como diretriz para a estratégia de 
enfrentamento da precariedade e 
informalidade habitacional: “PE.a 
de “Planejamento e Uso do Solo”: 
“Incentivar políticas de habitação de 
interesse social, para que as famílias 
de menor renda não recorram aos 
parcelamentos irregulares em busca de 
terrenos mais baratos”

SC-001 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Não licenciar e permitir a ocupação da planície aluvional em toda 
bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, devendo observar o 
Decreto Federal 87.561/1982

✔ ✘ ✘

Meio Ambiente,  
Planejamento 
e Uso do Solo, 

Desenvolvimento 
Econômico e 
Agricultura.

✔ - Meio 
Ambiente, 

Planejamento 
e Uso do Solo, 

Desenvolvimento 
Econômico.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A legislação vigente já contempla boa 
parte da proposta (Código Florestal, 
Decreto Federal de 1982 citado na 
proposta). Não é escopo do PDUI 
contemplar matéria sobre licenciamento 
de empreeendimentos. Na PE, já possui 
ação derivada: “Evitar os parcelamentos 
do solo em áreas rurais não apropriadas 
para receber a expansão urbana, 
estabelecendo políticas de incentivo às 
atividades rurais e de turismo ecológico”

SC-004 C Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação O GRAPROHAB deve aplicar o que define a nova Lei Federal 
14.285/2021, requerendo pareceres dos Conselho Municipais de 
Meio Ambiente para aprovação de empreendimentos imobiliários ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente

✔ - Meio 
Ambiente, 
habitação, 

Planejamento e 
Uso do Solo.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A referida lei (federal) já define os casos 
em que devem ser ouvidos os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente

SC-005 C Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação O GRAPROHAB deve aplicar o que define a nova Lei Federal 
14.285/2021, requerendo pareceres dos Conselho Municipais de 
Meio Ambiente para aprovação de empreendimentos imobiliários. ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente

✔ - Meio 
Ambiente, 
habitação, 

Planejamento e 
Uso do Solo.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A referida lei (federal) já define os casos 
em que devem ser ouvidos os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente

SC-006 C Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação O GRAPROHAB deve necessariamente requerer parecer dos 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente (COMDEMAs) para 
aprovação de novos loteamentos nos municípios, em conformidade 
com a Lei 14.285/2021.

✔ ✘ ✘ Meio Ambiente

✔ - Meio 
Ambiente, 
habitação, 

Planejamento e 
Uso do Solo.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que a lei federal citada 
na proposta já define os casos em 
que devem ser ouvidos os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente

SC-008 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Grafar no  território loco-regional, AIM - áreas de interesse 
metropolitano  para a imediata execução, pelos poderes públicos de 
regularização fundiária  (gestão interfederativa) provendo assessoria 
técnica para promover melhorias habitacionais

✔ ✔ ✔
Planejamento 

Territorial e Uso 
do Solo

✔ - Habitação 
e Planejamento 

Urbano
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes, não tem 
competência para grafar áreas

SC-008 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Grafar no território loco-regional AIM - áreas de interesse 
metropolitano para  identificar vazios urbanos em áreas centrais 
dos municípios da  RMVPLN e imóveis subutilizados para aplicação 
de instrumentos urbanísticos  para aplicar a funcão social da 
propriedade (ARTIGO 182 C.F. 1988)

✔ ✔ ✔

Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo - 
Habitação

✔ - Habitação 
e Planejamento 

Urbano
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Proposta a ser considerada na diretriz 
de enfrentamento da precariedade 
habitacional

SC-008 C Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Construir gestão interfederativa de planos de tributação e 
orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano para prover 
estoque de terras para empreendimentos habitacionais em áreas 
centrais, evitando processos especulativos

✔ ✔ ✔

Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo - 
Habitação

✔ - Habitação 
e Planejamento 

Urbano
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Proposta a ser considerada na diretriz 
de enfrentamento da precariedade 
habitacional



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-012 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Participação social na formulação dos Planos Diretores

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Direcionar no âmbito do PDUI que 
os municípios adequem seus Planos 
Diretores respeitando a regra de 
participação social

SC-015 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Solicita melhorias na gestão da Cidade de Caraguatatuba e maior 
rigor na elaboração do Plano Diretor ✘ ✘ ✘

Planejamento 
Territorial e Uso 

do Solo
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ não ✔

A proposta trata especificamente de 
temáticas restritas ao planejamento e 
gestão municipais de Caraguatatuba

SC-019 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Integração PDUI - ZEE GERCO

✔ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo; (II)
Meio Ambiente, 

Saneamento 
e Recursos 

Hídricos; (III)
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

Municípios já vêm realizando a revisão 
dos Planos Diretores e Ordenamento 
Territorial, tendo o ZEE como parâmetros 
e compatibilização. O caso de São 
Sebastião em 2020 realizado sobre o ZEE 
e Caraguatatuba com audiências públicas 
para revisão sobre o zoneamento. Seria 
necessário o acompanhamento dos 
demais municípios (Ubatuba e Ilhabela) 
quanto às decisões de compatibilização

SC-021 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

ZEE- Zoneamento Ecologico e Econômico do Litoral Norte
✔ ✔ ✔

Planejamento e 
Uso do Solo ✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘ ✔

A proposta apenas pede que o ZEE seja 
observado e analisado em conjunto com a 
elaboração do PDUI - já está sendo feito

SC-025 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Que estados e municípios destinem 1/3 dos valores arrecadados 
com ITBI e ITCMD para construção de Habitações de Interesse 
Social

✔ ✘ ✔
Planejamento 

Territorial e Uso 
do Solo

Secretarias de 
Planejamento, 

Habitação e CDHU
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

O mérito da proposta - financiamento 
das políticas de provisão de habitação 
de interesse social -, porém, a renúncia 
fiscal de tributos sugerida  não pode ser 
tratada pelo PDUI. Foi aceito o fomento à 
agricultura

SC-027 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Criação de lei que dê conta de não haver diferença de uso do solo 
em divisas municipais (rural e urbana)

✔ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

A proposta é ter diretriz no âmbito 
do PDUI para que, onde há conflito, 
os municípios adequem seus Planos 
Diretores de acordo com a perspectiva 
regional, respeitando o ativo ambiental 
do entorno

SC-028 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Mineração: Zoneamento especial; OTGM – Ordenamento Territorial 
Geomineiro da Região Metropolitana do Vale do Paraíba; 2015; 
Zoneamento Ambiental para Mineração de Areia da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, SMA/1999; múltiplos usos para 
cavas exauridas da mineração - reservatórios de água para épocas 
de restrição hídrica, geração de energia solar flutuantes, criação 
de peixes, parques lineares, Certidão de Uso e Ocupação do Solo, 
Câmara Temática de Mineração no PDUI da RMVPLN

✔ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 

Desenvolvimento 
Econômico

✔ - Planejamento 
e Uso do Solo e 

Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

A proposta será objeto da próxima etapa 
do PDUI, em análise conjunta com a 
SIMA/GESP



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-029 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Revisão do zoneamento ZEE 2017

✘ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo; (II)
Meio Ambiente, 

Saneamento 
e Recursos 

Hídricos

✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘ ✘

A demanda sugerida pela proposta 
prevê alterações no Macrozoneamento 
Regional, em especial no município de 
São Sebastião. Tal proposta mostra-se 
inviável momentaneamente, pois, devido 
aos meios deliberativos para a alteração 
de zoneamentos apontados serem 
diretamente feitos nas delimitações 
no ZEE. Neste caso, recomenda-se 
aos autores da proposta recorrer aos 
orgãos responsáveis pela elaboração 
do ZEE (SIMA), que possuem domínio 
sobre a alteração de utilização do 
solo. Lembro que o Macrozoneamento 
Regional de São Sebastião foi realizado 
segundo revisão do Plano Diretor para 
o ano de 2020, portanto, quaisquer 
mudanças conquistadas pela Associação 
de Moradores seja comunicada para 
eventuais e futuras alterações no mapa 
de Macrozoneamento Regional do PDUI

SC-031 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Criar Banco de Dados com Informações e Indicadores regionais 
georreferenciado dos 39 municípios e estrutura institucional 
de  atualização e produção de mapas temáticos para gestão de 
indicadores das Funções Públicas de Interesse Comum do PDUI

✔ ✔ ✔
Planejamento 

Territorial e Uso 
do Solo

✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Incluir na diretriz de Sistema de 
Informações Metropolitanas

SC-031 B Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Gestão e redesenho de processos e capacitação de servidores para 
gerenciar o Banco de Dados Regional ✔ ✔ ✔

Planejamento 
Territorial e Uso 

do Solo
✘

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Incluir na diretriz de Sistema de 
Informações Metropolitanas

SC-031 D Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Criação de Grupo Técnico Regional com compartilhamento de 
competências no que se refere à Fiscalização de Loteamentos 
Clandestinos em Áreas Rurais dos municípios 

✔ ✔ ✔
Planejamento 

Territorial e Uso 
do Solo

✘
Plano de 

Ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔ 
Incluir na diretriz de Sistema de 
Informações Metropolitanas

SC-036 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta de macrozoneamento Sub-região 1

✘ ✔ ✘
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A proposta foi elaborada utilizando como 
referência o mapa da leitura unificada 
dos macrozoneamentos e zoneamentos 
municipais da região. Sendo assim, 
as críticas se referem às próprias 
legislações municipais, e não à proposta 
preliminar de macrozoneamento regional 
apresentada no documento Ordenamento 
Territorial da RMVPLN

SC-037 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-038 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-039 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-040 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-041 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-042 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-043 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-044 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-045 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-046 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-047 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-048 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-049 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-050 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-051 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente

30

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-052 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Propõe a manutenção da Zona de Preservação Permanente (ZPP), 
conforme o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar n. 73/2018 
e Lei Complementar n. 42/2011), contrapondo-se a propostas de 
criação de Zona Vertical Turística (ZVT) prevista no processo de 
revisão do Plano Diretor em curso. Requer que sejam adotadas 
medidas para coibir os abusos da proposta do PDUI, com o fito de 
defender as características ambientais das citadas áreas, assegurar 
a integridade de unidades de conservação e o respeito ao ZEE-SP

✘ ✔ ✔
Meio Ambiente e 
Planejamento e 

Uso do Solo

✔ - Meio Ambiente 
e Planejamento e 

Uso do Solo
✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de questionamentos à nova 
revisão do Plano Diretor (2021), de 
competência municipal. Vale registrar 
que a proposta de Macrozoneamento 
Regional do PDUI levou em consideração: 
as leis do Plano Diretor de Caraguatatuba 
de 2011 e 2018, e também propõe que 
os muncípios, ao revisarem seus PDs, 
observem o que está no ZEEC-LN 2017

SC-054 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Informa que a Associação dos Moradores da Praia da Mococa 
está movendo Ação Civil Pública contra a expansão urbana 
desorganizada em áreas de Floresta de Restinga Alta, na Praia da 
Mococa. Propõe a manutenção da Zona de Preservação Permanente 
(ZPP), conforme o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar 
n. 73/2018 e Lei Complementar n. 42/2011), contrapondo-se a 
propostas de criação de Zona Vertical Turística (ZVT) prevista no 
processo de revisão do Plano Diretor em curso. Requer que sejam 
adotadas medidas para coibir os abusos da proposta do PDUI, com 
o fito de defender as características ambientais das citadas áreas, 
assegurar a integridade de unidades de conservação e o respeito ao 
ZEE-SP

✘ ✔ ✔
Planejamento e 

Uso do Solo ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de questionamentos à nova 
revisão do Plano Diretor (2021). 
Vale registrar que a proposta de 
Macrozoneamento Regional do PDUI 
levou em consideração a legislação 
em vigor (PDM 2011 e 2018) e informa, 
em suas diretrizes, que os municípios 
devem orientar a revisão dos seus planos 
diretores aos preceitos do ZEE-LN 2017)

SC-055 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-056 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-057 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-058 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-059 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-060 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-061 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-062 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-063 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-064 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-065 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-066 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-067 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-068 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-069 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-070 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-071 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Não queremos a construção de comércio! A área florestal da cidade 
de Ubatuba deve seguir preservada.

✘ ✘ ✘ Meio Ambiente Desenvolvimento 
Econômico Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

a proposta indica uma proibição 
de tipologia de uso do solo, sem 
específicação de localidade, não gerando 
base legal para aplicação

SC-072 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-073 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-074 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-075 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-076 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-077 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-078 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-079 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-080 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Faz uma crítica ao “simplismo” da proposta preliminar de 
macrozoneamento apresentada: reduz em áreas urbanas, 
sustentáveis e a serem preservadas/conservadas acentua a 
reprodução de uma lógica de planejamento desigual.”

✔ ✔ ✔
Planejamento 

e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se não se configurar como uma 
proposta

SC-082 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-083 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-084 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-085 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-086 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-087 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-088 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-089 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-090 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-091 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-092 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-093 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-094 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-095 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-096 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-097 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-098 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-099 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-100 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-101 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-102 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-103 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-104 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-105 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-106 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-107 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-108 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-109 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-110 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-111 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-112 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-113 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-114 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-115 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-116 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-117 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-118 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-119 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-120 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-121 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-123 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-124 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-125 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-126 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-127 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-128 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-129 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-130 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-131 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-132 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-133 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede dilação de prazo (e/ou suspensão e recondução) do processo 
do PDUI pela: falta de divulgação das audiências públicas, 
precariedade do material disponibilizado, ausência de dados 
específicos e mapas mais claros.. 

✔ ✔ ✔ Nenhuma ✔ - Todas as FPICs ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

trata-se de pedido de dilação de prazo 
do processo do PDUI e não proposta de 
conteúdo do PDUI

SC-134 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-135 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede suspensão e recondução do processo do PDUI por vários 
motivos elencados, entre eles, falta de divulgação das audiências 
públicas, precariedade do material disponibilizado

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
trata-se de pedido de suspensão e 
recondução do processo do PDUI e não 
proposta de conteúdo do PDUI

SC-136 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-137 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-138 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-139 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede suspensão e recondução do processo do PDUI pela: falta 
de divulgação das audiências públicas, precariedade do material 
disponibilizado, ausência de dados específicos e mapas mais claros, 
complexidade dos estudos necessários para elaboração de qualquer 
proposta concreta

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

trata-se de pedido de suspensão e 
recondução do processo do PDUI e não 
proposta de conteúdo do PDUI

SC-140 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-141 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-142 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-143 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-144 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-145 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede suspensão e recondução do processo do PDUI por vários 
motivos elencados, entre eles, falta de divulgação das audiências 
públicas, precariedade do material disponibilizado

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
trata-se de pedido de suspensão ou 
retificação do processo do PDUI e não 
proposta de conteúdo do PDUI

SC-146 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-147 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-148 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-149 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-150 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-151 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-152 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-153 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-154 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-155 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-156 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-157 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-158 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-159 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-160 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-161 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-162 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-163 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-164 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-165 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-166 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-167 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-168 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-169 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-170 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-171 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-172 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-173 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-174 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-175 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-176 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-177 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-178 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-179 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-180 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-182 A Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede dilação de prazo e/ou suspensão e recondução do processo do 
PDUI por vários motivos elencados, entre eles, falta de divulgação 
das audiências públicas, precariedade do material disponibilizado

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Trata-se de pedido de suspensão ou 
retificação do processo do PDUI e não 
proposta de conteúdo do PDUI

SC-183 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-184 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)

SC-185 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 
do ZEE-LN, mais restritiva, condizente com a situação atual de área 
preservada ✘ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que deva ser objeto de 
proposta de alteração do Plano Diretor 
Municipal e/ou do ZEEC-LN, nos âmbitos 
municipal e do Estado (SIMA)
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Planejamento Territorial e Uso do Solo

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-030 H Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Agricultura e 
Agronegócio

Produção agrícola Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI - já 
está sendo incorporado

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria Estadual de 
Agricultura

- Produção agrícola
—

PP-031 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Educação Promover a articulação interfederativa e setorial 
nas diversas áreas temáticas, sendo que, na 
área de educação, com ênfase em avançar na 
qualificação do capital humano e sua inserção no 
mercado de trabalho, promovendo a ampliação 
de formação e qualificação profissional 
alinhadas às demandas locais e estimulando 
o empreendedorismo, conforme premissas da 
SEDUC/SP

RMVPLN Estado e municipios Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria 
de Educação, Municípis

Toda a população da 
RM

Qualificação do capital 
humano

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

SC-133 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI.

Ubatuba CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento social

ITESP/Secretaria de 
Justiça

Comunidades 
tradicionais da região

Reconhecimento das 
comunidades tradicionais 
da região

Reconhecimento 
das comunidades 
tradicionais da 
região

SC-139 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI.

Ubatuba CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento social

ITESP/Secretaria de 
Justiça

Comunidades 
tradicionais da região

Reconhecimento das 
comunidades tradicionais 
da região

Reconhecimento 
das comunidades 
tradicionais da 
região

SC-139 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo 
susutentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de 
baixo impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica.

RMVPLN CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico

SDE, Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa, Secretaria 
Estadual de Turismo e 
Viagens

População 
metropolitana

Estimular atividades 
tecnológicas, de 
inovação, economia 
criativa, pesca, 
agroecologia e turismo 
na região 

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
socioeconômico

SC-145 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI

Ubatuba CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento social

ITESP/Secretaria de 
Justiça

Comunidades 
tradicionais da região

Reconhecimento das 
comunidades tradicionais 
da região

Reconhecimento 
das comunidades 
tradicionais da 
região

SC-182 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI.

Ubatuba CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento social

ITESP/Secretaria de 
Justiça

Comunidades 
tradicionais da região

Reconhecimento das 
comunidades tradicionais 
da região

Reconhecimento 
das comunidades 
tradicionais da 
região

PP-030 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Polo de Alta Tecnologia 
Regional

Proposta de fomento ao desenvolvimento 
tecnológico da região incentivando outros polos em 
outros municípios - AIM polo tecnologico de SJC

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

Empresas, 
startups, população 
metropolitana

Desenvolvimento 
tecnológico

Incentivo a 
outros Parques 
Tecnológicos na 
região

SC-133 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica

RMVPLN CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico

SDE, Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa, Secretaria 
Estadual de Turismo e 
Viagens

População 
metropolitana

Estimular atividades 
tecnológicas, de 
inovação, economia 
criativa, pesca, 
agroecologia e turismo 
na região 

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
socioeconômico

SC-135 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades 
tradicionais, além das já citadas na proposta 
preliminar do PDUI.

Ubatuba CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento social

ITESP/Secretaria de 
Justiça

Comunidades 
tradicionais da região

Reconhecimento das 
comunidades tradicionais 
da região

Reconhecimento 
das comunidades 
tradicionais da 
região

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-030 H Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Agricultura e 
Agronegócio

Produção agrícola Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI - já está sendo 
incorporado

- - - ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

PP-031 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Educação Promover a articulação interfederativa e setorial nas 
diversas áreas temáticas, sendo que, na área de educação, 
com ênfase em avançar na qualificação do capital humano 
e sua inserção no mercado de trabalho, promovendo a 
ampliação de formação e qualificação profissional alinhadas 
às demandas locais e estimulando o empreendedorismo, 
conforme premissas da SEDUC/SP

(1) Mapeamento das vocações 
produtivas em cada município, 
para aprimorar a integração dos 
cursos ofertados com as demandas 
empresariais; (2) mapeamento da 
rede de oferta de cursos de formação 
e qualificação profissional na RMJ; 
3) Mapeamento das dificuldades de 
acesso viário regionais

(1) Criação, em parceria com o Instituto 
Paula Souza, universidades e IFETs 
instalados na região, de uma rede de 
oferta de cursos; (2) Organização, em 
parceria com as universidades e IFETs 
instalados na região, de programas 
de assistência técnica em gestão e 
inovação, para MPEs e empreendedores 
individuais, articulados com as 
vocações regionais

Manter sistema 
metropolitano de 
formação profissional em 
funcionamento e contínua 
atualização da oferta de 
cursos

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 
- Emprego Decente e 
Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-133 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades tradicionais, além 
das já citadas na proposta preliminar do PDUI.

