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Prefeitura do Município de Itu 

A/C José Roberto Fernandes Barreira 

Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos 

 

Referência: Revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento 

Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas de Itu (SP) 

Encaminhamos à V.Sa., a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, construída a partir da leitura 

técnica e comunitária da situação atual do município. 

Esperamos que este documento, que configura o escopo orientador da atuação da consultoria, 

contenha todas as informações requeridas por V.Sa. e permanecemos à disposição para prestar 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento compõe a ETAPA 4 - PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM, DA LPZUOS E DO PLANO 

DE MANEJO do processo de revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 

Zoneamento Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas de Itu (SP), objeto do contrato 

nº 171/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu e a empresa Geo 

Brasilis, em 21 de dezembro de 2021.  

O objetivo desta etapa é elaborar propostas para o desenvolvimento municipal, para a atualização da 

Política Urbana e para o (re)ordenamento territorial de Itu, incluindo aspectos de Parcelamento, 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, com objetivo de atualizar a legislação urbanística frente às 

transformações da dinâmica econômica, territorial e institucional ocorridas nos últimos anos no 

município. 

Neste contexto, o Capítulo 2 apresenta a síntese do diagnóstico técnico comunitário- em formato de 

teses - resultado das Etapas 2 e 3, a qual servirá de base para o estabelecimento dos Eixos de 

Desenvolvimento Municipal (Capítulo 3), compostos por um conjunto de estratégicas orientadoras 

para o planejamento de Itu, se constituindo como a matriz central da proposta de revisão do PDM, 

considerando o horizonte de dez anos. 

A quarta parte deste relatório é dedicada à atualização dos princípios e objetivos gerais da Política 

Urbana de Itu, com base no Título I da Lei Complementar nº 770/2006 e nas premissas básicas do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), que regulamenta as funções sociais da cidade e da 

propriedade, bem como a democratização da gestão urbana. 

As propostas para a revisão do Ordenamento Territorial de Itu são detalhadas no Capítulo 5, 

considerando: 

• Macrozoneamento, que compreende a (re)divisão espacial de todo o município; 

• Sistema Municipal de Áreas Verdes, sendo composto pela identificação dos espaços com 

predomínio de vegetação, destinados aos propósitos de interesse público; e 

• Estruturação viária, com objetivo de propor estratégias para ordenar o tráfego e direcionar o 

crescimento da cidade. 

O Capítulo 6 engloba os Instrumentos da Política Urbana que compõem as estratégias de 

ordenamento territorial de Itu, respeitando a realidade institucional e socioespacial do município.  
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2. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO E COMUNITÁRIO 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a síntese do resultado das Etapas 2 e 3, as quais 

juntas compõem o diagnóstico completo de Itu, considerando a identificação e a análise dos aspectos 

técnicos e a leitura do município a partir da visão da sociedade civil. 

Para tal, serão desenvolvidas teses sintetizando o diagnóstico elaborado, buscando evidenciar as 

questões estratégicas que o município deverá enfrentar nos próximos 10 anos, antecipando 

posicionamentos para garantir a consecução dos objetivos do Plano Diretor. As teses considerarão as 

problemáticas que permeiam o desenvolvimento do município e seus desdobramentos no território, 

as quais deverão se constituir como premissas a construção dos Eixos de Desenvolvimento Municipal, 

conforme a visão de futuro construída coletivamente.  

 

 Tese 1 

A relação de Itu com o meio ambiente é complexa. Se por um lado o município possui posição singular, 

com seu território apresentando os biomas da Mata Atlântica e Cerrado1, por outro, o remanescente 

florestal é cada vez menor, o que limita a criação de vetores de crescimento econômico baseado no 

turismo ecológico na zona rural, mas também como área de lazer para a população. Neste contexto, 

cita-se a APA Pedregulho, que já conta com trilhas utilizadas por ciclistas, mas que carece de incentivos 

para o fortalecimento de atividades de lazer, ou dos fragmentos florestais próximos de Cabreúva, que 

ainda poderiam ser acessados e conectados por corredores ecológicos.  

Observando esta temática na área urbana, nota-se que apesar de serem bem quistas pela população, 

as áreas verdes disponíveis são pequenas e desconexas. Como áreas de lazer, além das óbvias 

considerações que se faz sobre a necessidade de conservação e manutenção destes espaços para o 

uso da população, estes fragmentos vegetais (muitos destes sendo unidades de conservação) não 

conseguem se refletir em uma política ambiental integrada capaz de alterar a relação danosa entre o 

homem e a natureza. Cumpre citar que algumas unidades de conservação (sete no total) não 

apresentam características especiais que a caracterizariam como tal, como a APA Botuxim, cuja 

demarcação ocorreu como maneira de impedir a utilização do solo onde se encontra um depósito de 

lixo radioativo. 

 
1 Apesar de não constar na base de dados do Instituto Florestal – IF (2020), a aferição de existência do bioma do 
Cerrado em Itu foi verificada in loco pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, durante 
vistorias realizadas no âmbito de processos de licenciamentos ambientais. 
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Observa-se que o município apresenta grande potencial ambiental, com a oportunidade de aproveitar  

áreas que poderiam ter a dupla função: integrar o sistema de lazer municipal disponível para a 

população e contribuir para a reservação de água para o consumo humano.  

Dito isso, resume-se a Tese 1 como carência de uma política de planejamento que associe a expansão 

das áreas de lazer com uma política de preservação integrada, tendo em vista a capacidade hídrica 

do município, o bem-estar da população e o fortalecimento do turismo ecológico como vetor de 

crescimento econômico. 

 

 Tese 2 

A história do município agrega personagens e fatos de relevância nacional: a cidade surge entre 1597 

e 1607 como local de parada para bandeirantes vindos de São Paulo, os quais se estabeleceram em 

um traçado viário ortogonal, característico da ocupação espanhola observada na época. A partir do 

período de plantio de açúcar e café no Estado de São Paulo, a cidade cresce, surgindo ali a elite que 

iria alçar o ituano Prudente de Moraes como primeiro presidente brasileiro, criando o conceito de Itu 

como berço da república brasileira. Mais recentemente, a cidade ganha a fama pelo “gigantismo”, 

graças ao personagem Simplício, criado pelo humorista Francisco Flaviano de Almeida. 

Traços desta rica história ficaram preservadas na cidade, se manifestando em edifícios tombados por 

diferentes níveis de governo. A priori, destaca-se o Centro Histórico do município, que possui 

tombamentos do CONDEPHAAT (da paisagem e edifícios em diferentes graus) e IPHAN (tombamento 

de três edifícios e um painel), denotando a importância do patrimônio histórico para o contexto 

estadual e nacional. Além dos edifícios situados na região central, há outros bens tombados pelo 

CONDEPHAAT, dispersos pelo território municipal, que também marcam momentos importante da 

história do Estado, como o antigo Asilo Colônia Pirapitingui, fruto do período cuja política para o 

tratamento da hanseníase incluía o isolamento compulsório. Destaca-se também a grande quantidade 

de fazendas de relevância histórica situadas na área rural do município. 