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-139 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades tradicionais, além 
das já citadas na proposta preliminar do PDUI.

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-139 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento Econômico os 
temas da ciência, inovação, tecnologia, economia criativa, 
turismo susutentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem incentivados, 
para transformar a riqueza cultural em fonte de riqueza 
econômica.

1) Identificação das principais 
áreas de conhecimento que podem 
ser estimuladas. (2) Definição 
de mecanismos e ações de 
incentivo para articular cadeias de 
conhecimento

Estímulo à adoção de parcerias, 
convênios e acordos de cooperação; 
elaborar plano para desenvolvimento 
das atividades econômicas da região

ODS 8 - Emprego Decente 
e Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-145 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades tradicionais, além 
das já citadas na proposta preliminar do PDUI

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-182 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades tradicionais, além 
das já citadas na proposta preliminar do PDUI.

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Polo de Alta Tecnologia 
Regional

Proposta de fomento ao desenvolvimento tecnológico da 
região incentivando outros polos em outros municípios - 
AIM polo tecnologico de SJC

- - - ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-133 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento Econômico os 
temas da ciência, inovação, tecnologia, economia criativa, 
turismo sustentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem incentivados, 
para transformar a riqueza cultural em fonte de riqueza 
econômica

1) Identificação das principais 
áreas de conhecimento que podem 
ser estimuladas; (2) Definição 
de mecanismos e ações de 
incentivo para articular cadeias de 
conhecimento 

Estímulo à adoção de parcerias, 
convênios e acordos de cooperação; 
elaborar plano para desenvolvimento 
das atividades econômicas da região

ODS 8 - Emprego Decente 
e Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-135 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI reconheça comunidades tradicionais, além 
das já citadas na proposta preliminar do PDUI.

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

SC-135 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica

RMVPLN CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico

SDE, Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa, Secretaria 
Estadual de Turismo e 
Viagens

População 
metropolitana

Estimular atividades 
tecnológicas, de 
inovação, economia 
criativa, pesca, 
agroecologia e turismo 
na região 

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
socioeconômico

SC-145 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo sustentável, 
manifestações culturais, produção artística, 
produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica

RMVPLN CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico

SDE, Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa, Secretaria 
Estadual de Turismo e 
Viagens

População 
metropolitana

Estimular atividades 
tecnológicas, de 
inovação, economia 
criativa, pesca, 
agroecologia e turismo 
na região 

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
socioeconômico

SC-182 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento 
Econômico os temas da ciência, inovação, 
tecnologia, economia criativa, turismo 
susutentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de 
baixo impacto, como importantes vetores a serem 
incentivados, para transformar a riqueza cultural 
em fonte de riqueza econômica.

RMVPLN CDM-Câmara Temática de 
Desenvolvimento Econômico

SDE, Secretaria de 
Cultura e Economia 
Criativa, Secretaria 
Estadual de Turismo e 
Viagens

População 
metropolitana

Estimular atividades 
tecnológicas, de 
inovação, economia 
criativa, pesca, 
agroecologia e turismo 
na região 

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
socioeconômico

PP-003 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Habitação Habitação Popular, 
famílias de baixa 
renda, grande 
prioridade até 03 
salários minimos

Beneficiar famílias de baixa renda para ter acesso 
a habitação popular, constar nos orçamentos esses 
recursos e programas pra moradia popular

RMVPLN Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria de Habitação 
- CDHU

População 
metropolitana

Habitação Ampliar oferta 
de habitação 
prioritariamente à 
população de baixa 
renda

PP-030 F Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Habitação Estratégia para 
enfrentamento 
da precariedade 
e informalidade 
habitacional

Propõe estratégia para enfrentamento da 
precariedade e da informalidade habitacional tendo 
as áreas de risco como prioridade

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras

- População em geral Habitação Enfrentar 
precariedade e 
informalidade 
habitacional

SC-008 B Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Habitação Política de uso do 
solo e fundiária, 
implementação de 
assessoria técnica 
pública

Grafar no território loco-regional AIM - Áreas de 
Interesse Metropolitano - para  identificar vazios 
urbanos em áreas centrais dos municípios da  
RMVPLN e imóveis subutilizados, para aplicação de 
instrumentos urbanísticos  para aplicar a funcão 
social da propriedade (ARTIGO 182 C.F. 1988)

RMVPLN GESP e Prefeituras SDR, SH População 
metropolitana

Enfrentamento 
da precariedade 
habitacional e fundiária

Atendimento social

SC-008 C Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Habitação Política de uso do 
solo e fundiária, 
implementação de 
assessoria técnica 
pública

Construir gestão interfederativa de planos 
de tributação e orçamento do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano para prover estoque de 
terrras para empreendimentos habitacionais em 
áreas centrais evitando processos especulativos.

RMVPLN GESP e Prefeituras SDR, SH População 
metropolitana

Enfrentamento 
da precariedade 
habitacional e fundiária

Atendimento social

SC-025 Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Habitação Habitação Popular Que estados e municípios destinem 1/3 dos valores 
arrecadados com ITBI e ITCMD para construção de 
Habitações de Interesse Social

RMVPLN Câmara Temática 
de Habitação e de 
Acompanhamento do PDUI 
e CDHU

Secretarias de 
Planejamento, 
Habitação e CDHU

População da 
RMVPLN

Déficit habitacional da 
região

Angariar recursos 
para tentar 
solucionar a 
questão da falta 
de moradia de 
interesse social

PP-030 G Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Meio Ambiente Áreas de Interesse 
Metropolitano

Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba seja 
criado preservando suas nascentes e o leito do rio 
à jusante no trecho compreendido pela RMVPLN

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em geral Meio ambiente Preservação dos 
rios com Parque 
Linear

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

SC-135 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento Econômico os 
temas da ciência, inovação, tecnologia, economia criativa, 
turismo sustentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem incentivados, 
para transformar a riqueza cultural em fonte de riqueza 
econômica

1) Identificação das principais 
áreas de conhecimento que podem 
ser estimuladas. (2) Definição 
de mecanismos e ações de 
incentivo para articular cadeias de 
conhecimento

Estímulo à adoção de parcerias, 
convênios e acordos de cooperação; 
elaborar plano para desenvolvimento 
das atividades econômicas da região

ODS 8 - Emprego Decente 
e Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-145 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento Econômico os 
temas da ciência, inovação, tecnologia, economia criativa, 
turismo sustentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem incentivados, 
para transformar a riqueza cultural em fonte de riqueza 
econômica

1) Identificação das principais 
áreas de conhecimento que podem 
ser estimuladas. (2) Definição 
de mecanismos e ações de 
incentivo para articular cadeias de 
conhecimento. 

Estímulo à adoção de parcerias, 
convênios e acordos de cooperação; 
elaborar plano para desenvolvimento 
das atividades econômicas da região

ODS 8 - Emprego Decente 
e Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-182 C Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Pedido de suspensão/
proposta

Pede que o PDUI inclua no Desenvolvimento Econômico os 
temas da ciência, inovação, tecnologia, economia criativa, 
turismo susutentável, manifestações culturais, produção 
artística, produção agroecológica e aquicultura de baixo 
impacto, como importantes vetores a serem incentivados, 
para transformar a riqueza cultural em fonte de riqueza 
econômica.

1) Identificação das principais 
áreas de conhecimento que podem 
ser estimuladas. (2) Definição 
de mecanismos e ações de 
incentivo para articular cadeias de 
conhecimento 

Estímulo à adoção de parcerias, 
convênios e acordos de cooperação; 
elaborar plano para desenvolvimento 
das atividades econômicas da região

ODS 8 - Emprego Decente 
e Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-003 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Habitação Habitação Popular, 
famílias de baixa renda, 
grande prioridade até 
03 salários minimos

Beneficiar famílias de baixa renda para ter acesso a 
habitação popular, constar nos orçamentos esses recursos 
e programas pra moradia popular

- - - ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 F Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Habitação Estratégia para 
enfrentamento 
da precariedade 
e informalidade 
habitacional

Propõe estratégia para enfrentamento da precariedade e 
da informalidade habitacional tendo as áreas de risco como 
prioridade

- - - ODS 10 - Redução das 
Desigualdades

SC-008 B Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Habitação Política de uso do 
solo e fundiária, 
implementação de 
assessoria técnica 
pública

Grafar no território loco-regional AIM - Áreas de Interesse 
Metropolitano - para  identificar vazios urbanos em 
áreas centrais dos municípios da  RMVPLN e imóveis 
subutilizados, para aplicação de instrumentos urbanísticos  
para aplicar a funcão social da propriedade (ARTIGO 182 
C.F. 1988)

Criar CT-Habitação e elaborar um 
plano regional habitacional

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-008 C Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Habitação Política de uso do 
solo e fundiária, 
implementação de 
assessoria técnica 
pública

Construir gestão interfederativa de planos de tributação 
e orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
para prover estoque de terrras para empreendimentos 
habitacionais em áreas centrais evitando processos 
especulativos.

Criar CT-Habitação e elaborar um 
plano regional habitacional

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-025 Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Habitação Habitação Popular Que estados e municípios destinem 1/3 dos valores 
arrecadados com ITBI e ITCMD para construção de 
Habitações de Interesse Social

Reunião com as Secretarias da 
Fazenda do Estado e municípios da 
região para verificar a disposição de 
abdicar de 1/3 da receita de ITBI e 
ITCMD

Caso haja concordância, iniciar a 
implementação do Plano de Ação

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 G Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Meio Ambiente Áreas de Interesse 
Metropolitano

Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba seja criado 
preservando suas nascentes e o leito do rio à jusante no 
trecho compreendido pela RMVPLN

- - - ODS 15 - Vida Terrestre
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

SC-186 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Meio Ambiente Proposta PDUI – 
RMVALE-Litoral Norte 
/ área: Planejamento e 
Uso do Solo

Realizar o mapeamento das zonas climáticas locais 
(ZCL) na RMVPLN (Informações do Banco Mundial 
de dados urbanos - WUDAPT), a partir de parceria 
internacional, que pode auxiliar na informatização 
dos processos e buscando-se financiamento pelo 
CNPQ, que está com inscrições abertas até o final 
de março.

RMVPLN CDM-Câmara Temática de 
Planejamento territorial

SDR, SIMA População do 
RMVPLN

Fomento a parcerias 
estratégicas para 
produção de informações 
relevantes para o PDUI

Formação de 
banco de dados 
metropolitanos 
para subsidiar 
a tomada de 
decisões

PP-006 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Agendamento de 
reunião – Plano diretor 
do município de 
Jacareí

Pede-se um agendamento de reunião sobre MCU 
no Macrozoneamento de Jacareí

Municípios da 
RMVPLN

Prefeituras - Macrozoneamento - MCU Readequar a 
proposta de MCU 
ao norte de Jacareí 

PP-008 A Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do 
solo

Plajamento Regional Ordenado com foco no 
Desenvolvimento Econômico e Atendimento 
Social em conjuntos habitacionais e loteamentos, 
priorizando infraestrutura e qualidade como 
fatores determinantes para possibilitar o 
crescimento das cidades

RMVPLN Câmara Temática de 
Panejamento e Uso do solo e 
Equipe de Acompanhamento 
do PDUI 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional e Secretaria 
de Infraestrutura e 
Meio Ambiente

População das cidades 
da RMVPLN

Desigualdade Social 
e Crescimento 
Desordenado das 
Cidades

Evitar o 
crescimento 
desordenado 
e melhoria da 
qualidade de vida 
da população

PP-013 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Regularização 
fundiária

Regularização fundiária - diretrizes: projeto 
padrão para toda região de esgotamento sanitário, 
em parceria com a concessionária e órgão 
ambiental estadual; atender diretrizes do Plano 
de Manejo da APASM (Portaria nº 1.046/2018 
do Ministério do Meio Ambiente); incentivos e 
investimentos para regularização fundiária, a ex. 
de Pindamonhangaba, que mapeou 26 núcleos 
urbanos informais, instituição de lei municipal e 
inclusão no novo Plano Diretor Participativo (Lei 
Complementar nº 66, de 06.01.2022 

RMVPLN GESP e Prefeituras SDR, SH População da 
RMVPLN

Precariedade 
habitacional

Planejamento 
territorial 
sustentável

PP-014 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Novo Plano Diretor de 
Pindamonhangaba

Considerar o novo Plano Diretor de 
Pindamonhangaba aprovado na elaboração do 
PDUI

Pindamonhangaba GESP e Prefeituras SDR População de 
Pindamonhangaba

Macrozoneamento - MCU Planejamento 
territorial 
sustentável

PP-018 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta Prefeitura de 
São Sebastião

Pede considerar as leis de zoneamento de 
1978 e 1984 de São Sebastião na proposta de 
Macrozoneamento Regional do PDUI

São Sebastião GESP e Prefeituras SDR, SIMA População litoral 
norte

Planejamento territorial Planejamento 
territorial 
sustentável

PP-018 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta Prefeitura de 
São Sebastião

Pede alterar, na proposta de Macrozoneamento 
Regional do PDUI, em relação à macroárea de 
qualificação da urbanização de São Sebastião, 
informando que a mesma tem as características 
da Macrozona Urbana Consolidada, pois toda a Z4T 
tem infraestrutura, urbanização e equipamentos 
públicos e bairros consolidados, ou seja, ela tem 
as mesmas características da Macrozona de 
Consolidação da Urbanização do PDUI

São Sebastião GESP e Prefeituras SDR, SIMA População litoral 
norte

Planejamento territorial Planejamento 
territorial 
sustentável

PP-020 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do 
Macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de 
Uso Sustentável sobre a contenção à expansão 
urbana do município

RMVPLN CDM-CTPT SDR População da 
RMVPLN

Planejamento territorial Planejamento 
territorial 
sustentável

PP-027 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Arranjo institucional Pede que seja instituído um fórum permanente que 
trate da gestão compartilhada com composição 
tripartite, para definições de questões relacionadas 
ao zoneamento e interpretação de legislações

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras — — — —

PP-030 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do 
macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de 
Uso Sustentável sobre a contenção da expansão 
urbana do município

RMVPLN CDM-CTPT SDR População do 
RMVPLN

Planejamento territorial Planejamento 
territorial 
sustentável

CONTINUA >



47

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

SC-186 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Meio Ambiente Proposta PDUI – 
RMVALE-Litoral Norte 
/ área: Planejamento e 
Uso do Solo

Realizar o mapeamento das zonas climáticas locais (ZCL) na 
RMVPLN (Informações do Banco Mundial de dados urbanos 
- WUDAPT), a partir de parceria internacional, que pode 
auxiliar na informatização dos processos e buscando-se 
financiamento pelo CNPQ, que está com inscrições abertas 
até o final de março.

Elaborar editais para chamamento de 
parcerias estratégicas com o CDM

Selecionar parceiros, buscar fontes de 
financiamento

Implementar as parcerias ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis e ODS 15 - 
Vida Terrestre

PP-006 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Agendamento de 
reunião – Plano diretor 
do município de Jacareí

Pede-se um agendamento de reunião sobre MCU no 
Macrozoneamento de Jacareí — — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-008 A Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do solo

Plajamento Regional Ordenado com foco no 
Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social em 
conjuntos habitacionais e loteamentos, priorizando 
infraestrutura e qualidade como fatores determinantes para 
possibilitar o crescimento das cidades

Criação da Câmara Temática de 
Planejamento Territorial e Uso do 
Solo da RMVPLN

Levantamento das áreas que serão 
objeto de estudo

Interface com as 
Secretarias Estaduais 
de Educação, Esportes e 
Lazer, Segurança Pública 
e Desenvolvimento 
Econômico

ODS 3 - Boa Saúde e 
Bem Estar e ODS 11 - 
Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

PP-013 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Regularização fundiária Regularização fundiária - diretrizes: projeto padrão para 
toda região de esgotamento sanitário, em parceria com 
a concessionária e órgão ambiental estadual; atender 
diretrizes do Plano de Manejo da APASM (Portaria nº 
1.046/2018 do Ministério do Meio Ambiente); incentivos 
e investimentos para regularização fundiária, a ex. de 
Pindamonhangaba, que mapeou 26 núcleos urbanos 
informais, instituição de lei municipal e inclusão no novo 
Plano Diretor Participativo (Lei Complementar nº 66, de 
06.01.2022 

Criar a Câmara Temática de 
Habitação, pactuar as prioridades 
regionais, buscar financiamento

Elaborar plano regionais Implantar ações ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-014 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Novo Plano Diretor de 
Pindamonhangaba

Considerar o novo Plano Diretor de Pindamonhangaba 
aprovado na elaboração do PDUI

Criação da CT-PT Monitorar o planejamento territorial 
regional

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 
- Emprego Decente e 
Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-018 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta Prefeitura de 
São Sebastião

Pede considerar as leis de zoneamento de 1978 e 1984 de 
São Sebastião na proposta de Macrozoneamento Regional 
do PDUI

Criação da CT-PT Orientar e apoiar os municípios na 
revisão dos seus planos diretores

Monitorar o planejamento 
territorial

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-018 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta Prefeitura de 
São Sebastião

Pede alterar, na proposta de Macrozoneamento Regional 
do PDUI, em relação à macroárea de qualificação da 
urbanização de São Sebastião, informando que a mesma 
tem as características da Macrozona Urbana Consolidada, 
pois toda a Z4T tem infraestrutura, urbanização e 
equipamentos públicos e bairros consolidados, ou seja, 
ela tem as mesmas características da Macrozona de 
Consolidação da Urbanização do PDUI

Criação da CT-PT Orientar e apoiar os municípios na 
revisão dos seus planos diretores

Monitorar o planejamento 
territorial

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-020 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do 
Macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso 
Sustentável sobre a contenção à expansão urbana do 
município

Instalação da Câmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para revisãos dos 
planos diretores municipais, orientados 
pelo MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-027 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Arranjo institucional Pede que seja instituído um fórum permanente que trate 
da gestão compartilhada com composição tripartite, para 
definições de questões relacionadas ao zoneamento e 
interpretação de legislações

— — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do 
macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso 
Sustentável sobre a contenção da expansão urbana do 
município

Instalação da Cãmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para revisãos dos 
planos diretores municipais, orientados 
pelo MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-030 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do 
Macrozoneamento de 
Jacareí

Proposta de demarcação da MZR-PA em Jacareí Jacareí CDM-CTPT SDR Empresas, 
startups, população 
metropolitana

Planejamento territorial Planejamento 
territorial 
sustentável

PP-030 I Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Garantir a efetividade 
do ordenamento 
territorial

Fala que a Outorga Onerosa é aplicada no 
município de Jacareí desde 2005 - LC 4.850, para 
a revitalização urbana e pede que esse tópico seja 
incluído nas análises do PDUI. *dúvida, pois o PD 
analisado é de 2003

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras — — — —

PP-030 K Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Arranjo Institucional Pede que seja instituído um fórum permanente que 
trate da gestão compartilhada com composição 
tripartite, para definições de questões relacionadas 
ao zoneamento e interpretação de legislações

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras — — — —

PP-031 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Educação Dar condições de distribuição e funcionamento 
das redes de infraestrutura fundamentais para a 
qualificação da urbanização regional em relação a 
educação

RMVPLN Municípios, Governo 
Estadual e Governo federal

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria 
de Educação, Municípis, 
SLT, STM.