Diante do exposto, verifica-se que Itu tem um potencial econômico único de atratividade turística no 

Estado de São Paulo, baseado no turismo histórico. Soma-se a isto a candidatura do traçado viário do 

Centro Histórico como patrimônio mundial reconhecido pela UNESCO, que caso confirmada, 

impulsionaria o desenvolvimento do turismo internacional. Entretanto, observa-se dificuldades no 

trato que o patrimônio histórico recebe no município. Apesar de reconhecida sua importância pelos 

gestores municipais, a população de Itu ainda não assimilou a importância da preservação dos imóveis 

de relevância histórica, tanto do ponto de vista de objeto de significação coletiva, quanto de 

viabilidade econômica para o município, deixando ao relento alguns imóveis, que não raro 

desmoronam e viram ruínas. A não preservação e conservação destes imóveis desperdiça o potencial 

turístico do município, minando o desenvolvimento deste importante setor econômico. 
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Desde os primeiros estudos para a criação de uma Zona Histórica no município, por volta da década 

de 60, houve resistência da população, e até hoje a municipalidade ainda não possui mecanismos 

suficientes para incentivar a conservação de edifícios de relevância histórica. Se faz mister a 

reorganização dos instrumentos legais por parte do poder público, atrelados ao planejamento urbano, 

a fim de evitar ainda mais a destruição dos edifícios de relevância histórica. Além disso, a 

municipalidade possui limitações de infraestrutura voltada para turistas, em que o acesso, a estadia, e 

a comunicação ainda não estão organizadas para este tipo de serviço. Por fim, a 2ª tese se resume no 

cenário de fragilidade da conservação e da valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural, 

tanto como vetor de desenvolvimento econômico, voltado à atração de turistas, quanto como 

promotora da identidade histórica do município junto aos ituanos. 

 

 Tese 3 

Do ponto de vista da legislação urbana, o município se encontra engessado em meio às normas 

vigentes, que possuem interpretações dúbias, falta de objetividade e detalhismo irrelevante. O Plano 

Diretor possui pouca relevância para as demais leis que regem a produção do espaço urbano, pois não 

há o rebatimento das macrozonas propostas com os limites da área urbana nem com o zoneamento. 

Soma-se a isto a falta de assertividade das macrozonas e de instrumentos urbanísticos 

regulamentados. 

Por sua vez, a LPZUOS peca ao utilizar definições dúbias e pouco assertivas, abrindo margem para a 

interpretação arbitrárias. Outro fator complicador, é o detalhismo de cada zona, o que se deve, em 

partes, à inexistência de Código de Obras no município, cujo o conteúdo foi inserido nesta lei. Tais 

fatores dificultam tanto o entendimento das normas pela população, quanto a atuação dos gestores e 

técnicos municipais na análise e aprovação de projetos. Cumpre citar também a inexistência de Código 

de Posturas, ferramenta fundamental para mitigar conflitos de uso do espaço público e de convivência 

urbana entre a população. 

Com um arcabouço normativo repleto de conflitos, ausência de critérios para determinados assuntos, 

e corpo de fiscalização municipal reduzido e sem aparato legal para se posicionar em determinadas 

situações, e falta de barreiras naturais que impeçam a expansão para além dos núcleos urbanos 

consolidados, o município começa a apresentar um intenso processo de espraiamento urbano. Este 

fenômeno ocorre principalmente por meio de: 

• Loteamentos do tipo “subúrbio norte-americano”, voltados para residências de alto padrão; 

• Chácaras rurais dispersas, mas à medida que se multiplicam se transformam em núcleos urbanos 

isolados; e 

• Loteamentos irregulares, que ocupam áreas tanto dentro da área urbana quanto em área rural, 

configurando novos núcleos urbanos isolados. 
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Tal crescimento impacta na capacidade de suprimento de infraestrutura urbana, que no caso dos 

sistemas de água e esgoto já enfrentam problemas de atendimento, tanto no núcleo urbano sede, 

quanto na região do Pirapitingui. Deve-se atentar que uma população cada vez mais dispersa torna a 

implantação de infraestrutura muito mais onerosa para o erário municipal, que se manifesta tanto na 

demanda por educação e saúde em regiões distantes, quanto na necessidade de ampliar a oferta por 

transporte público, que passa a fazer descolamentos maiores. 

Conforme abordado, é possível resumir que o município de Itu tem dificuldades em ordenar o 

território frente à infraestrutura disponível, dado a ausência de regulamentação de instrumentos 

urbanísticos, a carência de fiscalização e a existência de normas conflitantes. 

 

 Tese 4 

Como dito anteriormente, há lacunas interpretativas na legislação urbanística, edilícia e de posturas 

vigentes no município. Tais fatores complicam o entendimento das normas tanto pela população 

quanto pelos gestores e técnicos municipais. Isto posto, cumpre mencionar que existem dificuldades 

operacionais da Prefeitura no ordenamento e utilização do território pela complexidade dos trâmites 

relacionados, que são morosos e burocráticos, em que se destaca a falta de digitalização de 

procedimentos, o que sobrecarrega a gestão pública. 

A ausência de algumas legislações específicas, ou de manuais que transcrevam normatizações 

complexas para uma linguagem acessível também são fatores a se melhorar no município, pois 

facilitam o entendimento das normas para a população e oferecem um material objetivo para balizar 

a atuação dos técnicos e fiscais da Prefeitura. 

Assim, resume-se que os trâmites de protocolos e processos diversos são desnecessariamente 

burocráticos, pois são moldados de forma que levam muito tempo para a sua contemplação e 

resposta por parte da Prefeitura, como também há dificuldade em comunicar com clareza para a 

população as normatizações e os procedimentos vigentes. 
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3. EIXOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

Frente ao panorama atual, sintetizado nas teses elaboradas, a proposta de construção da Visão de 

Futuro busca desenvolver as potencialidades municipais e transformar as deficiências diagnosticadas, 

além de priorizar os temas apontados pela administração municipal e pela comunidade como focais 

para a construção do cenário desejado para a municipalidade. 

Tendo em vista que este cenário é a idealização da “Cidade que Queremos”, as propostas e diretrizes 

estratégicas formuladas a seguir procuraram considerar os riscos e as condicionantes da realidade de 

Itu para a construção de um panorama possível. Dessa forma, propõe-se a construção dos Eixos de 

Desenvolvimento Municipal (Figura 3-1), os quais contêm os caminhos e os direcionamentos práticos 

para efetivação da Visão de Futuro, definida de forma a considerar os anseios da gestão pública e da 

comunidade local. 
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Figura 3-1: Metodologia de construção dos Eixos de Desenvolvimento Municipal 

 

 

 

 

Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 
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Com base na metodologia apresenta, propõe-se o desenvolvimento de quatro eixos, detalhados 

conforme propõe a Figura 3-2. 

Figura 3-2: Detalhamento dos Eixos de Desenvolvimento Municipal 

 
Elaboração; Geo Brasilis, 2022 

As seções a seguir descrevem a proposta para cada eixo, considerando: 

• Objetivos: estabelece os propósitos de cada eixo, a partir das problemáticas levantadas na síntese 

do diagnóstico técnico e comunitário;  

• Diretrizes: reflete a conceituação, o rumo e as orientações do caminho a serem adotados para que 

se alcance o cenário desejável; e  

• Estratégias: meios práticos para operacionalização da proposta, tendo em vista o arcabouço legal 

e a capacidade de gestão da administração pública.  

 

 Eixo I – Áreas verdes e recursos hídricos 

Objetivo I: Contribuir para a melhoria da qualidade da água no município, identificando, valorizando e 

conservando os recursos hídricos e os remanescentes florestais de Itu 

Diretrizes: 

• Fomentar práticas de preservação, conservação e restauração florestal; 

• Melhorar a infraestrutura de abastecimento hídrico; 

• Preservar a qualidade e a quantidade da água destinada ao abastecimento público; 

• Proteger e controlar a captação da água subterrânea; 

• Implantar medidas, nos níveis macro e micro, voltadas à conservação hídrica das águas superficiais 

e subterrâneas; 

• Resguardar o entorno dos pontos de captação dos mananciais de abastecimento do município; 

• Preservar as áreas de mananciais, sob as perspectivas da qualidade e disponibilidade da bacia, 

através da adoção de estratégias urbanísticas e ambientais;  

Diretrizes 

Estratégias 

Objetivos 
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• Incentivar a adoção de reservatórios de água pluvial na escala do lote e de estratégias de 

infraestrutura verde com potencial paisagístico nas áreas públicas; 

• Prever áreas do solo permeáveis independente da natureza e porte do empreendimento 

imobiliário. 

 

Estratégias:  

• Conservar, delinear e conectar as áreas com potencial para serem corredores ecológicos; 

• Expandir o projeto de recuperação de nascentes, principalmente em cursos d’água adotados como 

mananciais e para trechos de margens e áreas a serem reflorestadas, tal como os corredores 

ecológicos previstos (Itaim, Tapera Grande Pirapitingui e o corredor Tietê – Sorocaba – Mambaça); 

• Respeitar a legislação federal de parcelamento do solo rural e as diretrizes de uso do solo dos 

Planos de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e de Áreas de Proteção Permanente 

(APPs) que se sobrepõem ao território municipal; 

• Realizar o levantamento das APPs urbanas quanto ao grau de consolidação, de acordo com os 

critérios da Lei Federal 14.285/2021, a qual oferece a prerrogativa municipal de estabelecimento 

das faixas marginais sobre áreas de ocupação consolidada, atendendo ao interesse coletivo do 

conjunto da municipalidade; 

• Cadastrar e determinar os limites das áreas a serem preservadas, considerando APP, APAs, 

parques, etc., além de definir metas para projetos de recuperação ambiental, complementando 

os existentes; 

• Manter atualizado o cadastro de áreas de interesse de conservação, considerando critérios tanto 

ecológicos quanto políticos/ administrativos (heterogeneidade, diversidade e/ ou relevância de 

espécies animais e/ ou vegetais; valor educacional; fragilidade perante o processo de antropização; 

valor educacional ou científico; grau de conservação; área disponível; situação fundiária; 

disponibilidade para este fim); 

• Conservar do processo de urbanização os extremos das porções leste – área de maiores 

declividades fragilidade ambiental, por meio da delimitação de Macrozona Rural; 

• Estimular a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural e regulamentar o instrumento de 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), qualificando as áreas verdes do município; 

• Elaborar estudo hidrológico por meio do diagnóstico do volume e da vazão, da qualidade 

ambiental, das possibilidades de recarga e das demandas atual e futura de consumo, considerando 

também as reservas subterrâneas; 

• Cadastrar, controlar e fiscalizar as outorgas para captação de água em parceria entre a Companhia 

Ituana de Saneamento (CIS), Secretaria Municipal de Planejamento e o Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE); 

• Universalizar o acesso à água potável, priorizando os investimentos em infraestrutura de 

abastecimento público em área críticas e com déficit no atendimento; 
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• Implantar o Programa de Controle de Perdas para redução das perdas de água no sistema de 

abastecimento; 

• Expandir a rede de coleta de esgoto para toda a população e garantir correta destinação e 

tratamento dos efluentes, o que engloba: 

o Realizar a manutenção das instalações da ETE Pirajibu, com foco nas operações e na 

realização do tratamento de todo o esgoto coletado na região do Piraptingui; 

o Considerar a possibilidade de tratamentos de efluentes com técnicas “alternativas” ou em 

menor escala a depender da localização e das características da ocupação; 

• Desenvolver o Plano de Drenagem Urbana, com foco no levantamento de áreas com 

suscetibilidade de inundação e na proposição de medidas estruturais de controle da drenagem; 

• Delimitar os mananciais de abastecimento hídrico de Itu, por meio do Sistema Municipal de 

Mananciais e Corredores Ecológicos, priorizando a definição de parâmetros ambientais específicos 

quanto à ocupação e o fomento de projetos de recuperação de nascentes; 

• Revisar Plano da Mata Atlântica, orientando-o para a identificação das causas do desmatamento, 

e das ações necessárias para sua conservação, preservação e restauração florestal; 

• Criar novas áreas verdes públicas, especialmente no entorno de áreas ocupadas e com taxas 

reduzidas de permeabilidade; 

• Solicitar contrapartidas resultantes dos processos de parcelamento em distritos distantes da área 

urbana consolidada, tais como a recuperação de áreas verdes e a autonomia quanto aos sistemas 

de saneamento; 

• Garantir que os novos loteamentos reservem áreas permeáveis e sistema de lazer no entorno dos 

corredores ecológicos previstos; 

• Determinar contrapartidas para a emissão de alvarás de obras, voltados a incentivar a implantação 

de sistema de captação, contenção e retenção de água da chuva; 

• Definir medidas estruturais de controle da drenagem e incorporar à revisão do zoneamento as 

porções da cidade com potencial para abrigar reservatórios d´água - pluvial e abastecimento - a 

médio e longo prazos, tanto a partir da obrigatoriedade de retenção de água nos lotes (caixas para 

reserva da água pluvial), quanto em espaços públicos, como bacias de detenção ou retenção; 

• Estruturar e fortalecer a fiscalização ambiental no município a fim de promover o controle e 

monitoramento do uso dos recursos naturais e das atividades potencialmente poluidoras. 

 

Objetivo II: Ampliar as áreas públicas com uso sustentável, garantindo maior cobertura vegetal e 

espaços de lazer para a população  

Diretrizes: 

• Integrar as áreas verdes municipais através de ações do poder público, ampliando o contato da 

população com a natureza;  

EM DISC
USS

ÃO



 

  
 

Rua Paulistânia, 381 –  5º andar  
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490  

Inteligência Territorial 

Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 

geobrasilis.com.br 

 
| 17 

• Promover interligações entre os espaços livres e as áreas verdes de importância ambiental, 

integrando-os através de caminhos verdes, rotas cicloviárias e arborização urbana; 

• Promover ações que resultem na melhoria ambiental das áreas verdes urbanas, voltadas para a 

ampliação da arborização com espécies nativas e desenvolvimento da microfauna; 

• Promover a conscientização ambiental voltada ao manejo das águas, conservação de APPs e 

descarte de resíduos sólidos; 

• Qualificar a ambiência urbana por meio da regulamentação das posturas. 

 

Estratégias: 

• Identificar e cadastrar áreas verdes de importância cultural com potencial para integrar o Sistema 

Municipal de Áreas Verdes; 

• Criar sistema de parques lineares, além de incluir os equipamentos de lazer ao ar livre na 

programação dos eventos culturais locais; 

• Criar rota cicloviária de integração entre atrativos turísticos e espaços públicos relevantes, 

compatibilizada ao Plano de Mobilidade Urbana; 

• Interligar as praças do centro histórico de forma que ciclistas e pedestres possam percorrer o 

percurso em condições de segurança e acessibilidade. 