Toda a população da 
RM

Disparidades/ 
desequilibrios na 
distribuição espacial de 
polos econômicos na 
região

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

PP-031 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Educação Promover a cooperação entre diferentes níveis de 
governo, mediante a descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e entidades da 
administração direta e indireta com atuação na 
região, visando ao máximo aproveitamento dos 
recursos públicos a ela destinados;Promover a 
integração do planejamento e da execução das 
funções públicas de interesse comum aos entes 
públicos atuantes na região

RMVPLN Estado e municipios SDR População da região Diretriz Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
econômico e 
a melhoria da 
qualidade de vida

PP-032 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Poposta de ação para 
FPIC Planejamento 
e Uso do Solo - 
mudanças climáticas

Incluir ação na proposta controlar a dispersão 
de áreas urbanas e ocupação de áreas 
ambientalmente frágeis : “Reconhecimento do 
cenário e cautelas diante das mudanças climáticas 
quanto a evitar a ocupação de áreas que prestam 
serviços ambientais e de resiliência para as áreas 
urbanas;” e “Evitar a expansão urbana sobre as 
várzeas do sistema hídrico do Rio Paraíba do Sul”

RMVPLN

— — — — —

PP-032 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Poposta de ação para 
FPIC Planejamento 
e Uso do Solo - 
descentralização 
de equipamentos e 
serviços públicos

Incluir ação na proposta “Equilibrar a distribuição 
dos equipamentos e serviços no território 
regional”: “Promover a descentralização da 
oferta de equipamentos e serviços públicos para 
atendimento a população residente nas zonas 
rurais”

RMVPLN

— — — — —

PP-039 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

reivindicações de São 
José dos Campos

Fomentar programas habitacionais para famílias 
vulneráveis

RMVPLN Prefeituras municipais Secretaria de Habitação População em geral Déficit habitacional Desenvolvimento 
urbano

SC-012 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Participação social na 
formulação dos Planos 
Diretores

Criar um item especialmente para condicionar o 
Plano Regional aos Planos de Desenvolvimento 
Regional do Litoral Norte e seus conselhos 
municipais da cidade

LN Conselho de 
Desenvolvimento 
Metropolitano da RMVPLN e 
Prefeituras

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

População 
metropolitana

Participação social 
nos processos de 
planejamento regional e 
dos planos diretores dos 
municípios
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-030 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do 
Macrozoneamento de 
Jacareí

Proposta de demarcação da MZR-PA em Jacareí Instalação da Cãmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para revisãos dos 
planos diretores municipais, orientados 
pelo MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 I Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Garantir a efetividade 
do ordenamento 
territorial

Fala que a Outorga Onerosa é aplicada no município de 
Jacareí desde 2005 - LC 4.850, para a revitalização urbana 
e pede que esse tópico seja incluído nas análises do PDUI. 
*dúvida, pois o PD analisado é de 2003

— — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 K Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Arranjo Institucional Pede que seja instituído um fórum permanente que trate 
da gestão compartilhada com composição tripartite, para 
definições de questões relacionadas ao zoneamento e 
interpretação de legislações

— — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-031 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Educação Dar condições de distribuição e funcionamento das redes 
de infraestrutura fundamentais para a qualificação da 
urbanização regional em relação a educação

(1) Mapeamento das vocações 
produtivas em cada município, 
para aprimorar a integração dos 
cursos ofertados com as demandas 
empresariais; (2) mapeamento da 
rede de oferta de cursos de formação 
e qualificação profissional na RMJ; 
3) Mapeamento das dificuldades de 
acesso viário regionais

(1) Criação, em parceria com o Instituto 
Paula Souza, universidades e IFETs 
instalados na região, de uma rede de 
oferta de cursos; (2) Organização, em 
parceria com as universidades e IFETs 
instalados na região, de programas 
de assistência técnica em gestão e 
inovação, para MPEs e empreendedores 
individuais, articulados com as 
vocações regionais

Manter sistema 
metropolitano de 
formação profissional em 
funcionamento e contínua 
atualização da oferta de 
cursos

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 
- Emprego Decente e 
Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-031 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Educação Promover a cooperação entre diferentes níveis de governo, 
mediante a descentralização, articulação e integração de 
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta 
com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela destinados;Promover a 
integração do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes 
na região

Sistema de governança metropolitana ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 
- Emprego Decente e 
Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-032 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Poposta de ação para 
FPIC Planejamento 
e Uso do Solo - 
mudanças climáticas

Incluir ação na proposta controlar a dispersão de áreas 
urbanas e ocupação de áreas ambientalmente frágeis 
: “Reconhecimento do cenário e cautelas diante das 
mudanças climáticas quanto a evitar a ocupação de áreas 
que prestam serviços ambientais e de resiliência para 
as áreas urbanas;” e “Evitar a expansão urbana sobre as 
várzeas do sistema hídrico do Rio Paraíba do Sul”

— — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-032 B Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Poposta de ação para 
FPIC Planejamento 
e Uso do Solo - 
descentralização 
de equipamentos e 
serviços públicos

Incluir ação na proposta “Equilibrar a distribuição dos 
equipamentos e serviços no território regional”: “Promover 
a descentralização da oferta de equipamentos e serviços 
públicos para atendimento a população residente nas zonas 
rurais”

— — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-039 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

reivindicações de São 
José dos Campos

Fomentar programas habitacionais para famílias 
vulneráveis

ODS 11 -  Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-012 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Participação social na 
formulação dos Planos 
Diretores

Criar um item especialmente para condicionar o Plano 
Regional aos Planos de Desenvolvimento Regional do Litoral 
Norte e seus conselhos municipais da cidade

Articulação dos municípios e dos 
Conselhos junto ao Conselho de 
Desenvolvimento Metropolitano e na 
Câmara Temática do PDUI

Acompanhamento da demanda Acompanhamento da 
demanda

ODS 16 - Paz, Justiça e 
Instituições eficazes
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

SC-019 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Integração PDUI x ZEE 
GERCO

Necessário adaptar o PDUI às restrições do ZEE 
Gerco do LN, que é o mais importante instrumento 
de zoneamento do LN. Existem restrições com 
relação ao território. Não adianta apenas pensar 
em desenvolvimento econômico, tem que respeitar 
as restrições ambientais da região

Litoral Norte Governo Estado São Paulo; 
Administração Municipal

(I)Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

(I) Gestores públicos; 
(II) População

Adequação dos planos 
diretores segundo 
ordenamento territorial 
previsto no Zoneamento 
Ecológico Econômico 
do ano de 2017 para o 
estado de São Paulo

(I) Compatibilização 
de planos diretores 
municipais e do 
macrozoneamento 
regional

SC-021 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

ZEE- Zoneamento 
Ecológico e Econômico 
do Litoral Norte

Observar o ZEE na elaboração do PDUI como 
diretrizes para o planejamento territorial e uso do 
solo.

LN
— —

População em geral
—

Embasamento do 
ZEE no PDUI

SC-027 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Divisas conflitantes de 
nossos municípios

Diretrizes para orientar e superar conflitos 
derivados de divisas conflitantes de nossos 
municípios

RMVPLN Municípios SDR População da região Conflitos de uso do solo 
em fronteiras municipais

Planejamento 
territorial e 
melhoria da 
qualidade de vida

SC-028 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta do 
SINDAREIA para 
o PDUI da Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral 
Norte

Mineração: Zoneamento especial; OTGM 
– Ordenamento Territorial Geomineiro da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba, 2015; 
Zoneamento Ambiental para Mineração de Areia 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 
SMA/1999; múltiplos usos para cavas exauridas 
da mineração - reservatórios de água para épocas 
de restrição hídrica, geração de energia solar 
flutuantes, criação de peixes, parques lineares, 
Certidão de Uso e Ocupação do Solo, Câmara 
Temática de Mineração no PDUI da RMVPLN

RMVPLN GESP e Prefeituras SIMA e SDE População em geral Atividade minerária, 
Desenvolvimento 
Econômico, Meio 
Ambiente

Desenvolvimento 
Econômico regional

SC-031 A Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo

Criar Banco de Dados e Informações regionais 
georreferenciado dos 39 municípios, além da 
estrutura institucional de  atualização e produção 
de mapas temáticos para gestão de indicadores 
das Funções Públicas de Interesse Comum 

RMVPLN Agemvale e Secretaria de 
Planejamento do Estado 
e Câmara Temática 
de Planejamento e 
Acompanhamento do PDUI

Secretarias de 
Planejamento, 
Desenvolvimento 
Regional

Conselho de 
Desenvolvimento 
e prefeitos dos 
39 municípios da 
RMVPLN

Inexistência de Banco 
de Dados atualizado 
e gestão de mapas e 
indicadores das FPICS

Gestão de dados, 
informações 
e indicadores 
em plataforma 
compartilhada, 
com atualização 
periódica para 
qualificar os 
trabalhos da 
governança 
metropolitana

SC-031 B Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo

Gestão e Redesenho de Processos e Capacitação 
de Servidores para gerenciar o Banco de Dados 
Regional 

RMVPLN Agemvale e Secretaria de 
Planejamento do Estado 
e Câmara Temática 
de Planejamento e 
acompanhamento do PDUI

Secretarias de 
Planejamento, 
Desenvolvimento 
Regional

Conselho de 
Desenvolvimento 
e prefeitos dos 
39 municípios da 
RMVPLN e Agemvale

Falta de recursos 
humanos e gestão 
de processo para 
manutenção de Banco de 
Dados

Criar na RMVPLN 
estrutura de Dados 
Informações e 
Mapas atualizados

SC-031 D Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do 
solo

Criação de Grupo Técnico Regional com 
compartilhamento de competências no que se 
refere à Fiscalização de Loteamentos Clandestinos 
em Áreas Rurais dos municípios 

RMVPLN Agemvale e Secretaria de 
Planejamento do Estado 
e Câmara Temática 
de Planejamento e 
Acompanhamento do PDUI

Secretarias de 
Planejamento, 
Desenvolvimento 
Regional

População da 
RMVPLN

Falta de recursos 
humanos, estrutura 
organizacional e esforço 
conjunto para coibir 
loteamentos clandestinos 
nas zonas rurais dos 
municípios

Prover a região 
da infraestrutura 
necessária para 
fiscalização e 
desartuiculação de 
parcelamentos em 
zonas rurais

PP-030 J Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Saneamento 
Ambiental

Meio Ambiente, 
saneamento e 
recursos hídricos

Pede correção de texto na página 20 do Caderno 
de Subsídios - de “Política Nacional de Meio 
Ambiente” para “Política Nacional de Resíduos 
Sólidos”

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras — — — —

PP-030 E Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano

Proposta que complementa a FPIC de Transporte 
- Implantação do corredor verde / Promover 
integração do transporte intermunicipal

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento RMVPLN, 
Prefeituras

 Secretaria de Logística 
e Transportes

População 
metropolitana

Transporte Criar outras rotas 
na implantação do 
Corredor Verde
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

SC-019 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Integração PDUI x  ZEE 
GERCO

Necessário adaptar o PDUI às restrições do ZEE Gerco do 
LN, que é o mais importante instrumento de zoneamento 
do LN. Existem restrições com relação ao território. Não 
adianta apenas pensar em desenvolvimento econômico, tem 
que respeitar as restrições ambientais da região

Revisão dos Planos Diretores 
Municipais segundo ordenamento 
territorial previsto no ZEE 2017

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis e ODS 15 - 
Vida Terrestre

SC-021 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

ZEE- Zoneamento 
Ecológico e Econômico 
do Litoral Norte

Observar o ZEE na elaboração do PDUI como diretrizes para 
o planejamento territorial e uso do solo. — — —

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

SC-027 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Divisas conflitantes de 
nossos municípios

Diretrizes para orientar e superar conflitos derivados de 
divisas conflitantes de nossos municípios

Instalação de Câmara Temática de 
Planejamento Territorial para orientar 
a revisão dos planos diretores 
municipais

Adequação dos planos diretores 
municipais

Monitoramento da ação ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 
- Emprego Decente e 
Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-028 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Proposta do SINDAREIA 
para o PDUI da Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral 
Norte

Mineração: Zoneamento especial; OTGM – Ordenamento 
Territorial Geomineiro da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba, 2015; Zoneamento Ambiental para Mineração 
de Areia da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 
SMA/1999; múltiplos usos para cavas exauridas da 
mineração - reservatórios de água para épocas de restrição 
hídrica, geração de energia solar flutuantes, criação de 
peixes, parques lineares, Certidão de Uso e Ocupação do 
Solo, Câmara Temática de Mineração no PDUI da RMVPLN

(1) Elaborar estudos sobre a 
atividade da mineração no âmbitos 
da câmaras temática no Conselho de 
Desenvolvimento para subsidiarem 
a construção do Plano Regional de 
Mineração

(1)Elaborar o Plano Regional de 
Mineração

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 
- Emprego Decente e 
Crescimento Econômico 
e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-031 A Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo

Criar Banco de Dados e Informações regionais 
georreferenciado dos 39 municípios, além da estrutura 
institucional de  atualização e produção de mapas temáticos 
para gestão de indicadores das Funções Públicas de 
Interesse Comum 

Levantamento dos dados existentes 
nas Prefeituras padronização e 
atualização possibilitando a criação 
do Banco de Dados Regional

Criar sistema de monitoramento, 
alimentação dos dados, informações e 
indicadores

Manter sistema robusto 
e atualizado para o 
acompanhamento e gestão 
das FPICs

ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-031 B Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo

Gestão e Redesenho de Processos e Capacitação de 
Servidores para gerenciar o Banco de Dados Regional 

Treinamento de pessoal e organização 
dos dados úteis e necessários da 
região

Compra de equipamento e definição de 
governança

Atender às demandas da 
RMVPLN, prefeituras e 
PDUI

ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-031 D Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso do solo

Criação de Grupo Técnico Regional com compartilhamento 
de competências no que se refere à Fiscalização de 
Loteamentos Clandestinos em Áreas Rurais dos municípios 

Criar câmara temática de fiscalização 
e parcelamentos clandestinos

Criar sistema regional de 
monitoramento e  informações de 
ocorrências em zonas rurais com 
uso de imagens estratégicas para, se 
possível, regularizar e cobrar IPTU 
urbano

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 J Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Saneamento 
Ambiental

Meio Ambiente, 
saneamento e recursos 
hídricos

Pede correção de texto na página 20 do Caderno de 
Subsídios - de “Política Nacional de Meio Ambiente” para 
“Política Nacional de Resíduos Sólidos”

— — —
ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-030 E Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano

Proposta que complementa a FPIC de Transporte - 
Implantação do corredor verde / Promover integração do 
transporte intermunicipal

— — —
ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-008 B Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo / Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Planejamento e 
Uso do Solo

Bairros novos 
concretizados somente 
quando houver 
aumento proporcional 
de serviços públicos

Que a cidade seja autossuficiente em suas 
obrigações quanto aos serviços públicos, antes 
de inaugurar novos bairros; bem como bairros 
novos somente sejam concretizados quando 
houver aumento proporcional dessas estruturas 
antecedendo ao impacto da nova população, 
evitando sobrecarga e colapso no sistema social, 
principalmente quando se tratar de conjuntos 
habitacionais

Municípios da 
RMVPLN

Prefeituras municipais

—

População da 
RMVPLN

Expansão urbana 
descontrolada

Planejamento 
regional para o 
desenvolvimento 
socioeconômico 
e melhoria da 
qualidade de vida

PP-025 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Parque Linear do Rio 
Paraíba do Sul

Áreas de Interesse Metropolitano: articular ações 
para elaborar estudos e buscar a implementação 
das áreas de interesse metropolitano, dentre as 
áreas temas: criar o Parque Linear do Rio Paraíba, 
preservando suas nascentes e o leito do rio a 
jusante no trecho compreendido pela RMVPLN

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em geral Falta de proteção 
de remanescentes 
florestais, escassez 
hídrica

Sustentabilidade 
ambiental, 
segurança hídrica

PP-021 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Priorizar investimentos 
em áreas de risco

Estratégia para enfrentamento da precariedade 
e informalidade habitacional: assentamentos 
precários são caracterizados, principalmente, por 
deficiências de infraestrutura urbana, nas quais a 
solução deve ser compartilhada entre municípios 
na gestão integrada de núcleos informais, 
dispersos pela RMVPLN, deverá observar: I. 
enfrentamento da precariedade e da informalidade 
habitacional tendo as áreas de risco como 
prioridade

RMVPLN Prefeituras municipais, 
Defesa Civil do Estado de 
São Paulo

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional, Defesa Civil 
do Estado de São Paulo 
(Casa Militar)

População da 
RMVPLN

Desastres ambientais Utilização racional 
do território, dos 
recursos naturais e 
a proteção do meio 
ambiente, dos bens 
culturais materiais 
e imateriais

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-008 B Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo / Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Planejamento e 
Uso do Solo

Bairros novos 
concretizados somente 
quando houver 
aumento proporcional 
de serviços públicos

Que a cidade seja autossuficiente em suas obrigações 
quanto aos serviços públicos, antes de inaugurar 
novos bairros; bem como bairros novos somente sejam 
concretizados quando houver aumento proporcional 
dessas estruturas antecedendo ao impacto da nova 
população, evitando sobrecarga e colapso no sistema social, 
principalmente quando se tratar de conjuntos habitacionais

Atualizações e acompanhamento Atualizações e acompanhamento Atualizações e 
acompanhamento

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

PP-025 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Parque Linear do Rio 
Paraíba do Sul

Áreas de Interesse Metropolitano: articular ações para 
elaborar estudos e buscar a implementação das áreas de 
interesse metropolitano, dentre as áreas temas: criar o 
Parque Linear do Rio Paraíba, preservando suas nascentes 
e o leito do rio a jusante no trecho compreendido pela 
RMVPLN

Diagnóstico para definição de 
perímetro a AIM

Levantamento jurídico das 
propriedades no perímetro de estudo;  
Definição de ações para recomposição 
de áreas degradadas

Monitoramento da 
biodiversidade local. 
Monitoramento das 
mudanças de uso do solo 
na região

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento 
ODS 11 -  Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis 
ODS 15 - Vida Terrestre

PP-021 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Priorizar investimentos 
em áreas de risco

Estratégia para enfrentamento da precariedade e 
informalidade habitacional: assentamentos precários 
são caracterizados, principalmente, por deficiências 
de infraestrutura urbana, nas quais a solução deve ser 
compartilhada entre municípios na gestão integrada 
de núcleos informais, dispersos pela RMVPLN, deverá 
observar: I. enfrentamento da precariedade e da 
informalidade habitacional tendo as áreas de risco como 
prioridade

Organizar a Estratégia de Gestão 
dos Riscos Ambientais e a respectiva 
Câmara Temática 

Gestão compartilhada dos riscos 
ambientais da RMVPLN

Gestão compartilhada 
dos riscos ambientais da 
RMVPLN

ODS 11 - Cidades 
e Comunidades 
Sustentáveis

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DE PROPOSTAS | Planejamento Territorial e Uso do Solo

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP-019 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

PP-020 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Macrozoneamento de Jacareí
✘ ✘

PP-030 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Macrozoneamento de Jacareí * Revisão do 
PD não está 

em vigor

PP-031 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Educação: amenizar as desigualdades socioterritoriais, garantindo os direitos básicos, como a educação de 
forma universalizada ✘

SC-008 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Habitação Grafar no  território loco-regional, AIM - áreas de interesse metroplolitano  para a imediata execução, pelos 
poderes públicos, de regularização fundiária  (gestão interfederativa) provendo assessoria técnica para 
promover melhorias habitacionais

✘ Municipal

SC-015 Planejamento Territorial 
e Uso do solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Solicita melhorias na gestão da Cidade de Caraguatatuba e maior rigor na elaboração do Plano Diretor
✘ ✘

SC-029 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Revisão do zoneamento ZEE 2017
✘ ✘ ✘

✔ (Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente)

✘ ✘ ✘

SC-036 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

A partir do desenvolvimento dos mapas, juntamente às discussões levantadas durante a disciplina, 
observou-se que é possível pensar em um macrozoneamento que não beneficie apenas as ações do capital, 
e sim pensar com um olhar holístico para outras pautas de urgência, como a questão social e as questões 
climáticas e ambientais

Prefeituras da 
sub-região 1 da 

RMVPLN

SC-042 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-043 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-046 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-050 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-057 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-058 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-059 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-060 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-061 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-071 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Não queremos a construção de comércio! A área florestal da cidade de Ubatuba deve seguir preservada
✔ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

SC-080 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Planejamento Territorial e Uso do Solo
✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-133 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede dilação de prazo (e/ou suspensão e recondução) do processo do PDUI pela: falta de divulgação das 
audiências públicas, precariedade do material disponibilizado, ausência de dados específicos e mapas mais 
claros ✘

SC-133 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Desenvolvimento 
econômico

Pede a participação da população vulnerável e tradicional na estrutura de governança metropolitana, com 
custeio de transporte e alimentação. Há precedentes do custeio para participação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica.

✘

SC-135 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede suspensão e recondução do processo do PDUI por vários motivos elencados, entre eles, falta de 
divulgação das audiências públicas, precariedade do material disponibilizado ✘

SC-135 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável e tradicional na estrutura de governança metropolitana, com 
custeio de transporte e alimentação. Há precedentes do custeio para participação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica.

✘

SC-139 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede suspensão e recondução do processo do PDUI pela: falta de divulgação das audiências públicas, 
precariedade do material disponibilizado, ausência de dados específicos e mapas mais claros, complexidade 
dos estudos necessários para elaboração de qualquer proposta concreta. ✘

SC-139 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável e tradicional na estrutura de governança metropolitana, com 
custeio de transporte e alimentação. Há precedentes do custeio para participação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica

✘

SC-145 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede suspensão e recondução do processo do PDUI por vários motivos elencados, entre eles, falta de 
divulgação das audiências públicas, precariedade do material disponibilizado ✘

SC-145 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável e tradicional na estrutura de governança metropolitana, com 
custeio de transporte e alimentação. Há precedentes do custeio para participação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica

✘

SC-149 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-157 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-182 A Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Pede dilação de prazo e/ou suspensão e recondução do processo do PDUI por vários motivos elencados, entre 
eles, falta de divulgação das audiências públicas, precariedade do material disponibilizado ✘

SC-182 D Planejamento Territorial 
e Uso do Solo

Atendimento 
Social

Pede a participação da população vulnerável e tradicional na estrutura de governança metropolitana, com 
custeio de transporte e alimentação. Há precedentes do custeio para participação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica.

✘

PP-008 C Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo / Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Habitação Que também seja feito um estudo sobre o perfil da população que irá compor o novo bairro, com o objetivo 
de evitar indisposições por se tratar de populações de origens muito desiguais, amenizando os confrontos, 
sensação de desconfiança e insegurança, podendo haver participação da Assistência Social, com palestras 
voltadas a assuntos como respeito ao sossego público, Código de Condutas Municipal, etc…

✘
Instância 
municipal

PP-008 D Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo / Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Referente às estruturas físicas dos conjuntos habitacionais já existentes: que sejam realizadas alterações que 
favoreçam o policiamento preventivo em sua área, sem obstáculos que comprometam a entrada e saída de 
viaturas, mas que dificultem as ações criminais, reduzindo as entradas/saídas, fechando as clandestinas ✘ ✘

Instância 
municipal



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 

56

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP-011 Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo / Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

(...) A necessidade de um ESTUDO DE IMPACTO DE SEGURANÇA PÚBLICA NAS GRANDES CONSTRUÇÕES 
HABITACIONAIS surgiu por intermédio da observação do aumento dos índices criminais, notadamente nas 
pequenas cidades do interior paulista, no entorno das Grandes Construções Habitacionais, (...) É necessário 
um estudo de segurança detalhado, para se verificar qual o impacto que trará para o local ou para a região, a 
instalação das referidas construções, sendo de fundamental importância a análise da percepção policial, (...) 
Outra hipótese importante a ser analisada é como o planejamento arquitetônico dessas grandes construções 
influencia na segurança pública e, o mais importante, que se permita um patrulhamento ostensivo e eficaz 
nesses locais e, consequentemente, um aumento na sensação de segurança da população local 

✘ ✘
Instância 
municipal

SC-097 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-098 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-099 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-100 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-101 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-102 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-103 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-104 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-105 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-106 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-107 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-108 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-109 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-110 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-111 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-112 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-113 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-114 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-115 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-116 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-117 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-118 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-119 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-120 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-121 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-131 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-138 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-142 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-143 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-144 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-156 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-165 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-166 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-167 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-168 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-169 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-170 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-171 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-172 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-173 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-174 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-175 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-176 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-177 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-178 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-179 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘

SC-180 Planejamento Territorial 
e Uso do Solo e Meio 
Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais restritiva, 
condizente com a situação atual de área preservada

✘ ✘ ✘



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente

61

1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Transporte e Sistema Viário

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-010 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Ações de planejamento territorial - adequação de sistema 
viário, calçamento, sinalização, iluminação, com melhoria na 
segurança do usuário - acidentes, morosidade, furto, roubo ✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Iniciativas de manutenção e zeladoria de vias 
são de responsabilidade do município. Mas, 
uma diretriz estratégica deve ser considerada 
na discussão em Câmara Temática

PP-024 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Revisão da proposta de Corredor Verde Metropolitano de 
Transporte ✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário ✘

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Incorporar à diretriz sobre Plano de 
Mobilidade

PP-037 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Linha direta de Arapeí x Cruzeiro
✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário ✘

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente sobre Plano de Mobilidade

SC-081 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Propõe uma diretriz de emergência para os municípios 
turísticos como os do Litoral Norte, Aparecida e Campos do 
Jordão - Corredor “cidadão” de transporte, com o objetivo 
de mitigar danos do trânsito intenso em temporada no ritmo 
citadino (fluxo local de pessoas e mercadorias), exclusivo de 
ônibus.” 

✔ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário
✔ Transporte e 

Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Entende-se que deva ser objeto de diretriz 
para a mobilidade regional

SC-122 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Corredores de transporte para a região metropolitana - 
atividade turística, melhoria de trânsito, transportes de 
interesse coletivo (passageiros, mercadorias, serviços e 
emergência - como diretriz - para ônibus, veiculos de transporte 
de mercadorias e serviços)

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 

Econômico

✔ 
Desenvolvimento 

Econômico, 
Atendimento 

Social, 
transportes

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Plano regional de mobilidade

SC-181 A Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Propõe que o Corredor Verde Metropolitano de Transporte se 
inicie no município de Jacareí, também cortado pela antiga linha 
de transmissão da CETEP

✔ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário

✔ 
Desenvolvimento 

Econômico, 
Atendimento 

Social, 
transportes

Plano de 
Ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Plano regional de mobilidade

SC-181 B Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Criação de uma rota turística “ Rota da Fé”, ao longo de todo 
Vale do Paraíba, para atender à demanda dos peregrinos que 
sofrem todos os anos as margens da Rodovia Presidente Dutra. 
Anualmente, são registrados números inaceitáveis de pedestre 
e ciclistas atropelados. Essas rotas já foram implantadas em 
outras regiões do estado, como a Rota das Flores e Rota das 
Frutas, anunciadas anteriormente pelo governo do estado.

✔ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário

✔ 
Desenvolvimento 

Econômico, 
transportes

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Plano regional de mobilidade

PP-002 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social

✔ (I) 
Desenvolvimento 

Econômico; (II) 
Turismo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✘

✔ 
parcialmente

O plano de ação presente na proposta já 
está em discussão no âmbito do governo 
estadual e da Assembleia Legislativa, e será 
incorporada a uma diretriz existente



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente

62

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-004 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Asfaltar a rodovia que liga Natividade da Serra à Rodovia dos 
Tamoios

✘ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário

✔ - Mobilidade, 
Desenvolvimento 

Econômico, 
Atendimento 

Social

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

O PDUI é um plano de diretrizes e não pode 
propor ações que impliquem em despesas 
para o estado. Recomenda-se que a proposta 
seja objeto de diretriz para o Plano Regional 
de Mobilidade, para análise de prioridades no 
âmbito da Câmara Temática de Mobilidade e 
estudada no âmbito de um plano regional de 
mobilidade 

PP-015 A Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Corredor Verde Metropolitano de Transporte: diretrizes/ 
ações que contemplassem a inserção de Pindamonhangaba, 
como parada do Veículo Leve sobre Pneu (VLP), bem como a 
possibilidade de interligação de modais de transporte utilizando 
a Nova Rodoviária, localizada no principal eixo de ligação Rio – 
São Paulo, facilitando assim a interligação dos municípios

✔ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo;  (II) 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✔. (I) 
Desenvolvimento 

Econômico; (II) 
Turismo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔

✔ 
parcialmente

Será considerada na revisão da proposta do 
Corredor Verde Metropolitano de Transporte, 
a ser avaliada no âmbito da Câmara Temática 
de Mobilidade e do Plano Regional de 
Mobilidade.

PP-015 B Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Manutenção das estradas vicinais

✔ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo;  (II) 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✔. (I) 
Desenvolvimento 

Econômico; (II) 
Turismo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔

✔ 
parcialmente

Será considerada na revisão da proposta do 
Corredor Verde Metropolitano de Transporte, 
a ser avaliada no âmbito da Câmara Temática 
de Mobilidade e do Plano Regional de 
Mobilidade

PP-017 A Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Corredor Verde Metropolitano de Transporte: diretrizes/ 
ações que contemplassem a inserção de Pindamonhangaba, 
como parada do Veículo Leve sobre Pneu (VLP), bem como a 
possibilidade de interligação de modais de transporte utilizando 
a Nova Rodoviária, localizada no principal eixo de ligação Rio – 
São Paulo, facilitando assim a interligação dos municípios

✔ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo;  (II) 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✔. (I) 
Desenvolvimento 

Econômico; (II) 
Turismo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔

✔ 
parcialmente

Será considerada na revisão da proposta do 
Corredor Verde Metropolitano de Transporte, 
a ser avaliada no âmbito da Câmara Temática 
de Mobilidade e do Plano Regional de 
Mobilidade

PP-017 B Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Manutenção das estradas vicinais

✔ ✔ ✔

(I)Planejamento 
Territorial e 

Uso do Solo;  (II) 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Atendimento 

Social

✔. (I) 
Desenvolvimento 

Econômico; (II) 
Turismo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔

✔ 
parcialmente

Será considerada na revisão da proposta do 
Corredor Verde Metropolitano de Transporte, 
a ser avaliada no âmbito da Câmara Temática 
de Mobilidade e do Plano Regional de 
Mobilidade

PP-026 E Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Revisão da proposta da AIM Corredor Verde Metropolitano de 
Transportes ✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário 

Regional
✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão das 
diretrizes do OT na próxima etapa do PDUI 
RMVPLN

PP-030 E Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Revisão da proposta da AIM Corredor Verde Metropolitano de 
Transportes ✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário 

Regional
✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta será considerada na revisão das 
diretrizes do OT na próxima etapa do PDUI 
RMVPLN

PP-035 A Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Modificações na proposta de “Implantação do corredor verde 
metropolitano”

✔ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário 
Regional

Planejamento 
e Uso do Solo 
e Transporte e 
Sistema Viário

Diretriz ✘ ✔ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão 
do Cadernos de Propostas do PDUI



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-035 B Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Proposta de ação para FPIC Transportes e Sistema Viário 
Regional: interlocução com a ANTT ✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário 

Regional
✘ Diretriz ✘ ✔ ✘ ✘ ✔

Será incluída na ditretriz da FPIC Transporte e 
Sistema Viário

PP-035 C Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Modificações em proposta para FPIC Transportes e sistema 
viário - inibir tráfego não local e pedágio proporcional ✔ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário 

Regional
✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão 
do Cadernos de Propostas do PDUI

PP-035 D Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Na área temática Transporte e Sistema Viário, faltam ações 
relacionadas ao transporte ferroviário, e o acompanhamento a 
implantação do plano de investimentos concessão da Via Dutra, 
a fim de adequar as estratégias regionais de mobilidade. 

✔ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário 
Regional

✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão 
do Cadernos de Propostas do PDUI

PP-036 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Pede a reativação dos postos da polícia rodoviária federal na 
Rodovia dos Tropeiros – Trecho Distrito de Formoso (Município 
de São José do Barreiro) x Bananal Rodovia dos Tropeiros 
(Trecho Bananal x Barra Mansa), por questões de segurança, 
visto que Arapeí possui fronteira com o estado do Rio de 
Janeiro, sendo utilizada sua rota de fuga para evacuação 
do crime organizado, comércio ilegal de armas e venda de 
entorpecente 

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de proposta da área de Segurança 
Pública

PP-039 B Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Asfaltamento da Estrada Municipal Joel de Paula em São José 
dos Campos até a divisa da Rodovia João do Amaral Gurgel (SP 
103) ✘ ✔ ✔

Transporte e 
Sistema Viário

✔ 
Desenvolvimento 

Econômico 
e Logística e 
Transporte

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Proposta implica em despesa para o poder 
público. O PDUI é um plano de diretriz. A 
referida proposta pode ser objeto de plano 
regional de mobilidade

PP-039 C Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Asfaltamento da Estrada Velha Rio/SP nos trechos da cidade de 
Jacareí, São José dos Campos e Distrito de Eugênio de Melo

✘ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário

✔ 
Desenvolvimento 

Econômico 
e Logística e 
Transporte

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Proposta implica em despesa para o poder 
público. O PDUI é um plano de diretriz. A 
referida proposta pode ser objeto de plano 
regional de mobilidade

SC-016 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Recapeamento da SP 55

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 

Social

✔ (I)
Desenvolvimento 

Econômico; (II) 
Turismo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Melhorias em rodovias e vias estão em 
conformidade  com as diretrizes das rodovias 
e estradas vicinais, segundo FPIC Transporte 
e Sistema Rodoviário Regional

SC-023 Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema 
Viário Regional

Implementar, modernizar, incentivar e fortalecer o transporte 
público hidroviário intermunicipal

✔ ✔ ✔
Transporte e 

Sistema Viário

✔ Secretaria 
de Transportes 

metropolitanos e 
de Infraestrutura 
e Meio Ambiente 

- SIMA

Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

Recomenda-se que a proposta seja objeto de 
diretriz para o Plano Regional de Mobilidade, 
para análise de prioridades no âmbito da 
Câmara Temática de Mobilidade e estudada 
no âmbito de um plano regional de mobilidade 
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Transporte e Sistema Viário

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS

PÚBLICO-
ALVO

QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-002 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Prolongamento da 
Rodovia Carvalho 
Pinto

Prolongamento do Rodovia Carvalho Pinto de Taubaté até Cachoeira 
Paulista, tendo seu traçado, os pés da Serra da Mantiqueira. O roteiro 
turístico da fé, com Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista,  
Nossa Senhora Aparecida, Frei Galvão e a Canção Nova, movimenta algo 
em torno de 12 milhões de visitantes por ano, que, na grande maioria, 
chegam por automóveis e ônibus.

Taubaté a 
Cachoeira Paulista

Governo Estado 
São Paulo

(I)Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos; (II) Secretaria 
de Logítica e Transportes; (III)
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; (IV)Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente

Usuários de 
transporte 
coletivo, 
individual e 
motorizados

A ampliação da 
Rodovia Carvalho 
Pinto auxiliaria nos 
deslocamentos em 
motivo do turismo 
da fé, contribuindo 
no fluxo intenso 
de veiculos de 
passageiros e 
cargas existente nos 
trechos da Rodovia 
Presidente Dutra. 

(I)Já há na Assembléia 
Legislativa de São 
Paulo a Indicação nº 
1221, de 2019,sob a 
autoria do deputado 
Sérgio Victor,que 
prevê a ampliação de 
vias estruturantes na 
Carvalho Pinto afim de 
atender as demandas 
do turismo regional 
e o Desenvolvimento 
Econômico da RMVPLN

PP-004 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Rodovia asfaltada 
entre Natividade da 
Serra e Rodovia dos 
Tamoios

Asfaltar a Rodovia que liga Natividade da Serra à Rodovia dos Tamoios Região da Rodovia 
dos Tamoios

GESP e 
Prefeituras

SLT População 
da região da 
Rodovia dos 
Tamoios

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social 
Regional

Mobilidade, 
Desenvolvimento 
Econômico e 
atendimento social

PP-010 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Transporte e Sistema 
Viário

Ações de planejamento territorial - adequação de sistema viário, 
calçamento, sinalização, iluminação, com melhoria na segurança do 
usuário - acidentes, morosidade, furto, roubo.

RMVPLN Secretaria de 
Transportes 
Metropolitano e 
Câmara Temática 
de Transporte e 
Sistema Viário

Secretaria de Transportes 
Metropolitano

População da 
RMVPLN

Insegurança e, às 
vezes, ausência 
de interligaçâo 
viária dotada de  
infraestrutura entre 
as cidades

Reduzir problema de 
conectividade na região 
e prover segurança 
para o deslocamento da 
população da RMVPLN 

PP-015 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Implantação do 
Corredor Verde 
Metropolitano e 
manutenção das 
estradas vicinais

Implantação do Corredor verde metropolitano; 
Com relação ao corredor regional de Veículo Leve sobre Pneu (VLP), que 
visa 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, destacamos 
que Pindamonhangaba: 
1. Hoje é considerada a 4º melhor cidade do país para investimento 
industrial, de acordo com Ranking Melhores Cidades para Negócios 
(Fonte Urban System); 2. Possui grandes plantas empresariais, 
como Confab, Gerdau, Novelis (em expansão), entre outras; 3. Tem 
potencial turístico para o turismo de negócio (grandes empresas), 
turismo da fé (por abrigar parte do Caminho da Fé), turismo de 
aventura (pelas belezas naturais); 4. Está construindo, no bairro do 
Pinhão do Borba, às margens da Rodovia Presidente Dutra, o Novo 
Terminal Rodoviário. Diante do exposto, seria interessante diretrizes/ 
ações que contemplassem a inserção de Pindamonhangaba como 
parada do Veículo Leve sobre Pneu (VLP), bem como a possibilidade 
de interligação de modais de transporte utilizando a Nova Rodoviária, 
localizada no principal eixo de ligação Rio – São Paulo, facilitando assim 
a interligação dos municípios 
Manutenção das estradas vicinais 
Pindamonhangaba, conta com mais de 600 km de estradas rurais, 
e o PDUI será um importante instrumento, para que junto com os 
Municípios da sub-região 2, sejam criadas políticas públicas regionais 
para atendimento as demandas de manutenção destas estradas.