• Regulamentar as APAS de pequeno porte como efetivas zonas urbanas voltadas ao lazer, à 

conservação e à educação ambientais; 

• Revisar plano de arborização urbana, com o objetivo de orientar a implantação da política de 

plantio, conservação, manejo e expansão da arborização na área urbana, com uso predominante 

de espécies nativas; 

• Monitorar da qualidade do solo, do ar, e da vegetação, privilegiando as áreas verdes indicadas no 

Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas, com o objetivo de melhorar as condições de 

sobrevivência da microfauna; 

• Implantar projetos sociais de apropriação do espaço urbano, que aliem atividades escolares, da 

terceira idade, além de cooperação público-privada, e da sociedade em geral, como: 

o Projeto Hortas Urbanas, estimulando a produtividade do solo urbano e o aproveitamento do 

lixo orgânico, com ações de compostagem; 

o Projeto Adote uma Árvore, promovendo a ambiência urbana mais verde e humanizada; 

o Projeto Adote Uma Praça, com parceria de empresas, para a manutenção do espaço público; 

o Projeto Cuide de Uma Nascente, estimulando a consciência da preservação ambiental. 

• Elaborar programa de educação ambiental voltado à sensibilização da população, especialmente 

de crianças e jovens acerca dos espaços verdes existentes no município quanto à importância do 

patrimônio natural de Itu, com o objetivo final de promover a preservação, a conservação e a 

valorização destes elementos; e 
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• Disciplinar posturas relacionadas ao ruído, uso de espaços públicos, publicidade ao ar livre, uso 

das calçadas, penalidades por irregularidades, entre outros. 

 

 Eixo II - Patrimônio ambiental urbano e turismo 

Objetivo I: Estabelecer um conjunto objetivo de regras para preservação do patrimônio ambiental 

urbano, potencializando a vocação de Itu para candidatura a patrimônio mundial reconhecido pela 

UNESCO 

Diretrizes: 

• Ampliar a política de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico do 

município, primando por um modelo integrativo, conceituado na preservação da paisagem urbana, 

elaborando políticas específicas e demarcação de zonas especiais, no zoneamento municipal, com 

a prescrição de parâmetros específicos; 

• Regulamentar os instrumentos urbanísticos aplicáveis às diversas dimensões do patrimônio 

histórico, artístico, cultural e paisagístico do município; 

• Ampliar da visão institucional acerca do patrimônio histórico a partir do olhar social, por meio da 

educação patrimonial. 

 

Estratégias: 

• Manter atualizado o inventário dos bens culturais e históricos do município, o que inclui os imóveis 

tombados pelo CONDEPHAAT e IPHAN, integrando-os ao circuito turístico municipal, como forma 

de divulgar e valorizar a história de Itu; 

• Criar legislação específica para regulamentar os processos administrativos de inventário e 

tombamento dos bens culturais e históricos de Itu, no âmbito municipal; 

• Implantar Política Municipal de Conservação para o Patrimônio Construído com a adoção de 

categorias menos restritivas que as do tombamento para imóveis relevantes para a paisagem 

urbana como, por exemplo, por meio da criação de unidades de interesse de preservação, que 

podem ter critérios de preservação mais flexíveis e receberem apoio e incentivo municipal em 

troca da salvaguarda do bem; 

• Estabelecer critérios e regulamentação da aplicação de Transferência do Direito de Construir a 

partir dos imóveis tombados situados majoritariamente na Zona Histórica; 

• Criar fundo para conservação do patrimônio, vinculado ao Conselho de Preservação do Patrimônio 

Histórico Cultural da Estância Turística de Itu; 
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• Garantir que os parâmetros de ordenamento territorial corroborem com a manutenção do 

patrimônio e da paisagem da porção central de Itu – tanto para a intervenções nas edificações 

existentes quanto voltados à novas edificações - em parceria com IPHAN e CONDEPHAAT,  

• Garantir a conciliação da legislação urbana com as mais recentes revisões das resoluções de 

tombamento do CONDEPHAAT, o que inclui os regramentos para áreas envoltórias; 

• Apoiar programas de educação patrimonial, mediante a articulação entre as secretarias municipais 

de educação e cultura, e os demais órgãos competentes a níveis estadual e federal, a fim de 

despertar o interesse pelo patrimônio histórico estimulando o sentimento de identificação e, 

consequentemente, o envolvimento em ações de preservação, das crianças, jovens e adultos. 

 

Objetivo II: Fomentar, por meio do patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico do município, 

o incremento da vocação turística na economia criativa e local, contribuindo para despertar a 

identidade cultural de Itu 

Diretrizes: 

• Qualificar os espaços públicos, ampliar as possibilidades de circulação para pedestres e ciclistas e 

garantir condições de acessibilidade; 

• Utilizar unidades de interesse de conservação para usos públicos (biblioteca, centro de 

informações turísticas, eventos, etc.), sempre que possível; 

• Estudar normas de uso, ocupação de proteção para o entorno da antiga linha da Fepasa; 

• Qualificar a infraestrutura para o turismo rural: estradas de circulação, estradas cênicas, ciclovias, 

sistema de áreas verdes, normas de uso do solo para as macrozonas rurais ou de baixa densidade 

de ocupação; 

• Incentivo de atividades econômicas baseadas na economia criativa, que se apropriem das 

condicionantes culturais e ambientais e resultem em desenvolvimento social, crescimento 

econômico e fortalecimento da identidade ituana; 

• Atrair cursos voltados ao restauro e ao artesanato e formar mão de obra técnica, inclusive como 

alternativa para atração de estudantes de outros municípios; 

• Verificar a possibilidade de estabelecer datas comemorativas com eventos temáticos, voltados à 

preservação do patrimônio histórico, por meio de congressos, feiras e festivais. 

 

Estratégias: 

• Elaborar plano com metas de recuperação de calçadas, estabelecendo áreas prioritárias de 

intervenção e progressivas no tempo e em área; 

• Estabelecer regra para definir tipologias do passeio público; 
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• Vincular a emissão de alvará de construção à aprovação da calçada de acordo com a testada do 

lote; 

• Estabelecer regras para o uso da calçada para eventos, bares, cafés etc. no Código de Posturas; 

• Elaborar programação de feiras livres semanais existentes e extraordinárias como elementos da 

cultura imaterial da cidade, englobando: Rua Paula Souza e Rua Barão de Itaim; Rua do Patrocínio; 

Rua dos Andradas; Rua Floriano Peixoto; Praça da Matriz; os parques existentes e as áreas urbanas 

já definidas como de preservação; 

• Regulamentar as formas de comércio gastronômico na legislação urbanística e de posturas, a fim 

de fomentar tais atividades no centro histórico; 

• Ampliar a quantidade de estabelecimentos comerciais voltados ao turista por meio de benefícios 

aos proprietários de imóveis que fazem parte das zonas histórica e de preservação histórica; 

• Divulgar e incrementar o circuito de feiras livres, gastronômicas e de artesanato, semanais e 

extraordinárias, para fomentar o uso dos espaços públicos por moradores e turistas. 

• Manter atualizado o inventário da oferta turística municipal e ampliar a divulgação do calendário 

de eventos e do potencial turístico do município, atuando junto aos meios de comunicação local e 

regional, ao COMTUR e ao trade turístico; 

• Revisar o Plano Diretor de Turismo, com foco nos segmentos cultural, religioso, rural e ecoturismo, 

como fator de desenvolvimento econômico e social, respeitando e valorizando o patrimônio 

cultural, o paisagístico e o natural do município, observadas as peculiaridades históricas e 

ambientais; 

• Elaborar um plano de marketing para sensibilização e engajamento da população quanto à 

relevância do patrimônio cultural local e dos benefícios em mantê-lo preservado e utilizado, assim 

como dos ganhos à cidade advindos do fortalecimento da atividade turísticas. 