Pindamonhangaba Administração 
Municipal

(I) Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos; (II) Secretaria 
dos Transportes; (III)
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; (IV)Secretaria de 
Infraestrutura e Meio

Usuários de 
transporte 
coletivo e 
turistas

Auxílio nos 
deslocamentos em 
motivo do turismo 
da fé

Mobilidade regional

PP-015 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Manutenção das 
estradas vicinais

Manutenção das estradas vicinais RMVPLN Administração 
Municipal

(I)Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos; (II) Secretaria 
dos Transportes; (III)
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; (IV)Secretaria de 
Infraestrutura e Meio

Usuários de 
transporte 
coletivo e 
turistas

Auxílio nos 
deslocamentos em 
motivo do turismo 
da fé

Mobilidade regional

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-002 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Prolongamento da 
Rodovia Carvalho 
Pinto

Prolongamento do Rodovia Carvalho Pinto de Taubaté até Cachoeira Paulista, tendo 
seu traçado, os pés da Serra da Mantiqueira. O roteiro turístico da fé, com Aparecida, 
Guaratinguetá e Cachoeira Paulista,  Nossa Senhora Aparecida, Frei Galvão e a Canção 
Nova, movimenta algo em torno de 12 milhões de visitantes por ano, que, na grande 
maioria, chegam por automóveis e ônibus.

Elaboração, 
planejamento e 
desenhos de possíveis 
rotas a serem 
implantadas

Autorização ambiental 
e compensações sobre 
fauna e flora; possíveis 
desocupações de 
ocupações do solo

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis e ODS 15 - Vida 
Terrestre

PP-004 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Rodovia asfaltada 
entre Natividade da 
Serra e Rodovia dos 
Tamoios

Asfaltar a Rodovia que liga Natividade da Serra à Rodovia dos Tamoios Plano regional de 
mobilidade

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

PP-010 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Transporte e Sistema 
Viário

Ações de planejamento territorial - adequação de sistema viário, calçamento, sinalização, 
iluminação, com melhoria na segurança do usuário - acidentes, morosidade, furto, roubo.

Criação da Câmara 
Temática de Transporte 
e Sistema Viário e 
incluir esta demanda no 
Programa do Governo 
Estadual Viva o Vale - 
Estradas Vicinais

Prover de infraestrutura 
as áreas não abrangidas 
pelo programa estadual 
com verba do Fundo 
Metropolitano a ser 
aprovado pelo Conselho 
de Desenvolvimento da 
RMVPLN

ODS 3 - Boa Saúde e Bem Estar 

PP-015 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Implantação do 
Corredor Verde 
Metropolitano e 
manutenção das 
estradas vicinais

Implantação do Corredor verde metropolitano; 
Com relação ao corredor regional de Veículo Leve sobre Pneu (VLP), que visa 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, destacamos que Pindamonhangaba: 
1. Hoje é considerada a 4º melhor cidade do país para investimento industrial, de acordo 
com Ranking Melhores Cidades para Negócios (Fonte Urban System); 2. Possui grandes 
plantas empresariais, como Confab, Gerdau, Novelis (em expansão), entre outras; 3. Tem 
potencial turístico para o turismo de negócio (grandes empresas), turismo da fé (por 
abrigar parte do Caminho da Fé), turismo de aventura (pelas belezas naturais); 4. Está 
construindo, no bairro do Pinhão do Borba, às margens da Rodovia Presidente Dutra, o 
Novo Terminal Rodoviário. Diante do exposto, seria interessante diretrizes/ ações que 
contemplassem a inserção de Pindamonhangaba como parada do Veículo Leve sobre Pneu 
(VLP), bem como a possibilidade de interligação de modais de transporte utilizando a Nova 
Rodoviária, localizada no principal eixo de ligação Rio – São Paulo, facilitando assim a 
interligação dos municípios. 
Manutenção das estradas vicinais. 
Pindamonhangaba, conta com mais de 600 km de estradas rurais, e o PDUI será um 
importante instrumento, para que junto com os Municípios da sub-região 2, sejam criadas 
políticas públicas regionais para atendimento as demandas de manutenção destas 
estradas.

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-015 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Manutenção das 
estradas vicinais

Manutenção das estradas vicinais ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS

PÚBLICO-
ALVO

QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-017 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Implantação do 
Corredor Verde 
Metropolitano e 
manutenção das 
estradas vicinais

Implantação do Corredor Verde Metropolitano 
Com relação ao corredor regional de Veículo Leve sobre Pneu (VLP), que 
visa 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, destacamos 
que Pindamonhangaba: 
1. Hoje é considerada a 4ª melhor cidade do país para investimento 
industrial, de acordo com Ranking Melhores Cidades para Negócios 
(Fonte Urban System); 2. Possui grandes plantas empresariais, 
como Confab, Gerdau, Novelis (em expansão), entre outras; 3. Tem 
potencial turístico para o turismo de negócio (grandes empresas), 
turismo da fé (por abrigar parte do Caminho da Fé), turismo de 
aventura (pelas belezas naturais); 4. Está construindo no bairro do 
Pinhão do Borba, àd margens da Rodovia Presidente Dutra, o Novo 
Terminal Rodoviário. Diante do exposto, seria interessante diretrizes/ 
ações que contemplassem a inserção de Pindamonhangaba como 
parada do Veículo Leve sobre Pneu (VLP), bem como a possibilidade 
de interligação de modais de transporte utilizando a Nova Rodoviária, 
localizada no principal eixo de ligação Rio – São Paulo, facilitando assim 
a interligação dos municípios 
Manutenção das estradas vicinais 
Pindamonhangaba, conta com mais de 600 km de estradas rurais, 
e o PDUI será um importante instrumento, para que junto com os 
Municípios da sub-região 2, sejam criadas políticas públicas regionais 
para atendimento as demandas de manutenção destas estradas.

Pindamonhangaba Administração 
Municipal

(I)Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos; (II) Secretaria 
dos Transportes; (III)
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; (IV)Secretaria de 
Infraestrutura e Meio

Usuários de 
transporte 
coletivo e 
turistas

Auxilio nos 
deslocamentos em 
motivo do turismo 
da fé

Mobilidade regional

PP-017 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Manutenção das 
estradas vicinais

Manutenção das estradas vicinais RMVPLN Administração 
Municipal

(I) Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos; (II) Secretaria 
dos Transportes; (III) 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico; (IV)Secretaria de 
Infraestrutura e Meio

Usuários de 
transporte 
coletivo e 
turistas

Auxilio nos 
deslocamentos em 
motivo do turismo 
da fé

Mobilidade regional

PP-024 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano de 
Transporte

Proposta de mudança na AIM Corredor Verde Metropolitano, porque a 
linha de alta tensão não percorre os centros urbanos. Na busca pela 
integração metropolitana propõe: I – Implantar microcorredores para 
atender deslocamentos entre as cidades que já possuem deslocamentos 
consolidados: Jacareí – São José dos Campos; Caçapava – Taubaté – 
Pindamonhangaba; Lorena – Aparecida – Guaratinguetá; Ubatuba-Ilha 
Bela; Ligação Taubaté – Litoral Norte. E, como alternativa à Dutra, para 
atender a demanda da Rota da Fé, propõe algo que não interfira no 
fluxo intenso da Rodovia Presidente Dutra – BR 116, integrando o Plano 
Estratégico de Rotas Turísticas

Vale do Paraíba Estado e 
municipios

SLT, Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER-SP), STM

População da 
região

Melhorar a ligação 
entre cidades da RM

Integração 
urbano-regional; 
Desenvolvimento 
Econômico e social

PP-035 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Modificações 
na proposta de 
“Implantação do 
corredor verde 
metropolitano”

(...) entendemos que a proposta do Corredor Verde Metropolitano 
de transportes, ainda que inspirada na Linha Verde de São José dos 
Campos, não deveria ser relatada como uma proposta vinculada ao 
município a ser aplicada à região. Embora a proposta de corredor de 
transportes metropolitano sustentável seja de grande valia, entende-
se que não houve o aprofundamento necessário para definir a faixa da 
linha de alta tensão como melhor alternativa para este tipo de projeto, 
uma vez que seu traçado, ao longo dos municípios, é variável quanto ao 
relevo e sua proximidade com a malha urbana dos mesmos 

RMVPLN

— — — — —

PP-035 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Poposta de ação para 
FPIC Transportes 
e Sistema Viário 
Regional: interlocução 
com a ANTT

Incluir ação na proposta “Promover Ajustes no Sistema Viário de 
algumas sub-regiões para mitigar conflitos do tráfego com tráfego 
local”:  a interlocução com a ANTT, além da Artesp 

RMVPLN

— — — — —

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-017 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Implantação do 
Corredor Verde 
Metropolitano e 
manutenção das 
estradas vicinais

Implantação do Corredor Verde Metropolitano 
Com relação ao corredor regional de Veículo Leve sobre Pneu (VLP), que visa 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, destacamos que Pindamonhangaba: 
1. Hoje é considerada a 4ª melhor cidade do país para investimento industrial, de acordo 
com Ranking Melhores Cidades para Negócios (Fonte Urban System); 2. Possui grandes 
plantas empresariais, como Confab, Gerdau, Novelis (em expansão), entre outras; 3. Tem 
potencial turístico para o turismo de negócio (grandes empresas), turismo da fé (por 
abrigar parte do Caminho da Fé), turismo de aventura (pelas belezas naturais); 4. Está 
construindo no bairro do Pinhão do Borba, àd margens da Rodovia Presidente Dutra, o 
Novo Terminal Rodoviário. Diante do exposto, seria interessante diretrizes/ ações que 
contemplassem a inserção de Pindamonhangaba como parada do Veículo Leve sobre Pneu 
(VLP), bem como a possibilidade de interligação de modais de transporte utilizando a Nova 
Rodoviária, localizada no principal eixo de ligação Rio – São Paulo, facilitando assim a 
interligação dos municípios 
Manutenção das estradas vicinais 
Pindamonhangaba, conta com mais de 600 km de estradas rurais, e o PDUI será um 
importante instrumento, para que junto com os Municípios da sub-região 2, sejam criadas 
políticas públicas regionais para atendimento as demandas de manutenção destas 
estradas.

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-017 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Manutenção das 
estradas vicinais

Manutenção das estradas vicinais ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-024 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano de 
Transporte

Proposta de mudança na AIM Corredor Verde Metropolitano, porque a linha de alta tensão 
não percorre os centros urbanos. Na busca pela integração metropolitana propõe: I – 
Implantar microcorredores para atender deslocamentos entre as cidades que já possuem 
deslocamentos consolidados: Jacareí – São José dos Campos; Caçapava – Taubaté – 
Pindamonhangaba; Lorena – Aparecida – Guaratinguetá; Ubatuba-Ilha Bela; Ligação 
Taubaté – Litoral Norte. E, como alternativa à Dutra, para atender a demanda da Rota da 
Fé, propõe algo que não interfira no fluxo intenso da Rodovia Presidente Dutra – BR 116, 
integrando o Plano Estratégico de Rotas Turísticas

Pesquisa origem-destino 
e estudo de alternativas 
à ligação viária entre os 
municipios

Apoio à elaboração de 
um Plano de Mobilidade 
Urbana Regional, 
Articulação para 
Diálogo entre Agência 
Metropolitana; Artesp, 
Prefeituras e Prefeituras 
municipais. Articulação 
institucional entre orgãos 
do estado.

Monitoramento da ação ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

PP-035 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Modificações 
na proposta de 
“Implantação do 
corredor verde 
metropolitano”

(...) entendemos que a proposta do Corredor Verde Metropolitano de transportes, ainda 
que inspirada na Linha Verde de São José dos Campos, não deveria ser relatada como uma 
proposta vinculada ao município a ser aplicada à região. Embora a proposta de corredor 
de transportes metropolitano sustentável seja de grande valia, entende-se que não houve 
o aprofundamento necessário para definir a faixa da linha de alta tensão como melhor 
alternativa para este tipo de projeto, uma vez que seu traçado, ao longo dos municípios, é 
variável quanto ao relevo e sua proximidade com a malha urbana dos mesmos 

— — —

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis

PP-035 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Poposta de ação para 
FPIC Transportes 
e Sistema 
Viário Regional: 
interlocução com a 
ANTT

Incluir ação na proposta “Promover Ajustes no Sistema Viário de algumas sub-regiões para 
mitigar conflitos do tráfego com tráfego local”:  a interlocução com a ANTT, além da Artesp 

— — —

ODS 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS

PÚBLICO-
ALVO

QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-035 C Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Modificações em 
proposta para FPIC 
Transportes e sistema 
viário -  inibir tráfego 
não local e pedágio 
proporcional 

Modificar ação na proposta “Garantir a Manutenção das Vicinais”: ao 
invés de incentivar a implantação de pedágios, talvez seja recomendável 
implementar soluções de inibição de tráfego não local e estratégias de 
pagamento de tarifa de pedágio proporcional ao trecho percorrido

RMVPLN

— — — — —

PP-035 D Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Inclusão de propostas 
para a FPIC 
Transportes e Sistema 
Viário

Na área temática Transporte e Sistema Viário faltam ações relacionadas 
ao transporte ferroviário e ao acompanhamento da implantação do 
plano de investimentos e concessão da Via Dutra, a fim de adequar as 
estratégias regionais de mobilidade

RMVPLN

— — — — —

PP-037 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Linha direta de Arapeí 
a Cruzeiro

Propõe a criação de uma linha de ônibus que faça a rota  Arapeí x 
Cruzeiro, cuja inexistência dificulta a locomoção dos munícipes, que 
hoje têm que fazer baldeação na cidade de Areias, com poucos horários 
disponíveis de ônibus, e dificulta atividades econômicas como o turismo, 
além da circulação para outros fins

Vale do Paraíba Estado e 
municipios

SLT, Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de 
São Paulo (DER-SP), STM, 
Secretaria Estadual de Turismo 
e Economia Criativa

População da 
região

Melhorar a ligação 
entre cidades 
integrantes da Rota 
da Fé

Integração 
urbano-regional; 
Desenvolvimento 
econômico e social

SC-016 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

SP 55 A SP 55 está pedindo socorro, temos uns 10 anos de atraso da 
necessidade de recapeamento, a região está abandonada pelo DER

Litoral Norte Governo Estado 
São Paulo

(I) Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos; (II) Secretaria 
dos Transportes

Usuários de 
transporte 
coletivo, 
individual e 
motorizados

Recuperação e 
pavimentação de 
rodovias e estradas

(I) Criar uma Câmara 
Temática sobre 
Mobilidade Regional;  (II) 
Discussão sobre ações 
efetivas de manutenção 
de vias importantes e 
das vicinais no contexto 
regional do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte

SC-023 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Transporte e Sistema 
Viário

Implementar, modernizar, incentivar e fortalecer o transporte público 
hidroviario intermunicipal

Sub-região 5 - 
RMVPLN

Secretaria de 
Transportes 
Metropolitano, 
EMTU e Câmara 
Temática de 
Transporte e 
Sistema Viário

Secretarias de Transportes 
Metropolitanos e de 
Desenvolvimento Econômico

População do 
Litoral Norte 
e turistas de 
todo o Brasil

Baixa qualidade do 
transporte público no 
Litoral Norte

Melhoria da mobilidade 
e qualidade de vida 
da população e evitar 
grandes fluxos de carros 
particulares de turistas 
nas vias com pouca 
infraestrutura 

SC-081 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Diretrizes especiais de 
mobilidade e acessos 
para municípios com 
fluxo de turismo

Propõe uma diretriz de emergência para os municípios turísticos como 
os do Litoral Norte, Aparecida e Campos do Jordão - Corredor “cidadão” 
de transporte, com o objetivo de mitigar danos do trânsito intenso em 
temporada no ritmo citadino (fluxo local de pessoas e mercadorias), 
exclusivo de ônibus.” 

Litoral Norte GESP e 
prefeituras

SLT, STM, SDR População 
fixa e 
flutuante do 
Litoral Norte

Mobilidade regional Desenvolvimento 
econômico e social

SC-122 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredores cidadão Corredores de transporte para a região metropolitana - atividade 
turística, melhoria de trânsito, transportes de interesse coletivo 
(passageiros, mercadorias, serviços e emergência) - como diretriz - 
para ônibus, veiculos de transporte de mercadorias e serviços

RMVPLN Estado e 
Municipios

SLT, STM, SDR População da 
região

Plano de ação Desenvolvimento 
econômico e social

SC-181 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano de 
Transporte

Propõe que o Corredor Verde Metropolitano de Transporte se inicie no 
município de Jacareí, também cortado pela antiga linha de transmissão 
da CETEP

Vale do Paraíba Estado e 
Municipios

SLT, Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER-SP), STM

População da 
região

Melhorar a ligação 
entre cidades da RM

Integração 
urbano-regional; 
Desenvolvimento 
Econômico e Social

SC-181 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano de 
Transporte

Criação de uma rota turística, “Rota da Fé”, ao longo de todoo  Vale do 
Paraíba para atender à demanda dos peregrinos, que sofrem todos 
os anos às margens da Rodovia Presidente Dutra. Anualmente, são 
registrados números inaceitáveis de pedestres e ciclistas atropelados. 
Essas rotas já foram implantadas em outras regiões do estado, como 
a Rota das Flores e a Rota das Frutas, anunciadas anteriormente pelo 
governo do estado

Vale do Paraíba Estado e 
municipios

SLT, Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de 
São Paulo (DER-SP), STM, 
Secretaria Estadual de Turismo 
e Economia Criativa

População da 
região

Melhorar a ligação 
entre cidades 
integrantes da Rota 
da Fé

Integração 
urbano-regional; 
Desenvolvimento 
Econômico e Social

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-035 C Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Modificações em 
proposta para 
FPIC Transportes e 
sistema viário -  inibir 
tráfego não local e 
pedágio proporcional 

Modificar ação na proposta “Garantir a Manutenção das Vicinais”: ao invés de incentivar a 
implantação de pedágios, talvez seja recomendável implementar soluções de inibição de 
tráfego não local e estratégias de pagamento de tarifa de pedágio proporcional ao trecho 
percorrido — — —

ODS 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-035 D Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Inclusão de 
propostas para a 
FPIC Transportes e 
Sistema Viário

Na área temática Transporte e Sistema Viário faltam ações relacionadas ao transporte 
ferroviário e ao acompanhamento da implantação do plano de investimentos e concessão 
da Via Dutra, a fim de adequar as estratégias regionais de mobilidade — — —

ODS 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP-037 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Linha direta de Arapeí 
a Cruzeiro

Propõe a criação de uma linha de ônibus que faça a rota  Arapeí x Cruzeiro, cuja 
inexistência dificulta a locomoção dos munícipes, que hoje têm que fazer baldeação 
na cidade de Areias, com poucos horários disponíveis de ônibus, e dificulta atividades 
econômicas como o turismo, além da circulação para outros fins

Apoio à elaboração de 
projeto para estudo 
de alternativas à 
ligação viária entre os 
municipios

Articulação institucional 
entre orgãos do estado

Monitoramento da ação ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-016 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

SP 55 A SP 55 está pedindo socorro, temos uns 10 anos de atraso da necessidade de 
recapeamento, a região está abandonada pelo DER

Criação de uma Câmara 
Temática de Mobilidade 
Regional, onde seria 
debatida a alaboração de 
um plano e a execução 
de obras de recuperação, 
bem como fiscalização 
pelo Detran-SP

Execução de obras de 
recuperação

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis e ODS 15 - Vida 
Terrestre

SC-023 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Transporte e Sistema 
Viário

Implementar, modernizar, incentivar e fortalecer o transporte público hidroviario 
intermunicipal

Criação da Câmara 
Temática de Transporte 
e Sistema Viário e de 
Turismo; levantamento 
do que já existe e de 
experiências bem 
sucedidas em transporte 
hidroviário 

Elaboração do projeto 
com especificação do tipo 
de veículo sustentável e 
aprovação no Conselho de 
Desenvolvimento e buscar 
recursos 

Implantação do projeto e 
testagem junto a EMTU da 
nova fase de transporte 
aquaviário no Litoral 
Norte

ODS 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

SC-081 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Diretrizes especiais 
de mobilidade 
e acessos para 
municípios com fluxo 
de turismo

Propõe uma diretriz de emergência para os municípios turísticos como os do Litoral Norte, 
Aparecida e Campos do Jordão - Corredor “cidadão” de transporte, com o objetivo de 
mitigar danos do trânsito intenso em temporada no ritmo citadino (fluxo local de pessoas e 
mercadorias), exclusivo de ônibus.” 

Criar uma Câmara 
Técnica de Mobilidade, 
definir um plano de 
mobilidade regional, com 
prioridades, fontes de 
financiamento e matriz 
de responsabilidade

Busca de financiamento Executar o plano regional 
de mobilidade

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis e ODS 15 - Vida 
Terrestre

SC-122 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredores cidadão Corredores de transporte para a região metropolitana - atividade turística, melhoria 
de trânsito, transportes de interesse coletivo (passageiros, mercadorias, serviços e 
emergência) - como diretriz - para ônibus, veiculos de transporte de mercadorias e 
serviços

Plano regional de 
mobilidade

ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-181 A Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano de 
Transporte

Propõe que o Corredor Verde Metropolitano de Transporte se inicie no município de 
Jacareí, também cortado pela antiga linha de transmissão da CETEP

Pesquisa origem-destino Apoio à elaboração de 
um Plano de Mobilidade 
Urbana Regional; 
articulação para 
diálogo entre Agência 
Metropolitana; Artesp, 
Prefeituras e Prefeituras 
municipais

Monitoramento da ação ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura

SC-181 B Transporte e 
Sistema Viário

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde 
Metropolitano de 
Transporte

Criação de uma rota turística, “Rota da Fé”, ao longo de todoo  Vale do Paraíba para atender 
à demanda dos peregrinos, que sofrem todos os anos às margens da Rodovia Presidente 
Dutra. Anualmente, são registrados números inaceitáveis de pedestres e ciclistas 
atropelados. Essas rotas já foram implantadas em outras regiões do estado, como a Rota 
das Flores e a Rota das Frutas, anunciadas anteriormente pelo governo do estado

Apoio à elaboração de 
projeto para estudo 
de alternativas à 
ligação viária entre os 
municipios

Articulação institucional 
entre orgãos do estado

Monitoramento da ação ODS 11 - Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, ODS 8 - Emprego 
Decente e Crescimento 
Econômico e ODS 9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura
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JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 

70

3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DE PROPOSTAS | Transporte e Sistema Viário

Nº TEMA
SUBTEMA 
(DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO 
FINAL)

PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP-039 B Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema Viário Regional Asfaltamento da Estrada Municipal Joel de Paula, em São José dos Campos, até divisa da Rodovia João do Amaral Gurgel (SP 103) ✘

PP-039 C Transporte e Sistema Viário Transporte e Sistema Viário Regional Asfaltamento da Estrada Velha Rio/SP nos trechos da cidade de Jacareí, São José dos Campos e Distrito de Eugênio de Melo ✘



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-001 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Propõe representação de rios locais (como Rio Camburu) 
das bacias do LN no mapa do MZ. 

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

O MZ se preocupou em representar grandes recortes 
territoriais, como represas e rios principais da bacia: o 
Rio Paraitinga, Rio Paraibuna e Paraíba do Sul. Os rios 
locais aparecem no Panorama Regional, documento 
elaborado pela equipe disponível na plataforma. Pode ser 
criada uma diretriz para proteção dos rios locais.

PP-001 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Propõe consórcio regional do Litoral Norte para criação 
de uma unidade de transformação de lixo

✔ ✔ ✔
Saneamento 
Ambiental ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Pode ser criado um plano de ação para implementar 
unidades de transformação de lixo na região, auxiliando 
na gestão de resíduos sólidos. Deverá ser discutido no 
âmbito da Câmara Temática específica no Conselho

PP-025 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Área de Interesse Metropolitano do Parque Linear do Rio 
Paraíba do Sul ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente

Planejamento 
territorial e Meio 

Ambiente
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

A proposta de criação de uma AIM Parque Linear do Rio 
Paraíba do Sul será objeto da próxima etapa do PDUI, 
enquanto diretriz para a FPIC de Meio Ambiente

PP-026 G Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba seja criado, 
preservando suas nascentes e o leito do rio a jusante, no 
trecho compreendido pela RMVPLN

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘
Estratégia  

AIM  ✔ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba seja criado, 
preservando suas nascentes e o leito do rio à jusante no 
trecho compreendido pela RMVPLN

PP-028 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Incorporar ao PDUI o Zoneamento Ecológico Econômico 
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente
Planejamento 

territorial e Meio 
Ambiente

Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

O Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral 
Norte está sendo considerado

PP-030 G Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba seja criado, 
preservando suas nascentes e o leito do rio a jusante no 
trecho compreendido pela RMVPLN

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Deve compor as diretrizes de Meio Ambiente

PP-030 J Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Solicita a alteração de texto na página 20 do Caderno de 
Subsídios: de “Política Nacional de Meio Ambiente” para 
“Política Nacional de Resíduos Sólidos”

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✔ Meio Ambiente 
e saneamento Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Será considerada na revisão do Caderno de Propostas na 
próxima etapa do PDUI

PP-033 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Sugere completar a diretriz “Atuar na prevenção e na 
resposta aos eventos climáticos extremos”, incluindo 
“Promover a incorporação e integração de estudos 
climáticos e das diretrizes do Zoneamento Ecológico-
Econômico nas políticas públicas municipais, visando 
orientar o ordenamento territorial e os investimentos em 
infraestrutura urbana para redução da vulnerabilidade 
climática”

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✔ ✔ ✔ ✘ ✔

Deve compor a proposta “Atuar na prevenção de eventos 
hidrológicos extremos”, contemplando ações de mitigação 
e adaptação aos riscos climáticos, presentes no ZEE-ESP

PP-033 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Incentivar a elaboração de Planos de Adaptação e 
Resiliência a Mudanças Climáticas, no âmbito do 
Programa Municípios Paulistas Resilientes e integrá-los 
em um planejamento regional

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✔ ✔ ✘ ✔

Deve compor a proposta “Atuar na prevenção de eventos 
hidrológicos extremos”

PP-033 C Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Reconhecimento do cenário e cautelas diante das 
mudanças climáticas quanto a evitar a ocupação de áreas 
que prestam serviços ambientais e de resiliência para as 
áreas urbanas

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente

Planejamento 
territorial, 

Habitação, Meio 
Ambiente

Diretriz ✔ ✔ ✔ ✘ ✔

Deve compor a proposta “Atuar na prevenção de 
eventos hidrológicos extremos” e as diretrizes de 
macrozoneamento

PP-033 D Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Evitar a expansão urbana sobre as várzeas do sistema 
hídrico do Rio Paraíba do Sul

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente

Planejamento 
territorial, 

Habitação, Meio 
Ambiente

Diretriz ✔ ✔ ✔ ✘ ✔

Deve compor a proposta “Atuar na prevenção de 
eventos hidrológicos extremos” e as diretrizes de 
macrozoneamento



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

PP-033 E Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Proposta de revisão de redação da diretriz “Criar 
condições de enfrentamento à escassez hídrica”, 
substituindo, na atividade proposta, o termo “perdas 
hídricas” por “redução de perdas operacionais”

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI

PP-033 F Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Proposta de revisão de redação da diretriz “Criar 
condições de enfrentamento à escassez hídrica”, incluir 
como atividade proposta “Promover o uso racional e o 
controle de águas subterrâneas”

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Será considerada na próxima etapa de revisão do 
Cadernos de Propostas do PDUI

PP-033 G Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Incluir como atividade proposta: “Desenvolver estratégias 
para o fomento dos programas de pagamento por serviços 
ambientais”

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente
Desenvolvimento 

Econômico e 
Meio Ambiente

Diretriz ✘ ✔ ✔ ✘ ✔
Será incluída na atividade proposta na proposta 
estruturada c. Criar condições de enfrentamento à 
escassez hídrica

PP-033 H Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Incluir dentre as atividades propostas: “Promover a 
preservação e a conservação dos fragmentos florestais e 
das unidades de conservação”

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✔ ✔ ✘ ✔
Será incluída na atividade proposta na proposta 
estruturada d. Promover a preservação e a conservação 
dos fragmentos florestais e das unidades de conservação

PP-033 I Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Incentivar a elaboração de Planos Municipais de Mata 
Atlântica e Cerrado, e sua integração em planos regionais ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Será incluída na atividade proposta na proposta 
estruturada d. Promover a preservação e a conservação 
dos fragmentos florestais e das unidades de conservação

PP-039 F Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Limpeza por toda extensão do Rio Paraiba no Vale
✔ ✘ ✔ Meio Ambiente ✘

Plano de 
Ação ✘ ✔ ✔ ✔ ✘

A proposta indica uma ação para ser efetuada sem 
definições mais específicas que permitam entendê-la em 
sua totalidade

PP-039 G Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Declaração de APP de toda extensão da Várzea em São 
José dos Campos em especial no Distrito de Eugênio de 
Melo

✘ s ✔ Meio Ambiente ✘
Plano de 

Ação ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

A proposta está focada no município de São José 
dos Campos. Entende-se que as Áreas de Proteção 
Permanentes não possuem mecanismos de declaração, 
porém, podem e devem ser consideradas nos 
zoneamentos municipais. Diante disso, recomenda-se 
a inclusão de diretriz no Macrozoneamento Municipal 
referente ao reconhecimento das APPs no zoneamento 
municipal

PP-039 H Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Implantação de matas ciliares em corrégos e nascentes 
da região Vale-paraibana

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Planejamento 
Territorial

✘ Diretriz ✔ ✔ ✘ ✘ ✔

A proposta pode ser considerada uma diretriz para todo o 
território, logo que a incorporação das matas ciliares, ou 
seja, nas margens dos corpos d’água, é um importante  
instrumento de proteção hídrica. Necessita de nova 
redação: “Proteção, conservação e restauração das matas 
ciliares ao longo dos corpos hídricos da região”

SC-002 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Preservação do córrego do Moinho entre Taubaté/ 
Tremembé ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✘

✔ 
parcialmente

Proposta a ser incorporada a diretriz de Meio Ambiente

SC-004 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção da taxa do IGC para que ONGS ambientalistas 
possam requerer Caracterização de Drenagem ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não faz parte do escopo do PDUI, implica em despesa 
para o Governo do Estado pela renúncia de taxa do IGC

SC-004 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Adesão ao Programa Águas para o Futuro dos Ministérios 
Públicos do MT e do PR ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é escopo do PDUI replicar ações do Ministério 
Público.

SC-004 E Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar a Área de Proteção Ambiental APA estadual 
Várzeas do Vale do Paraíba, para proteção, conservação e 
restauração das planícies de inundação do Rio Paraíba do 
Sul, nos moldes da APA Várzeas do Rio Tietê

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes, não pode propor a 
criação de uma UC que implica em despesa para o poder 
público



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente

73

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-005 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção da taxa do IGC para que ONGS ambientalistas 
possam requerer Caracterização de Drenagem ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se não fazer parte do escopo do PDUI e também 
por implicar em despesa para o Governo do Estado pela 
renúncia de taxa do IGC.

SC-005 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Adesão ao Programa Águas para o Futuro do Ministérios 
Públicos do MT e do PR ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é escopo do PDUI replicar ações do Ministério 
Público

SC-005 E Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar a Área de Proteção Ambiental APA estadual 
Várzeas do Vale do Paraíba, para proteção, conservação e 
restauração das planícies de inundação do Rio Paraíba do 
Sul, nos moldes da APA Várzeas do Rio Tietê.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes, não pode propor a 
criação de uma UC que implica em despesa para o poder 
público

SC-006 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção de taxa do IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico 
do Estado de São Paulo) para que ONGs e Associações 
Ambientalistas possam requerer Caracterização de 
Drenagem.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se não fazer parte do escopo do PDUI e também 
por implicar em despesa para o Governo do Estado pela 
renúncia de taxa do IGC

SC-006 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de núcleos municipais nos moldes do Programa 
Águas para o futuro, do Paraná, coordenados pelos 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Movimentos 
Ambientalistas civis locais, para representação junto ao 
GAEMA (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 
Ambiente) integrando assim a Rede de Atuação Protetiva 
do Meio Ambiente de SP.

✔ ✘ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é escopo do PDUI replicar ações do Ministério 
Público

SC-006 E Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar a Área de Proteção Ambiental – APA Estadual das 
Várzeas do Vale do Paraíba – para proteção, conservação 
e restauração das matas ciliares e Planícies de Inundação 
do Rio Paraíba do Sul, nos moldes da APA Várzeas do Rio 
Tietê de São Paulo.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI é um plano de diretrizes, não pode propor a 
criação de uma Unidade de Conservação que implica 
em despesa para o poder público. Recomenda-se que 
o tema seja avaliado no âmbito do CDM para posterior 
encaminhamento à SIMA/GESP

SC-007 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção de taxa do IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico 
do Estado de São Paulo) para que ONGs e associações 
ambientalistas possam requerer Caracterização de 
Drenagem

✔ ✘ ✘
Meio Ambiente 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O PDUI não tem competência para isentar taxas - seria 
uma renúncia de de ordem fiscal 

SC-007 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de núcleos municipais nos moldes do Programa 
Águas para o Futuro, do Paraná, coordenados pelos 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Movimentos 
Ambientalistas civis locais, para representação junto ao 
GAEMA (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 
Ambiente) integrando assim a Rede de Atuação Protetiva 
do Meio Ambiente de SP

✘ ✘ ✘
Meio Ambiente 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente 
Saneamento 
e Recursos 

Hídricos

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é escopo do PDUI replicar ações do Ministério 
Público

SC-007 C Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Que o Graprohab deva necessariamente requerer 
parecer dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente 
para aprovação de novos loteamentos nos moldes da Lei 
14.285/21

✔ ✘ ✔
Meio Ambiente 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente 
Saneamento 
e Recursos 

Hídricos

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Entende-se que a lei federal citada na proposta já define 
os casos em que devem ser ouvidos os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente

SC-007 D Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Estabelecer critérios operacionais e construtivos para as 
Estradas Cênicas do proograma estadual Rotas Cênicas, 
envolvendo Contur e Consema ✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social 
e Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico e de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Recomenda-se a incorporação com diretriz da Estratégia 
para Ação Metropolitana das Rotas Turísticas Integradas



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-010 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Mapeamento e atualização da situação das áreas de 
proteção permanente do litoral norte. Como índice de 
risco e de prioridade para investimentos estaduais, 
especialmente os promotores de serviços ecossistêmicos

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✘ Diretriz ✔ ✔ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Diretriz para o sistema de informações ambientais do 
PDUI

SC-010 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar local para denúncia de crimes ambientais e áreas 
sensíveis de forma visual para que todos os cidadãos 
possam ter um termômetro da situação

✔ ✘ ✔
Meio Ambiente 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
Atribuição do Estado

SC-010 C Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Condicionar a liberação de recursos para os municípios 
à proteção efetiva das APPs - Áreas de Preservação 
Permanente ✔ ✔ ✔

Meio Ambiente 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é atribuição do PDUI

SC-013 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Não podemos mais aceitar nenhuma espécie de 
empreendimento, seja qual for, que degrade ainda mais 
nosso meio ambiente. É preciso plantar mais e não 
destruir o que ainda existe.O turismo ecológico com 
trilhas e educação ambiental seria o ideal

✘ ✘ ✘ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não é atribuição do PDUI licenciar empreendimentos

SC-018 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
ambiental

Necessidade de fortes investimentos em saneamento, 
em especial no tratamento de esgoto no município de 
Ilhabela. Que tem o Pior indicador do estado de SP em 
abastecimento de água , coleta e tratamento de esgoto. 
Não existe tratamento de esgoto, apenas afastamento 
através de emissário submarino colocando em risco a 
biota e balneabilidade das praias

✔ ✔ ✔

(I)Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social; 
(II)Planejamento 
Territorial e Uso do 
Solo

✘ Diretriz ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

A demanda local de Ilhabela quanto a qualidade do 
tratamento e distribuição de água/esgoto poderá 
ser direcionada à demais municípios da região 
no equacionamento e busca de indicadores mais 
satisfatórios de saneamento ambiental

SC-022 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Considerar o Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral 
Norte e seu relatório de situação, que inclui o litoral 
norte no que tange à gestão dos recursos hídricos e meio 
ambiente e saneamento, como também o plano de gestão 
da APA

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✔ ✘ ✔ ✘
✔ 

parcialmente

A proposta apenas pede que o Plano de Bacias 
Hidrográficas do LN e Plano de Gestão da APA sejam 
observados e analisados em conjunto com a elaboração 
do PDUI

SC-030 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
ambiental

Estruturação de novo modelo de gestão de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) ✔ ✔ ✔

Saneamento 
ambiental ✔ SIMA Plano de 

ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

SC-033 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar núcleos e fomentar a criação de agroflorestas/
florestas urbanas e hortas urbanas, como forma de 
produção de alimentos e pesquisa dos assuntos afins, 
de forma a trazer um contato mais do homem com a 
natureza

✔ ✔ ✔

(I) Planejamento 
Territorial e 
Uso do Solo; (II)
Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos; (III) 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

✔ Educação Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente

Na Região existem algumas parcerias (exemplo o 
EcoMuseu) que realizam um trabalho de ressignificação 
do espaço urbano, por meio da conscientização local de 
moradores na manutenção de espaços verdes-urbanos. 
Incorporação futura em Câmara Temática deste tipo de 
iniciativas.

SC-034 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente A proposta veio vazia - Ana Rosa de Sena Jemo, 
Associação Caraguatás Ambiental ✘ ✘ ✘ — ✘ — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

A proposta veio vazia - Ana Rosa de Sena Jemo, 
Associação Caraguatás Ambiental



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA 
(RESUMO SINTÉTICO) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBS

SC-035 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Propõe a criação de núcleos de compostagem orgânica 
como prática nas cidades para desafogar o aterro 
sanitário e devolver o composto orgânico para agricultura 
familiar e hortas públicas

✔ ✔ ✔
Gestão regional de 
resíduos sólidos

✔  
Meio Ambiente 
e Saneamento 

Ambiental

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

A proposta tem um âmbito local mas que impacta o 
regional - o PDUI pode receber propostas assim pra 
formulação de uma diretriz de FPIC de Meio Ambiente 
que incentiva atividades culturais e comunitárias na 
região, por exemplo 

SC-053 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Proteção das bacias hidrográficas Mococa e Tabatinga
✔ ✔ ✔ Meio Ambiente 

✔ Meio Ambiente 
e Planejamento e 

Uso do Solo
Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

A proposta pode ser contemplada por uma diretriz 
da FPIC de Meio Ambiente de proteção de bacias 
hidrográficas regionais

SC-186 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Realizar o mapeamento das zonas climáticas locais (ZCL) 
na RMVPLN (Informações do Banco Mundial de dados 
urbanos - WUDAPT), a partir de parceria internacional, 
que pode auxiliar na informatização dos processos e 
buscando-se financiamento pelo CNPQ, que está com 
inscrições abertas até o final de março

✔ ✔ ✔
Planejamento e Uso 
do Solo

✔ Planejamento 
e Uso do Solo e 
Meio Ambiente

✔ ✘ ✘ ✘ ✘
✔ 

parcialmente

Recomenda-se a inserção como insumo para o Sistema 
de Informações Metropolitanas, por meio de estímulo a 
parcerias para realização de estudos estratégicos para a 
região
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-026 H Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Agricultura e 
Agronegócio

Produção agrícola Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI - 
já está sendo incorporado

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria Estadual de 
Agricultura

- Produção agrícola

—

PP-038 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Agricultura e 
agronegócio

Construções sustentáveis - soluções para 
o desenvolvimento social, econômico e de 
preservação.