 

 Eixo III – Ordenamento territorial 

Objetivo I: Estabelecer um conjunto objetivo de regras para o uso e a ocupação do território 

Diretrizes: 

• Revisar a legislação urbana de modo a torná-la condizente com a realidade municipal e as 

expectativas de desenvolvimento da próxima década de forma que os assuntos sejam alocados 

corretamente e que sua objetividade permita a correta interpretação por parte de gestores, 

técnicos e da sociedade como um todo; 

• Condicionar a aprovação de loteamentos à presença de infraestrutura, equipamentos e serviços 

(à existência destes itens próximos à gleba, à implantação ou à execução por parte do 

empreendedor); 
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• Utilizar limites e referências consistentes para a delimitação de zonas urbanas, tais como o sistema 

viário, corpos hídricos perenes, acidentes geográficos ou intervenções antrópicas relevantes e o 

próprio traçado do perímetro urbano; 

• Considerar, quando do estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo, os espaços 

relevantes destinados a grandes eventos no município; e 

• Delinear os eventuais “usos não-agrícolas” nas macrozonas rurais, de modo a incentivar atividades 

complementares às produtivas, como o turismo e mesmo a agroindústria, sem dar abertura a usos 

e formas de parcelamento não contemplados pela legislação federal concernente. 

 

Estratégias: 

• Consolidar a legislação urbana com a correta distinção dos temas: ordenamento do solo, normas 

edilícias, estruturação viária e posturas, mas permitir a articulação e a coerência entre tais 

documentos; 

• Atualizar a política de uso e ocupação do solo, com foco na sua simplificação e objetividade, de 

modo à: 

o Considerar as diferenças de porte e complexidade entre estabelecimentos econômicos; 

o Limitar a ocupação dos recuos, evitando prejuízos para a ambiência urbana, para futuras 

ampliações ou para alargamentos do sistema vário e para a permeabilidade dos lotes; 

o Garantir à correspondência entre os parâmetros de usos e ocupação do solo com a 

estruturação viária, considerando a capacidade/ classificação das vias; 

o Dirimir diferenças inconsistentes entre as zonas e eixos urbanos; 

o Permitir a unificação de lotes pertencentes a diferentes zonas urbanas, criando regra para os 

casos de incidência de mais de um zoneamento;  

o Estabelecer que as regras para lotes oriundos de processos de regularização fundiária são 

semelhantes às aplicadas aos demais lotes urbanos, para os quais se deve respeitar os 

parâmetros de ocupação do solo relacionados à testada do lote, à área mínima do lote e ao 

intervalo de densidade habitacional previsto para cada zona urbana; 

o Estabelecer objetivamente as normas para os processos de regularização que possam gerar 

lotes autônomos e os que possam gerar frações em regime condominial; 

o Revisar parâmetros de ocupação do solo das zonas industriais; 

o Estabelecer parâmetro de testada mínima por zona urbana e regra para a escolha da frente 

do lote;  

o Qualificar a ambiência urbana, principalmente das porções centrais, e estudar benefícios 

para a adoção de estratégias de fruição visual, tais como a fachada ativa nas edificações; 

o Prever medidas e ações para a fiscalização coibir a ocupação de caráter urbano da área rural; 

e 
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o Estabelecer parâmetros de incomodidade que orientem a definição das atividades com 

impacto no uso residencial e que possibilitem a gestão dos conflitos de uso. 

• Revisar o Código de Obras e Edificações de Itu, o que deverá englobar: 

o Critérios de prevenção de impacto no trânsito para loteamentos ou condomínios fechados, 

tais como faixa de acumulação de veículos no interior do lote; 

o Estabelecer critérios e limitações para campings, evitando que se constituam em posteriores 

loteamentos; 

o Revisar tabela de estacionamento para atividades não residenciais, de acordo com a 

complexidade do uso; 

o Glossário, com destaca para definições de térreo, subsolo e “área não edificável”; 

o Dimensionamento do sistema vário – vias, calçadas e sarjetas – de condomínios edilícios. 

• Informar a população de que normas de uso e ocupação do solo existentes em bairros/ 

loteamentos - de ordem condominial, por exemplo – não podem ser mais flexíveis do que aquelas 

estabelecidas na legislação urbanística municipal;  

• Estabelecer o porte e a tipologia de empreendimentos que possam causar impactos ambientais, 

urbanos e de mobilidade com sua implantação e operação, que deverão apresentar Estudo de 

Impacto de Vizinhança – EIV; 

• Definir e criar procedimentos de análise dos polos geradores de tráfego, existentes e futuros; 

• Elaborar mapa de estruturação viária em função das características atuais das vias em relação ao 

seu porte, função no sistema viário, necessidade de remodelação dos fluxos de circulação e 

articulação com o uso e a ocupação do solo atuais e previstos para a próxima década; 

• Regulamentar as ferramentas oriundas do Estatuto da Cidade, como outorga onerosa do direito 

de construir e direito de preempção; e 

• Compatibilizar e definir o limite municipal e o perímetro urbano. 

 

Objetivo II: Privilegiar um processo de ordenamento do território que auxilie na compactação e o 

adensamento de áreas já estruturadas, equilibrando a oferta de infraestrutura urbana e equipamentos 

entre todas as regiões do município, de acordo com a vocação pretendida 

Diretrizes: 

• Promover um processo de expansão urbana que não represente a fragmentação do espaço e 

geração de vazios entre as áreas parceladas; 

• Priorizar a expansão da urbanização sobre vazios/ porções intermediárias entre áreas já ocupadas/ 

parceladas; 

• Incentivar a integração metropolitana nas ações de planejamento e gestão nas porções já 

conurbadas com Salto e, principalmente, Sorocaba, na qual se encontra a maior área ocupada e 

futuro conjunto habitacional da cidade; 
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• Garantir o acesso de toda a população às porções urbanizadas da cidade, e a distribuição de 

equipamentos comunitários e serviços de forma equânime pelo território; 

• Articular medidas e planos concernentes à questão habitacional, formados por uma gama de 

soluções que abarque a diversidade das condições urbanísticas e fundiárias existentes nos 

aglomerados subnormais; e 

• Garantir a oferta de incentivos que possam facilitar a preservação e o uso dos patrimônios natural 

e cultural do município. 

 

Estratégias: 

• Estimular a ocupação dos vazios urbanos nas ZH, ZPH, ZR2, ZR3, por meio da aplicação dos 

Instrumentos Indutores da Função Social da Propriedade, como Parcelamento, a Edificação ou a 

Utilização Compulsória (PEUC) e IPTU Progressivo no Tempo 

• Estabelecer critérios para classificação dos vazios urbanos – lotes e glebas - correspondentes às 

características das diferentes zonas municipais como, por exemplo, área mínima, situação 

fundiária, coeficiente de ocupação da edificação (se houver), percentual de áreas verdes, tempo 

de desocupação ou subutilização, dentre outros; 

• Controlar a ocupação urbana nos vetores de conurbação, notadamente sentido Salto e Sorocaba, 

culminando na prevenção de conflito entre as estruturas políticas, administrativas e sociais dos 

municípios; 

• Promover a coesão territorial dos núcleos urbanos isolados, conectando-os à área urbana 

consolidada, de modo a garantir acesso aos equipamentos sociais, serviços e infraestrutura, 

proporcionando o desenvolvimento urbano equilibrado; 

• Elaborar levantamento do uso do solo rural; 