Construções Sustentáveis - proposta de 
Piquete para Desenvolvimento Econômico 
regional - cadeia de produtos florestais

Vale do Paraíba Estado e municipios SDE, SIMA População do Vale 
do Paraíba

Fomento à atividade 
econômica regional

Desenvolvimento 
econômico regional

PP-026 C Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Desenvolvimento 
Econômico

Polo de Alta Tecnologia Regional Proposta de fomento ao desenvolvimento 
tecnológico da região incentivando outros 
polos em outros municípios - AIM polo 
tecnologico de SJC

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

Empresas, 
startups, 
população 
metropolitana

Desenvolvimento 
tecnológico

Incentivo a outros 
Parques Tecnológicos 
na região

PP-026 F Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Habitação Estratégia para enfrentamento da 
precariedade e informalidade habitacional

Propõe estratégia para enfrentamento da 
precariedade e da informalidade habitacional 
tendo as áreas de risco como prioridade

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

—

População em 
geral

Habitação Enfrentar 
precariedade e 
informalidade 
habitacional

PP-001 A Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Omissão de recursos hídricos do Litoral 
Norte / Consórcio Regional do Litoral 
Norte para criação de uma unidade de 
transformação de lixo

Propõe representação de rios locais (como Rio 
Camburu) das bacias do LN no mapa do MZ 

LN Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População do LN Saneamento 
Ambiental

Gestão regional de 
resíduos sólidos

PP-001 B Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Omissão de recursos hídricos do Litoral 
Norte / Consórcio Regional do Litoral 
Norte para criação de uma unidade de 
transformação de lixo

Propõe consórcio regional do Litoral 
Norte para criação de uma unidade de 
transformação de lixo

LN Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

Saneamento ambiental População do LN Saneamento 
Ambiental

Gestão regional de 
resíduos sólidos

PP-026 G Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Áreas de Interesse Metropolitano Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba 
seja criado preservando suas nascentes e o 
leito do rio a jusante no trecho compreendido 
pela RMVPLN

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Meio Ambiente Preservação dos rios 
com Parque Linear

PP-028 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Zoneamento ecológico econômico Incorporar ao PDUI o zoneamento ecológico 
econômico da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Planejamento das 
atividade urbanas e 
rurais

Sustentabilidade 
ambiental, 
Planejamento 
ambiental; 
Coesão urbanística

PP-033 A Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

No item b, sugere-se a alteração do título 
para “Atuar na prevenção e na resposta aos 
eventos climáticos extremos” e nas atividades 
propostas, incluir: 
Promover a incorporação e integração 
de estudos climáticos e das diretrizes do 
Zoneamento Ecológico-Econômico nas 
políticas públicas municipais, visando orientar 
o ordenamento territorial e os investimentos 
em infraestrutura urbana para redução da 
vulnerabilidade climática

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Mudanças climáticas Adaptação as 
mudanças climáticas

PP-033 B Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

Incentivar a elaboração de Planos de 
Adaptação e Resiliência a Mudanças 
Climáticas, no âmbito do Programa Municípios 
Paulistas Resilientes e integra-los em um 
planejamento regional

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Mudanças climáticas Adaptação as 
mudanças climáticas

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA ATIVIDADES DE CURTO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-026 H Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Agricultura e 
Agronegócio

Produção agrícola Propõe que o ZEE seja incorporado ao PDUI - já está 
sendo incorporado — — —

ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

PP-038 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Agricultura e 
agronegócio

Construções sustentáveis 
- soluções para o 
desenvolvimento social, 
econômico e de preservação.

Construções Sustentáveis - proposta de Piquete para 
Desenvolvimento Econômico regional - cadeia de 
produtos florestais

Avaliar a viabilidade econômica da 
proposta, buscar parcerias e fontes de 
financiamento

ODS 9 - Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

PP-026 C Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Desenvolvimento 
Econômico

Polo de Alta Tecnologia 
Regional

Proposta de fomento ao desenvolvimento tecnológico 
da região incentivando outros polos em outros 
municípios - AIM polo tecnologico de SJC

— — —
ODS 9 - Indústria, Inovação 
e Infraestrutura

PP-026 F Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Habitação Estratégia para enfrentamento 
da precariedade e 
informalidade habitacional

Propõe estratégia para enfrentamento da precariedade 
e da informalidade habitacional tendo as áreas de risco 
como prioridade

— — —
ODS 10 - Redução das 
Desigualdades

PP-001 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Omissão de recursos hídricos 
do Litoral Norte / Consórcio 
Regional do Litoral Norte para 
criação de uma unidade de 
transformação de lixo

Propõe representação de rios locais (como Rio 
Camburu) das bacias do LN no mapa do MZ 

(1) Elaborar estudos sobre os resíduos 
sólidos no âmbito das câmaras temáticas 
no Conselho de Desenvolvimento da 
RMVPLN, para subsidiarem a construção 
do Plano Regional de Resíduos Sólidos

(1)Elaborar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos da RMVPLN

(1) Implementar o Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos na RMVPLN

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento

PP-001 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Omissão de recursos hídricos 
do Litoral Norte / Consórcio 
Regional do Litoral Norte para 
criação de uma unidade de 
transformação de lixo

Propõe consórcio regional do Litoral Norte para 
criação de uma unidade de transformação de lixo

(1) Elaborar estudos sobre os resíduos 
sólidos no âmbitos da câmaras temática 
no Conselho de Desenvolvimento da 
RMVPLN, para subsidiarem a construção 
do Plano Regional de Resíduos Sólidos.

(1)Elaborar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos da RMVPLN

(1) Implementar o Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos na RMVPLN

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento

PP-026 G Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Áreas de Interesse 
Metropolitano

Propõe que o Parque Linear do Rio Paraíba seja criado 
preservando suas nascentes e o leito do rio a jusante 
no trecho compreendido pela RMVPLN

— — —
ODS 15 - Vida Terrestre

PP-028 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Zoneamento ecológico 
econômico

Incorporar ao PDUI o zoneamento ecológico econômico 
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo

Compatibilização das diretrizes do ZEE 
com o PDUI

ODS 11 -  Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
ODS 15 - Vida Terrestre

PP-033 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

No item b, sugere-se a alteração do título para “Atuar 
na prevenção e na resposta aos eventos climáticos 
extremos” e nas atividades propostas, incluir: 
Promover a incorporação e integração de estudos 
climáticos e das diretrizes do Zoneamento Ecológico-
Econômico nas políticas públicas municipais, visando 
orientar o ordenamento territorial e os investimentos 
em infraestrutura urbana para redução da 
vulnerabilidade climática

ODS 11 -  Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
ODS 13 - Ação contra a 
Mudança Global do Clima

PP-033 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

Incentivar a elaboração de Planos de Adaptação e 
Resiliência a Mudanças Climáticas, no âmbito do 
Programa Municípios Paulistas Resilientes e integrá-
los em um planejamento regional

ODS 13 - Ação contra a 
Mudança Global do Clima

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-033 C Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

Reconhecimento do cenário e cautelas diante 
das mudanças climáticas quanto a evitar 
a ocupação de áreas que prestam serviços 
ambientais e de resiliência para as áreas 
urbanas

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Mudanças climáticas Adaptação as 
mudanças climáticas

PP-033 D Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

Evitar a expansão urbana sobre as várzeas do 
sistema hídrico do Rio Paraíba do Sul

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral, Comitê de 
Bacias

Escassez hídrica, Segurança hídrica, 
coesão territorial

PP-033 E Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

No item c, alterar: 
“Criar condições de enfrentamento à escassez 
hídrica”, substituir na atividade proposta o 
termo “perdas hídricas” por “redução de 
perdas operacionais”

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral, Comitê de 
Bacias

Escassez hídrica Segurança Hídrica

PP-033 F Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

“Criar condições de enfrentamento à escassez 
hídrica”, incluir como atividade proposta 
“Promover o uso racional e o controle de 
águas subterrâneas”

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral, Comitê de 
Bacias

Escassez hídrica Segurança Hídrica

PP-033 G Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

Incluir como atividade proposta: “Desenvolver 
estratégias para o fomento dos programas de 
pagamento por serviços ambientais”

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral, Comitê de 
Bacias

Degradação 
ambiental, perda de 
biodiversidade

Sutentabilidade 
ambiental

PP-033 H Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

No item d, incluir dentre as atividades 
propostas: 
“Promover a preservação e a conservação 
dos fragmentos florestais e das unidades de 
conservação”

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Degradação 
ambiental, perda de 
biodiversidade

Sustentabilidade 
ambiental

PP-033 I Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos Campos - 
proposta

 “Incentivar a elaboração de Planos Municipais 
de Mata Atlântica e Cerrado, e sua integração 
em planos regionais”

RMVPLN Prefeituras 
municipais, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Degradação 
ambiental, perda de 
biodiversidade

Sustentabilidade 
ambiental

PP-039 H Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Construções sustentáveis - Soluções para 
o desenvolvimento social, econômico e de 
preservação

Implantação de Matas Ciliares em córregos e 
nascentes da região valeparaibana

RMVPLN Prefeituras 
municipais

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Degradação dos 
corpos hídricos, 
escassez hídrica

Sustentabilidade 
Ambiental, Segurança 
Hídrica

SC-002 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Preservação do córrego do Moinho entre 
Taubaté/ Tremembé

Precisamos de um projeto efetivo para 
proteger o córrego do Moinho, em que vários 
trechos estão desmoronando. O rio precisa de 
desassoreamento e de barreiras de contenção 
da erosão, com urgência, pois precisamos 
proteger, precisamos preservar, para não 
perder a APP que ainda existe. Se nada for 
feito em curto prazo poderá desaparecer

Tremembé e 
Taubaté

Conselho de 
Desenvolvimento 
Metropolitano 
da RMVPLN e 
Prefeituras

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Proteção aos 
recursos hídricos

A utilização racional 
do território, dos 
recursos naturais e 
culturais e a proteção 
do meio ambiente, 
mediante o controle 
da implantação dos 
empreendimentos 
públicos e privados na 
região

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA ATIVIDADES DE CURTO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-033 C Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

Reconhecimento do cenário e cautelas diante das 
mudanças climáticas quanto a evitar a ocupação de 
áreas que prestam serviços ambientais e de resiliência 
para as áreas urbanas

ODS 11 -  Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
ODS 13 - Ação contra a 
Mudança Global do Clima 
ODS 15 - Vida Terrestre

PP-033 D Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

Evitar a expansão urbana sobre as várzeas do sistema 
hídrico do Rio Paraíba do Sul

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento 
ODS 11 -  Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
ODS 15 - Vida Terrestre

PP-033 E Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

No item c, alterar: 
“Criar condições de enfrentamento à escassez hídrica”, 
substituir na atividade proposta o termo “perdas 
hídricas” por “redução de perdas operacionais”

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento

PP-033 F Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

“Criar condições de enfrentamento à escassez hídrica”, 
incluir como atividade proposta “Promover o uso 
racional e o controle de águas subterrâneas”

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento

PP-033 G Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

Incluir como atividade proposta: “Desenvolver 
estratégias para o fomento dos programas de 
pagamento por serviços ambientais”

ODS 15 - Vida Terrestre

PP-033 H Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

No item d, incluir dentre as atividades propostas: 
“Promover a preservação e a conservação dos 
fragmentos florestais e das unidades de conservação”

ODS 15 - Vida Terrestre

PP-033 I Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Prefeitura de São José dos 
Campos - proposta

 “Incentivar a elaboração de Planos Municipais de 
Mata Atlântica e Cerrado, e sua integração em planos 
regionais”

ODS 15 - Vida Terrestre

PP-039 H Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Construções sustentáveis 
- Soluções para o 
desenvolvimento social, 
econômico e de preservação

Implantação de Matas Ciliares em córregos e 
nascentes da região valeparaibana

Mapeamento das APPs Inclusão de diretrizes de 
proteção das APPs nos planos 
diretores municipais

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento 
ODS 11 -  Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
ODS 15 - Vida Terrestre

SC-002 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Preservação do córrego 
do Moinho entre Taubaté/ 
Tremembé

Precisamos de um projeto efetivo para proteger o 
córrego do Moinho, em que vários trechos estão 
desmoronando. O rio precisa de desassoreamento e de 
barreiras de contenção da erosão, com urgência, pois 
precisamos proteger, precisamos preservar, para não 
perder a APP que ainda existe. Se nada for feito em 
curto prazo poderá desaparecer

Criar câmara temática no Conselho 
de Desenvolvimento da RMVPLN para 
elaborar estudos que visem desenvolver 
instrumentos de proteção dos recursos 
hídricos

(1) Criar instrumentos para 
proteção da vegetação nativa

(1) Fiscalizar as áreas com 
vegetação nativa em APAs

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

SC-007 D Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Meio ambiente Estabelecer critérios operacionais e 
construtivos para as Estradas Cênicas do 
Programa Estadual Rotas Cênicas, envolvendo 
Comtur e Consema

RMVPLN Comtur e Câmaras 
Temáticas de 
Turismo e Meio 
Ambiente

Sima - Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População da 
RMVPLN e 
Turistas nacionais 
e internacionais

Ausência de 
critérios objetivos 
de  infraestrutura 
e dos atributos 
de paisagem e 
segurança para as 
Rotas Turísticas

Definição de critérios 
ambientais e  
atributos de paisagem 
que determinem 
a infraestrutura 
necessária para 
a segurança e 
dinamismo das Rotas 
Turísticas

SC-010 A Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Meio ambiente Mapeamento e atualização da situação das 
áreas de proteção permanente do litoral norte. 
Como índice de risco e de prioridade para 
investimentos estaduais, especialmente os 
promotores de serviços ecossistêmicos 

RMVPLN Câmara Temática 
de Cartografia da 
RMVPLN, AgemVale

Secretarias de 
Planejamento, 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente 

População da 
RMVPLN

Desatualização 
da cartografia da 
RMVPLN

Prover a RMVPLN 
da infraestrutura 
necessária para 
planos, projetos e 
programas regionais 

SC-022 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Plano de bacias hidrográficas O Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral 
Norte e seu relatório de situação têm sido as 
melhores elaborações do Estado de São Paulo. 
Que seja observado e levado em consideração 
na elaboração do PDUI, que inclui o litoral 
norte no que tange à gestão dos recursos 
hídricos e meio ambiente e saneamento como 
também o plano de gestão da APA

RMVPLN Prefeituras, Comitê 
de Bacias

SIMA População da 
RMVPLN

Escassez hídrica, 
proteção dos ativos 
ambientais

Utilização racional 
do território, dos 
recursos naturais e 
a proteção do meio 
ambiente, dos bens 
culturais materiais e 
imateriais

SC-033 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Agroflorestas/Florestas Urbanas/Hortas 
Urbanas

Criar núcleos e fomentar a criação de 
agroflorestas/florestas urbanas e hortas 
urbanas como forma de produção de 
alimentos e pesquisa dos assuntos afins, de 
forma a trazer um contato mais do homem 
com a natureza.

Regional Administração 
municipal

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População Aproveitamento de 
espaços ecológicos 
e áreas urbanizada, 
direcionados 
a criação de 
agroflorestas/
florestas urbanas e 
hortas urbanas

Discussão sobre 
ações efetivas de 
aproveitamento de 
espaços ecólogicos 
em áreas urbanas 
para a crição de 
Agroflorestas/
Florestas Urbanas/
Hortas Urbanas

SC-045 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Adequar ZEE-LN condizente com nossa 
área de preservação ambiental

A Praia Vermelha do Sul esta preservada em 
sua vegetação natural e intocada. Não há 
nenhuma razão pela qual sua classificação 
seja Z4OD 

Ubatuba Governo Estado 
São Paulo; 
Administração 
Municipal

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

(I) Gestores 
públicos; (II) 
População

A sugestão ao PDUI 
é a de que se restitua 
o status anterior ao 
decreto retificando 
o zoneamento local 
como Z2 

-

PP-022 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona 
de Uso Sustentável sobre a contenção da 
expansão urbana do município

RMVPLN CDM-CTPT SDR População do 
RMVPLN

Planejamento 
territorial

Planejamento 
territorial sustentável

PP-023 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona 
de Uso Sustentável sobre a contenção à 
expansão urbana do município

RMVPLN CDM-CTPT SDR População do 
RMVPLN

Planejamento 
territorial

Planejamento 
territorial sustentável

PP-026 B Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento de 
Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona 
de Uso Sustentável sobre a contenção da 
expansão urbana do município

RMVPLN CDM-CTPT SDR População da 
RMVPLN

Planejamento 
territorial

Planejamento 
territorial sustentável

PP-026 D Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento de 
Jacareí

Proposta de demarcação da MZR-PA em 
Jacareí

Jacareí CDM-CTPT SDR Empresas, 
startups, 
população 
metropolitana

Planejamento 
territorial

Planejamento 
territorial sustentável
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA ATIVIDADES DE CURTO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

SC-007 D Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Meio ambiente Estabelecer critérios operacionais e construtivos para 
as Estradas Cênicas do Programa Estadual Rotas 
Cênicas, envolvendo Comtur e Consema

Identificar as Estradas das Rotas Cênicas 
Existentes e verificar a possibilidade de 
ampliação do Programa

Definir critérios ambientais 
e  atributos de paisagem para 
estas rotas − e também a 
infraestrutura necessária para 
a segurança dos turistas e o 
dinamismo do Programa Rotas 
Cênicas

Executar as ações definidas 
a médio prazo

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

SC-010 A Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Meio ambiente Mapeamento e atualização da situação das áreas 
de proteção permanente do litoral norte. Como 
índice de risco e de prioridade para investimentos 
estaduais, especialmente os promotores de serviços 
ecossistêmicos 

Criação da Câmara Temática e 
levantamento de dados e informações 
para  elaboração de mapas temáticos 
atualizados

Elaboração do mapeamento 
temático da RMVPLN com a 
localização dos prestadores de 
serviços ecossistêmicos

Criar incentivos e 
programas para 
preservação das 
APPs e regulação dos 
investimentos estaduais

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento

SC-022 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de bacias hidrográficas O Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e seu 
relatório de situação têm sido as melhores elaborações 
do Estado de São Paulo. Que seja observado e levado 
em consideração na elaboração do PDUI, que inclui 
o litoral norte no que tange à gestão dos recursos 
hídricos e meio ambiente e saneamento como também 
o plano de gestão da APA

A proposta será contemplada no PDUI Atualizações e 
acompanhamento

Atualizações e 
acompanhamento

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento Básico

SC-033 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Agroflorestas/Florestas 
Urbanas/Hortas Urbanas

Criar núcleos e fomentar a criação de agroflorestas/
florestas urbanas e hortas urbanas como forma de 
produção de alimentos e pesquisa dos assuntos afins, 
de forma a trazer um contato mais do homem com a 
natureza.

Criação de  Câmara Temática sobre Meio 
Ambiente. 