• Diferenciar as contrapartidas para os condomínios/ loteamentos de acesso restrito, tais como a 

qualificação do ambiente urbano perimetral (construção e eventualmente manutenção de 

calçadas, por exemplo); a doação de áreas verdes ou institucionais extramuros; a construção de 

espaços públicos e/ou equipamentos de uso coletivo voltados à população do entorno; 

• Delimitar diretrizes de arruamento em escala macro para impedir a interrupção da malha viária 

ocasionada por empreendimentos de acesso restrito; 

• Identificar áreas públicas ocupadas por particulares, tal como ocorre com sedes de clubes e criar, 

por meio da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação, os instrumentos mais adequados 

para regularizar a situação; 

• Realizar diagnóstico dos aglomerados subnormais para avaliar as condições urbanas e fundiárias, 

possibilitando o cadastro das ocupações e sua atualização, em que se englobam as ações: 

o Criação e fortalecimento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

o Estudar locais passíveis de aplicação da Reurb-E, e estabelecer critérios de compensação 

ambiental e/ou urbanística para os beneficiários dos processos de Reurb-E. 
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o Realizar convênios para projetos de assistência técnica em habitação de interesse social 

(ATHIS), ou criar escritório municipal focado no tema; e 

o Instituir programa de aluguel social. 

• Estabelecer hierarquização viária compatível com a infraestrutura urbana e equipamentos 

instalados e com a demanda por fluxos de transporte coletivo. 

 

Objetivo III: Contribuir para o desenvolvimento econômico por meio das ações de ordenamento 

territorial 

Diretrizes: 

• Garantir a distribuição equânime das oportunidades de trabalho sobre o território, de forma a 

diminuir o impacto do processo de expansão urbana verificado no município sobre as 

oportunidades de acesso aos empregos e sobre as condições de mobilidade; 

• Investir na interação entre os setores produtivos de Itu; 

• Promover o turismo como vocação econômica, com destaque para os segmentos cultural, 

religioso, rural e ecoturismo; 

• Elaborar conjunto de regras para promover a utilização dos espaços públicos em eventos; 

 

Estratégias: 

• Delimitar as zonas que permitam a mescla dos usos, melhorando a distribuição e ampliando o 

alcance das atividades de comércio e serviços no território, estimulando a promoção de 

centralidades de bairro e a atração de novos empreendimentos à Itu; 

• Estabelecer parâmetros de incomodidade que orientem a definição das atividades com impacto 

no uso residencial e que possibilitem a gestão dos conflitos de uso 

• Promover a implantação do Centro Empresarial, vocacionando área para a instalação de novos 

empreendimentos e usos incômodos ao residencial, que possibilitem a geração de postos de 

trabalho e renda; 

• Incentivar a implantação de loteamentos e condomínios empresariais e industriais; 

• Viabilizar incentivos fiscais para a atração de indústrias na zona destinada para esses usos; 

• Promover a integração com os municípios da RMS, visando a realização de parcerias no 

desenvolvimento de projetos de abastecimento, pesquisas de mercado, organização de 

campanhas e trabalhos educativos com pequenos produtores; 

• Articular parceria com o setor privado de tal modo a explorar outros segmentos voltados ao 

turismo, como o setor gastronômico 

EM DISC
USS

ÃO



 

  
 

Rua Paulistânia, 381 –  5º andar  
Vila Madalena - São Paulo - SP 
CEP 05440-000 - Brasil 
Tel. +55 11 3035-1490  

Inteligência Territorial 

Planejamento Estratégico 
Gestão Ambiental 

geobrasilis.com.br 

 
| 25 

• Explorar vocação das rodovias que cruzam as áreas urbanas, com a regulamentação de seus 

acessos, dos usos compatíveis e da vocação de serviços e logística; 

 

 Eixo IV – Fortalecimento institucional 

Objetivo: Facilitar a compreensão do conjunto de regras de ordenamento territorial, por meio da 

diversificação do acesso à informação/uniformização da gestão urbana 

Diretrizes: 

• Desburocratizar os trâmites de protocolos e processos, tornando as análises e pareceres mais ágeis 

e pragmáticos; 

• Promover a digitalização da documentação necessária para os diversos licenciamentos (obras, 

loteamentos, etc.); 

• Integrar a consulta de viabilidade, ficha cadastral, etc., com o sistema de geoprocessamento 

municipal;  

• Munir os gestores técnicos do município, de informações, dados, diagnósticos, mapeamentos e 

indicadores, facilitando a tomada de decisão e o planejamento estratégico da política urbana; 

• Criar ferramentas para gestão do território a fim de mitigar, monitorar e fiscalizar os conflitos 

viários, ambientais e de uso do solo). 

 

Estratégias: 

• Implementar e ampliar gradativamente os serviços prestados pela municipalidade via internet 

através de plataforma própria integrada ao site do município; 

• Elaborar manuais, roteiros, tutoriais e disponibilizar o acesso em plataforma específica; 

• Manter atualizado o ItuGeo, contemplando o cadastro multifinalitário, o sistema de 

geoprocessamento e a integração dos cadastros municipais dos segmentos de saúde, educação e 

assistência social; 

• Assegurar o acesso público à informação, através de instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes em todos os níveis; 

• Elaborar o Código de Obras e o Código de Posturas para apoiar a ação da fiscalização, com foco no 

ordenamento do solo urbano; 

• Fortalecer a fiscalização de obras, posturas e ambiental do município, a fim de promover o controle 

das ocupações em áreas rurais e monitorar as atividades potencialmente poluidoras e geradoras 

de impacto 
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• Munir a equipe de fiscalização com equipamentos e ferramentas tecnológicos, a fim de 

potencializar a atuação dos fiscais ao longo do território municipal, com foco no combate às 

ocupações irregulares. 

 

 Inovações da proposta 

• Junção dos dados técnicos com demandas dos gestores municipais e da população por meio de 

teses que sintetizam as problemáticas que permeiam o planejamento territorial do Itu; e 

• Adoção de frentes transversais de fundamentação e direcionamento das políticas de produção da 

cidade, propondo-se a alteração do perfil setorial para a visão de planejamento urbano integrado. 

Neste contexto, entende-se que as políticas setoriais (educação, saúde, assistência social, turismo, 

esporte, segurança pública etc.) apresentam melhores condições de compreender as demandas 

locais, uma vez que estão mais próximas ao tema, sendo capaz de indicar propostas específicas e 

mais adequadas com a realidade setorial. Dessa forma, o Plano Diretor foca no território e 

sobreleva as Políticas Setoriais presentes no município.  
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4. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA URBANA DE ITU  

O Plano Diretor se constitui como instrumento básico da política urbana do município, visando ordenar 

o desenvolvimento físico-espacial da cidade, em harmonia com os recursos naturais e as funções 

sociais, econômicas, paisagísticas, históricas, fiscais, financeiras e administrativas, garantindo o bem-

estar de seus habitantes e a conservação do meio ambiente natural e construído.  

O PDM de 2006 organiza o conceito, a finalidade, os princípios, os objetivos gerais e as diretrizes da 

política urbana de Itu, no seu Título I. Neste sentido, a presente proposta alinha os princípios e 

conceitos constantes na legislação vigente às disposições do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001), solidificando as funções sociais da cidade e da propriedade e a democratização da 

gestão urbana, como bases estruturantes e fundamentais da Política Urbana municipal. 

 

 Princípios 

Ficam estabelecidos os seguintes princípios para a Política Urbana de Itu: 

i. Função Social da Cidade: corresponde ao direito à cidade para todos, o que compreende a 

promoção da justiça social, a erradicação da pobreza, da exclusão social e redução das 

desigualdades sociais e socioespaciais, como também a promoção do direito à terra urbanizada, 

à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte 

coletivo, ao trabalho, à cultura, ao lazer, à memória e ao meio ambiente preservado e sustentável; 

ii. Função Social da Propriedade: é cumprida quando ela for utilizada para a coletividade, a 

segurança, o bem estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental, como também quando atender as 

exigências fundamentais do Plano Diretor e das legislações correlatas, e quando assegurar o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas; 

iii. Gestão Democrática e Participativa da Cidade: ocorre quando a formulação, execução e 

acompanhamento da política territorial incorpora a participação dos diferentes segmentos da 

sociedade, por meio de suas entidades e associações representativas; 

iv. Proteção e desenvolvimento econômico do patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental: 

por meio da adoção de procedimentos da fiscalização, manutenção e qualificação, de modo a que 

os cidadãos possam usufruir do patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental sem prejuízo 

para a coletividade. 

v. Desenvolvimento integrado e sustentável: promoção de oportunidades, o respeito do passado 

no presente e o fomento a um futuro com desenvolvimento ambientalmente sustentável, 

baseado na bioeconomia e na economia criativa, fundamentando a política municipal nos 

princípios da universalização da prestação dos serviços públicos alcançando a totalidade da 

população, garantindo-lhe o direito à vida com qualidade, proporcionada pela aplicação de 
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recursos visando à promoção ambiental, a saúde do cidadão e das instituições, a valorização da 

cidadania e a promoção e fomento ao empreendimento privado. 

 

 Objetivos gerais 

Ficam estabelecidos os seguintes objetivos para a Política Urbana de Itu: 

i. Respeitar os níveis de planejamento municipal, com destaque para o Macrozoneamento e o 

Zoneamento Urbano, compatibilizando o uso e a ocupação do solo com a conservação do meio 

ambiente e do patrimônio histórico, propiciando melhores condições de acesso à terra, à 

habitação, ao trabalho, à mobilidade urbana, aos equipamentos públicos e aos serviços urbanos 

à população, evitando-se a ociosidade dos investimentos coletivos em infraestrutura, 

racionalizando o emprego dos recursos públicos municipais e combatendo a terra ociosa que não 

cumpre sua função social; 

ii. Compatibilizar as legislações subsequentes ao Plano Diretor, como Zoneamento, Código de 

Obras e Código de Posturas, visando o rebatimento dos princípios e objetivos firmados para todas 

as escalas da Política Urbana municipal, eliminando eventuais conflitos entre as normas, e 

consequentemente possibilitando que a ocupação humana seja moldada da maneira mais 

adequada ao local que se insere; 

iii. Garantir a justa distribuição dos equipamentos urbanos e dos serviços públicos, reduzindo as 

desigualdades sociais e promovendo a inclusão socioterritorial, implantando estruturas urbanas 

adequadas às ao atendimento das necessidades da população, qualificando os deslocamentos e 

priorizando o transporte público e a circulação de pedestres e ciclistas às alternativas motorizadas 

individuais; 

iv. Reconhecer as áreas urbanas consolidadas e os usos já existentes, com previsão de instrumentos 

que promovam a coesão territorial, o ordenamento urbano adequado ao perfil de ocupação local 

e a distribuição das oportunidades de trabalho através da promoção de centralidades 

multifuncionais e da expansão do segmento turístico, considerando-se a capacidade da 

infraestrutura urbana e a existência de equipamentos; 

v. Promover o desenvolvimento sustentável, baseados na bioeconomia e na economia criativa, 

garantindo a qualidade de vida da população e buscando a equidade social, através da 

diversificação das atividades econômicas e da distribuição das riquezas geradas, incentivando a 

instalação de empresas, comércios e serviços de baixo impacto em áreas de fácil acessibilidade, e 

estimulando o empreendedorismo local, a economia solidária, criativa e de base comunitária; 

vi. Condicionar a ocupação humana à proteção do meio ambiente, visando a preservação e a 

recuperação da cobertura florestal do município, objetivando a ampliação de áreas de lazer e a 

manutenção do ciclo hidrológico nas bacias hidrográficas que contam com captações de água para 

consumo humano, de modo a evitar o colapso hídrico; 
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vii. Proteger o patrimônio ambiental urbano do município, criando e a aperfeiçoando instrumentos 

urbanísticos que incentivem a conservação de edifícios tombados ou de potencial relevância 

histórica, assim como dos elementos naturais, como rios e vegetação, que compõem o valor 

histórico do município, integrando-os às atividades relacionadas ao turismo por meio de 

incentivos econômicos, de modo que possibilite a promoção dos produtos locais da cultura ituana; 

viii. Fomentar a fiscalização no município, aprimorando as ações dos fiscais na área rural e urbana, 

objetivando o respeito e o cumprimento das legislações que ordenam o território Ituano, de modo 

a evitar a ocorrência de ocupações irregulares e clandestinas, que resultam em desmatamento de 

remanescente florestais, na degradação do meio ambiente e em usos dos recursos naturais sem 

o devido licenciamento urbano e ambiental; 

ix. Instituir a gestão e a governança urbana e democrática, qualificando e ampliando a participação 

da sociedade civil no planejamento, acompanhamento e revisão das diretrizes do Plano Diretor 

através de órgãos colegiados e do fortalecimento da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Habitação e Gestão de Projetos ou órgão correspondente, principal agente responsável pela 

implementação da Política Urbana municipal, instrumentalizando-a com o Sistema de 

Informações Municipais de modo a facilitar e direcionar, de forma adequada e com as devidas 

priorizações, as tomadas de decisões quanto aos investimentos financeiros e projetos urbanos. 

 

 Inovações da proposta 

• Consolidação dos princípios da Política Urbana de Itu; 

• Reorientação dos objetivos gerais instituídos pelo PDM de 2006, considerando a leitura transversal 

de temas ímpares para o município, como suas complexidades e potencialidades ambientais e 

culturais, agregando-os de forma integrada; e 

• Promoção do desenvolvimento sustentável nas diferentes hierarquias do ordenamento territorial. 
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5. ORDENAMENTO TERRITORIAL DE ITU 

O presente capítulo tem como objetivo revisar, atualizar e consolidar o ordenamento territorial de 

Itu, a partir do reconhecimento das características, deficiências e potencialidades de cada região do 

município, com objetivo de realinhar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, com 

sustentabilidade ambiental, garantindo o bem estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Para tal, serão detalhadas a seguir as seguintes camadas de planejamento: 

• Macrozoneamento, que compreende a (re)divisão espacial de todo o município; 

• Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas, sendo composto pela identificação dos espaços com 

predomínio de vegetação, destinados aos propósitos de interesse público e lazer da população; 

• Sistema Municipal de Mananciais e Corredores Ecológicos, sendo composto pelos remanescentes 

florestais e áreas de mananciais de importância para o abastecimento público de Itu; e 

• Estruturação viária, com objetivo de propor estratégias para ordenar o tráfego e direcionar o 

crescimento da cidade. 

 

 Macrozoneamento 

O Macrozoneamento é o primeiro nível de aproximação e caracterização do território, 

compreendendo a divisão espacial de todo o município. Constitui-se como referência espacial para a 

definição de áreas destinadas aos usos urbanos e rurais, delimitadas a partir da percepção das 

características tendenciais de ocupação e das vocações identificadas na localidade, apoiando-se nos 

princípios e objetivos estabelecidos pela Política Urbana proposta para o município (Capítulo 4). 