Debates acerca de medidas 
efetivas de criação de espaços 
em áreas urbanizadas, 
destinadas à criação de 
agroflorestas/florestas urbanas 
e hortas urbanas

ODS 15 - Vida Terrestre

SC-045 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Adequar ZEE-LN condizente 
com nossa área de preservação 
ambiental

A Praia Vermelha do Sul esta preservada em sua 
vegetação natural e intocada. Não há nenhuma razão 
pela qual sua classificação seja Z4OD 

Solicitação de revisão do ordenamento 
territorial previsto no ZEE 2017 junto à 
SIMA

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
e ODS 15 - Vida Terrestre

PP-022 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento 
de Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso 
Sustentável sobre a contenção da expansão urbana do 
município

Instalação da Cãmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para 
revisãos dos planos diretores 
municipais, orientados pelo 
MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

PP-023 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento 
de Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso 
Sustentável sobre a contenção à expansão urbana do 
município

Instalação da Cãmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para 
revisãos dos planos diretores 
municipais, orientados pelo 
MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

PP-026 B Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento 
de Jacareí

Propõe alterações em diretrizes da Macrozona de Uso 
Sustentável sobre a contenção da expansão urbana do 
município

Instalação da Cãmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para 
revisão dos planos diretores 
municipais, orientados pelo 
MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

PP-026 D Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Alteração do Macrozoneamento 
de Jacareí

Proposta de demarcação da MZR-PA em Jacareí Instalação da Câmara Temática de 
Planejamento Territorial - CT-PT

Orientação e apoio para 
revisãos dos planos diretores 
municipais, orientados pelo 
MZR-PDUI

Monitoramento do 
planejamento territorial

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

> CONCLUSÃO



82

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA

OBJETIVO 
METROPOLITANO

PP-026 I Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Garantir a efetividade do ordenamento 
territorial

Fala que a Outorga Onerosa é aplicada no 
município de Jacareí desde 2005 - LC 4.850, 
para a revitalização urbana, e pede que esse 
tópico seja incluído nas análises do PDUI. 
*dúvida, pois o PD analisado é de 2003

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

— — — —

SC-018 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Saneamento Litoral Norte Necessidade de fortes investimentos em 
saneamento, em especial no tratamento de 
esgoto no município de Ilhabela, Que tem o 
pior indicador do estado de SP. Não existe 
tratamento de esgoto, apenas afastamento, 
por meio de emissário submarino, colocando 
em risco a biota e a balneabilidade das 
praias, o abastecimento de água, a coleta e o 
tratamento de esgoto

Ilhabela Governo Estado São 
Paulo; Sabesp

(I) Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico; (II) 
Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População local Melhoria do 
saneamento 
ambiental no 
município de 
Ilhabela, que possui 
déficit tanto no que 
se refere ao esgoto 
quanto à água 
(coletabilidade e 
tratabilidade)

(I) Criar uma 
Camara Temática 
de Saneamento 
Ambiental; (II) 
Alcançar índices 
de saneamento 
ambiental 
satisfatórios, de 
modo que se possa 
oferecer qualidade 
à população, 
conservar o potencial 
paisagístico e 
incentivar o turismo 
no município de 
Ilhabela

SC-030 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
ambiental

Estruturação de novo modelo de gestão 
de resíduos sólidos urbanos (RSU)

A proposta aqui anexada trata da implantação 
de um novo modelo de gestão de resíduos 
sólidos, para um município. Porém, serve 
como referência para dar solução, em escala 
regional, aos resíduos sólidos gerados em 
nossa região; 
Este novo modelo requer forte decisão por 
parte da administração pública; 
Este novo modelo atende plenamente à Lei 
Federal 12.305/2010 e abrirá portas para a 
geração de muitos empregos, fortalecerá as 
cooperativas de material reciclável, catadores 
autônomos, novos negócios e o lançamento 
de inúmeros produtos provenientes da 
transformação de resíduos orgânicos e 
diversos tipos de resíduos recicláveis, 
aquecendo a economia local e inovando a 
construção civil de forma sustentável 

RMVPLN Conselho de 
Desenvolvimento 
Metropolitano 
da RMVPLN e 
Prefeituras

Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Sabesp

População 
metropolitana

Instituir modelos 
sustentáveis de 
gestão de resíduos 
sólidos

II. A cooperação entre 
diferentes níveis de 
governo, mediante 
a descentralização, 
articulação e 
integração de seus 
órgãos e entidades 
da administração 
direta e indireta com 
atuação na região, 
visando ao máximo 
aproveitamento dos 
recursos públicos a 
ela destinados

SC-035 Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Compostagem Urbana / Meio Ambiente / 
Educação / Saúde

Incentivar a agricultura familiar, hortas 
públicas e criação de núcleos de 
compostagem orgânica na cidade para 
desafogar aterros sanitários

Municípios da 
RMVPLN

Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

—

População em 
geral

Gerenciamento de 
resíduos sólidos

Incentivo à agricultura 
sustentável 

PP-026 E Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde Metropolitano Proposta que complementa a FPIC de 
Transporte - Implantação do corredor 
verde / Promover integração do transporte 
intermunicipal

Jacareí Conselho de 
Desenvolvimento 
RMVPLN, 
Prefeituras

 Secretaria de Logística 
e Transportes

População 
metropolitana

Transporte Criar outras rotas 
na implantação do 
Corredor Verde

SC-006 D Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos 
Hídricos

Turismo Área ambiental da RMVPLN Estabelecer critérios operacionais e 
construtivos para Estradas Cênicas, 
contempladas no Programa Rotas Cênicas 
do governo estadual, por meio de resolução 
do Conselho Estadual de Turismo (Comtur) 
e Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(Consema)

RMVPLN CDM - Câmara 
Temática de 
Turismo

SDE/Secretaria 
Estadual de Turismo e 
Viagens

Público que 
usufrui do 
turismo regional

Organizar o turismo 
regional

Desenvolvimento 
ecoômico regional
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83

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA ATIVIDADES DE CURTO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP-026 I Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Garantir a efetividade do 
ordenamento territorial

Fala que a Outorga Onerosa é aplicada no município 
de Jacareí desde 2005 - LC 4.850, para a revitalização 
urbana, e pede que esse tópico seja incluído nas 
análises do PDUI. *dúvida, pois o PD analisado é de 
2003

— — —

ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
e ODS 15 - Vida Terrestre

SC-018 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Saneamento Litoral Norte Necessidade de fortes investimentos em saneamento, 
em especial no tratamento de esgoto no município de 
Ilhabela, Que tem o pior indicador do estado de SP. Não 
existe tratamento de esgoto, apenas afastamento, por 
meio de emissário submarino, colocando em risco a 
biota e a balneabilidade das praias, o abastecimento de 
água, a coleta e o tratamento de esgoto

Elaboração de um planejamento junto 
ao Governo do Estado e a(s) autarquia(s) 
para a melhoria do saneamento 
ambiental em Ilhabela

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento 
ODS 11 -  Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 
ODS 15 - Vida Terrestre

SC-030 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
ambiental

Estruturação de novo modelo 
de gestão de resíduos sólidos 
urbanos (RSU)

A proposta aqui anexada trata da implantação de um 
novo modelo de gestão de resíduos sólidos, para um 
município. Porém, serve como referência para dar 
solução, em escala regional, aos resíduos sólidos 
gerados em nossa região; 
Este novo modelo requer forte decisão por parte da 
administração pública; 
Este novo modelo atende plenamente à Lei Federal 
12.305/2010 e abrirá portas para a geração de muitos 
empregos, fortalecerá as cooperativas de material 
reciclável, catadores autônomos, novos negócios e o 
lançamento de inúmeros produtos provenientes da 
transformação de resíduos orgânicos e diversos tipos 
de resíduos recicláveis, aquecendo a economia local e 
inovando a construção civil de forma sustentável 

(1) Elaborar estudos sobre os resíduos 
sólidos no âmbito da Câmara Temática 
no Conselho de Desenvolvimento para 
subsidiarem a construção do Plano 
Regional de Resíduos Sólidos

(1) Elaborar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos da região

(1) Implementar o Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos da região

ODS 6 - Água Potável e 
Saneamento

SC-035 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Compostagem Urbana / Meio 
Ambiente / Educação / Saúde

Incentivar a agricultura familiar, hortas públicas e 
criação de núcleos de compostagem orgânica na 
cidade para desafogar aterros sanitários

— — —
ODS 2 - Fome Zero e 
Agricultura Sustentável

PP-026 E Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Transporte e 
Sistema Viário 
Regional

Corredor Verde Metropolitano Proposta que complementa a FPIC de Transporte - 
Implantação do corredor verde / Promover integração 
do transporte intermunicipal

— — —
ODS 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis

SC-006 D Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Turismo Área ambiental da RMVPLN Estabelecer critérios operacionais e construtivos para 
Estradas Cênicas, contempladas no Programa Rotas 
Cênicas do governo estadual, por meio de resolução 
do Conselho Estadual de Turismo (Comtur) e Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (Consema)

Organizar a Estratégia de Ação das Rotas 
Turísticas Integradas e a respectiva 
Câmara Temática de Turismo

Elaborar o Plano Regional de 
Turismo

Implantar o Plano regional 
de turismo

ODS 8 - Emprego Decente 
e Crescimento Econômico

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DE PROPOSTAS | Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP-026 A Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Pede para considerar no Macrozoneamento de Jacareí os estudos do macrozoneamento do 
município de Jacareí vigente em 2013, com vigência suspensa ✘ ✘

PP-039 F Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Limpeza por toda extensão do Rio Paraíba no Vale
✘ ✘

PP-039 G Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Declaração de APP de toda extensão da Várzea em São José dos Campos em especial no 
Distrito de Eugênio de Melo ✘

SC-004 A Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção da taxa do IGC para que ONGS ambientalistas possam requerer Caracterização de 
Drenagem ✘ ✘

SC-004 B Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Adesão ao Programa Águas para o Futuro dos Ministérios Públicos do MT e do PR Ministério 
Público

SC-004 C Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Habitação O GRAPROHAB deve aplicar o que define a nova Lei Federal 14.285/2021, requerendo 
pareceres dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente para aprovação de empreendimentos 
imobiliários

GRAPROHAB/SH/
GESP ✘ ✘

SC-004 D Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Turismo Estabelecer critérios operacionais e construtivos para Estradas Cênicas do Programa Rotas 
Cênicas do governo estadual, por meio de resolução do Conselho Estadual de Turismo, 
referendada por legislação específica da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos 
moldes do  Decreto no 53.146/2008, que define os parâmetros para a implantação, gestão e 
operação de estradas no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral no Estado 
de São Paulo (Estradas Parque)

✘ ✘

SC-004 E Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar a Área de Proteção Ambiental APA estadual Várzeas do Vale do Paraíba, para proteção, 
conservação e restauração das planícies de inundação do Rio Paraíba do Sul, nos moldes da 
APA Várzeas do Rio Tietê

✘

SC-005 A Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção da taxa do IGC para que ONGS ambientalistas possam requerer Caracterização de 
Drenagem ✘ ✘

SC-005 B Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Adesão ao Programa Águas para o Futuro do Ministérios Públicos do MT e do PR Ministério 
Público

SC-005 C Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Habitação O GRAPROHAB deve aplicar o que define a nova Lei Federal 14.285/2021, requerendo 
pareceres dos Conselho Municipais de Meio Ambiente para aprovação de empreendimentos 
imobiliários

GRAPROHAB/SH/
GESP ✘ ✘

SC-005 D Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Turismo Estabelecer critérios operacionais e construtivos para Estradas Cênicas do Programa Rotas 
Cênicas do governo estadual, por meio de resolução do Conselho Estadual de Turismo, 
referendada por legislação específica da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos 
moldes do  Decreto no 53.146/2008, que define os parâmetros para a implantação, gestão e 
operação de estradas no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral no Estado 
de São Paulo (Estradas Parque)

✘ ✘

SC-005 E Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar a Área de Proteção Ambiental APA estadual Várzeas do Vale do Paraíba, para proteção, 
conservação e restauração das planícies de inundação do Rio Paraíba do Sul, nos moldes da 
APA Várzeas do Rio Tietê.

✘

SC-006 A Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção da taxa do IGC para que ONGS ambientalistas possam requerer Caracterização de 
Drenagem ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-006 B Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de núcleos municipais nos moldes do Programa Águas para o Futuro, do Paraná, 
coordenados pelos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Movimentos Ambientalistas civis 
locais, para representação junto ao GAEMA (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio 
Ambiente) integrando, assim, a Rede de Atuação Protetiva do Meio Ambiente de SP

Ministério 
Público

SC-006 C Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Habitação O GRAPROHAB deve aplicar o que define a nova Lei Federal 14.285/2021, requerendo 
pareceres dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente para aprovação de empreendimentos 
imobiliários

GRAPROHAB/SH/
GESP ✘ ✘

SC-006 E Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criar a Área de Proteção Ambiental APA estadual Várzeas do Vale do Paraíba, para proteção, 
conservação e restauração das planícies de inundação do Rio Paraíba do Sul, nos moldes da 
APA Várzeas do Rio Tietê.

✘

SC-006 F Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Esportes, Lazer e 
Cultura

Orientar as prefeituras para criação de Leis dos Direitos Fundamentais dos Artistas, de acordo 
com as características e necessidades próprias de cada cidade, em consonância com os 
Direitos Universais estabelecidos pela ONU, uma vez que garantem a dignidade e as condições 
de trabalho dos artistas

✘ ✘

SC-007 A Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Isenção da taxa do IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo), para 
que ONGS e associações ambientalistas possam requerer Caracterização de Drenagem, 
principalmente com relação às nascentes e microbacias urbanas

✘ ✘ ✘

SC-007 B Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de núcleos municipais nos moldes do Programa Águas para o  Futuro
✘

SC-007 C Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Que o GRAPROHAB deva necessariamente requerer parecer dos Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente para aprovação de novos loteamentos nos moldes da Lei 14.285/21 ✘ Federal

SC-010 B Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Criar local para 
denúncia de crimes 
ambientais e áreas 
sensíveis de forma 

visual, para que 
todos os cidadãos 

possam ter um 
termômetro da 

situação

✘ ✘ ✘

SC-010 C Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Condicionar a 
liberação de 

recursos para 
os municípios a 
proteção efetiva 

das APPs - Áreas 
de Preservação 

Permanente 

✘ ✘ ✘

SC-013 A Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Não podemos mais aceitar nenhuma espécie de empreendimento, seja qual for, que degrade 
ainda mais nosso meio ambiente. É preciso plantar mais e não destruir o que ainda existe. O 
turismo ecológico com trilhas e educação ambiental seria o ideal

✘ ✘ ✘ ✘

SC-034 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Meio Ambiente Sem título * Proposta vazia

SC-037 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-038 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-039 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-040 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-041 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-044 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-045 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-047 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-048 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-049 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-051 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-052 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Propõe a manutenção da Zona de Preservação Permanente (ZPP), conforme o Plano Diretor 
Municipal (Lei Complementar n. 73/2018 e Lei Complementar n. 42/2011), contrapondo-se a 
propostas de criação de Zona Vertical Turística (ZVT) prevista no processo de revisão do Plano 
Diretor em curso. Requer que sejam adotadas medidas para coibir os abusos da proposta do 
PDUI, com o fito de defender as características ambientais das citadas áreas, assegurar a 
integridade de unidades de conservação e o respeito ao ZEE-SP

✘ ✘ ✘

SC-054 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Informa que a Associação dos Moradores da Praia da Mococa está movendo Ação Civil Pública 
contra a expansão urbana desorganizada em áreas de Floresta de Restinga Alta, na Praia 
da Mococa. Propõe a manutenção da Zona de Preservação Permanente (ZPP), conforme 
o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar n. 73/2018 e Lei Complementar n. 42/2011), 
contrapondo-se a propostas de criação de Zona Vertical Turística (ZVT) prevista no processo de 
revisão do Plano Diretor em curso. Requer que sejam adotadas medidas para coibir os abusos 
da proposta do PDUI, com o fito de defender as características ambientais das citadas áreas, 
assegurar a integridade de unidades de conservação e o respeito ao ZEE-SP

✘ ✘ ✘

SC-055 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-056 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-062 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-063 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-064 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-065 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-066 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-067 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-068 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-069 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-070 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-072 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-073 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-074 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-075 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-076 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-077 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-078 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-079 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-082 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-083 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-084 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-085 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-086 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-087 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-088 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

SC-089 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-090 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-091 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-092 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-093 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-094 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-095 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-096 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-123 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-124 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-125 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-126 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-127 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-128 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-129 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-130 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-132 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-134 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-136 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-137 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-140 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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SC-141 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-146 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-147 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-148 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-150 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-151 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-152 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-153 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-154 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-155 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-158 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-159 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-160 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-161 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-162 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-163 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-164 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-183 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-184 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘

SC-185 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos

Planejamento e Uso 
do Solo

Adequar o zoneamento da Praia Vermelha do Sul de Z4OD para Z2 do ZEEC-LN (antigo?), mais 
restritiva, condizente com a situação atual de área preservada ✘ ✘ ✘



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado à política de saúde, educação ou seguramça pública, que foge da competência  
 do PDUI no tocante às FPICS da Leu de Criação da UR
J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, Tribunal de Contas  
 ou outros (citar) 

J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional

Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente 
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SC-006 G Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos, 
Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Orientar as Secretarias de Educação de cada Município a criar as seguintes disciplinas: 
“Formação de Cidadania” e “Estudos Afro-brasileiros”.

Orientar as 
Secretarias de 
Educação de 

cada Município a 
criar as seguintes 

disciplinas: 
“Formação de 
Cidadania” e 

“Estudos Afro-
brasileiros”.

✘ ✘ ✘

SC-001 Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos. 
Planejamento e Uso do Solo.

Planejamento e Uso 
do Solo

Planejamento e Uso do Solo Não licenciar 
e permitir a 
ocupação da 

planície aluvional 
em toda bacia 

hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, 

devendo observar 
o Decreto Federal 

87.561/1982.

Instância 
municipal ✘
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Equipe Técnica

Coordenador Geral | Andrea Sandro Calabi

Coordenadora Adjunta | Marta Dora Grostein

Coordenadora Técnica | Rovena Negreiros

Coordenador Institucional | Marcos Campagnone

Equipes das Unidades Regionais
AU de Franca
Fabiana Coelho
Fernanda de Cássia Costa − coordenadora
Herlan Alcântara

RM de Jundiaí e RM de Piracicaba
Leticia Roberta
Mariana Yamamoto
Sandra Brandão
Sarah M Monteiro dos Santos − coordenadora

RM de Ribeirão Preto
Braulio Bracero 
Claudia Helena Leite − coordenadora
Felipe Dutra Dias
Ivana Araújo

RM Vale do Paraíba Litoral Norte
Cynthia Gonçalo 
Daniel Andrade 
Helena Grundig 
Zoraide Amarante Itapura de Miranda −  
coordenadora

Coordenadores de Bloco
Bloco 1 − Organização da base de dados e cartografia
Bruno Oliva
Roberta Fontan
Bloco 2 − Ordenamento Territorial
Marta Dora Grostein
Bloco 3 − Panorama Regional
Maria Lucia Camargo
Bloco 4 − Diagnóstico
Marlon Longo
Bloco 5 − Processo Participativo
Luciana Souza Damasceno Casa 
Bloco 8 − Comunicação Social
Margareth Cunha Lemos

Equipe Processo Participativo
Elsa Maglio
Geni Toffoli
Mauricio Hoffman

Equipe Comunicação Social
Andre Cury
Sueli dos Santos

Edição gráfica
Carlos Guena
Enzo Luis Nico Neto
Guen Yokoyama − responsável

Advogada − Ana Lucia Carvalho 

Consultores
Camila Maleronka
Francisco Vidal Luna
Regina Prosperi Meyer

Estagiárias
Ana Flavia Vicentini Benfica (AUF)
Carolina Abdalla Braga (RMP/RMJ)
Melissa da Silva Oliveira (RMVPLN)
Sarah Helena Caetano Rolindo (RMRP)

Secretária − Rosângela Monteiro 