Dessa forma, propõe-se que o território de Itu seja dividido em (Mapa de Macrozoneamento 

Municipal): 

• Macrozona de Ocupação Urbana (MOU); 

• Macrozona de Ocupação Urbana Controlada – APA Pedregulho (MOUC); 

• Macrozona de Desenvolvimento Rural (MDR); e 

• Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado – APA Tietê (MDRC). 

A seguir serão apresentadas as descrições e os objetivos específicos de cada macrozona, refletindo no 

território as estratégias da Revisão do Plano Diretor. 
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REALIZAÇÃO:

Revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo,
Zoneamento Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas
de Itu (SP)

MACROZONEAMENTO
FOLHA: DATA: FORMATO:

TÍTULO:

1 04/10/2022 A1

BRBR
101101

SPSP
148148

BRBR
050050

SPSP
160160

ZONEAMENTO
FOLHA: DATA: FORMATO:

TÍTULO:

PROJETO:

1 04/10/2022 A1

BRBR
101101

SPSP
148148

BRBR
050050

SPSP
160160

REALIZAÇÃO:

Hidrografia

Rio Tietê

Ferrovia

Rodovias

Rodovia Pista Dupla

Rodovia Pista Simples

Anel viário

Estradas municipais

Arruamento

Mancha urbana

Limites municipais

Limite municipal - Itu (IGC, 2017)

Perímetro urbano proposto

Macrozoneamento proposto

Macrozona de Desenvolvimento Rural (MDR)

Macrozona de Ocupação Urbana (MOU)

Macrozona de Ocupação Urbana Controlada - APA Pedregulho (MOUC)

Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado - APA Tietê (MDRC)

Legenda

MACROZONEAMENTO
FOLHA: DATA: FORMATO:

TÍTULO:

1 04/10/2022 A1

SPSP
300300

Fonte: 
IBGE, 2021 - 1:250.000 
IBGE, 2015 - escala variável 
IGC, 2015 - 1:50.000 
IGC, 2017 - 1:50.000 
Prefeitura Municipal de Itu, 2020 
Prefeitura Municipal de Itu, 2022 
Sistema de Coordenadas: 
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5.1.1. Macrozona de Ocupação Urbana (MOU) 

A Macrozona de Ocupação Urbana corresponde às áreas cuja urbanização está consolidada, em 

consolidação, ou que a futura ocupação seguirá vetores de expansão identificados no território, em 

atendimento aos anseios e demandas para o desenvolvimento urbano, alinhados com a gestão pública, 

o que inclui: 

• Sede municipal, que engloba o núcleo urbano originário de Itu e a região do Pirapitingui; 

• Vetores de expansão urbana, ao longo da SP-079/SP-075 (Rodovia Waldomiro Correa de Camargo 

/Rodovia Santos Dumont), da SP-280 (Rodovia Presidente Castelo Branco), da SP-300 (Rodovia 

Marechal Rondon) e da Estrada do Pinheirinho (em processo de pavimentação); 

• Núcleos urbanos isolados, em processo de regularização fundiária ou já regularizados. 

A delimitação proposta busca a coesão territorial, o reconhecimento e integração de áreas com 

características urbanas – isoladas ou contíguas à mancha de ocupação central, e a vocação de cada 

porção o território, ajustando o perímetro aos marcos físicos existentes (ex. estradas, rodovias e 

corpos hídricos). 

Esta macrozona apresenta estágios e padrões diferenciados de urbanização e de oferta de 

infraestrutura e equipamentos públicos, com a presença de vazios urbanos e áreas propícias à 

intensificação das atividades econômicas e ao adensamento populacional, condicionado à capacidade 

da infraestrutura ofertada. 

Os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo da MOU serão tratados no Zoneamento Urbano, 

que regulamentará ordenamento deste território. 

Diante deste contexto, ficam definidos os seguintes objetivos e função social para a MOU: 

• Estruturar e organizar os espaços da cidade, respeitando as diferentes formas de ocupação do solo 

e estimulando centralidades multifuncionais e a diversidade de uso, com articulação e integração 

dos bairros e núcleos urbanos existentes;  

• Orientar os processos de qualificação urbana, melhorando as condições e a distribuição da 

infraestrutura, notadamente de saneamento ambiental, e da oferta de equipamentos sociais e de 

áreas verdes disponíveis, com objetivo de diminuir a desigualdade socioterritorial;  

• Vincular o adensamento construtivo e habitacional à capacidade da infraestrutura urbana, à 

existência de equipamentos sociais e às estruturas de transporte coletivo e ativo;  

• Condicionar o crescimento urbano à capacidade de oferta de infraestrutura urbana, orientando o 

processo de expansão urbana;  

• Proteger e melhorar a qualidade ambiental nas áreas urbanizadas, notadamente os corpos hídricos 

e as áreas de mata, mitigando e prevenindo os processos de inundação e erosão e coibindo a 

ocupação de áreas verdes e de preservação ambiental;  
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• Incentivar a ocupação dos vazios urbanos de modo qualificado e integrado aos núcleos urbanos já 

consolidados, estimulando uma ocupação menos espraiada e mais coesa e evitando a ociosidade 

ou a sobrecarga dos investimentos públicos;  

• Incentivar a preservação de bens e áreas de valor histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico 

ou paisagístico na área urbana; 

• Promover a justa distribuição, em todo território, dos ganhos gerados a partir da produção urbana, 

recuperando a valorização imobiliária resultante da ação do poder público para a coletividade; e 

• Conter a expansão urbana sobre áreas de interesse ambiental e paisagístico e de áreas de 

produção agrícola sustentável. 

 

5.1.2. Macrozona de Ocupação Urbana Controlada - APA Pedregulho (MOUC) 

A Macrozona de Ocupação Urbana Controlada coincide com os limites da Área de Proteção Ambiental 

(APA) Pedregulho2, sobre a qual já incidem parâmetros de ocupação definidos pelo seu Plano de 

Manejo (Decreto Municipal nº 2.600/2016), cujo processo de construção foi amplamente debatido 

pelo Conselho Gestor da APA e pela comunidade local, em conformidade com o que estabelece a Lei 

Federal nº 9.985/2000. 

Os parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo da MOUC serão tratados no Zoneamento 

Urbano, que incorporará os ordenamentos definidos no Plano de Manejo da referida APA, realizando 

pequenos ajustes para garantir a ocupação de forma sustentável. 

Assim, partindo do Decreto Municipal nº2.600/2016, os objetivos e função social da MOUC são: 

• Proteger a biodiversidade, os recursos hídricos e mananciais das bacias hidrográficas de Ribeirões 

Piraí, Ingá, Cana Verde e Córrego São José; 

• Proteger e preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico; 

• Desenvolver o turismo sustentável; 

• Controlar a ocupação irregular em área protegida; 

• Promover a melhoria da qualidade de vida a população; e 

• Recuperar os passivos ambientais decorrentes dos processos de degradação. 

 

5.1.3. Macrozona de Desenvolvimento Rural (MDR) 

A Macrozona de Desenvolvimento Rural abrange toda a porção rural de Itu, constituída por: 

• Áreas de produção agrícola e pecuária; 

 
2 Criada pelo Lei Municipal nº 1.610/2013. 
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• Mananciais de abastecimento público, sendo: 

o Quase totalidade das Bacias Hidrográficas situadas à leste do município (Mombaça, Pau 

D'alho, Braiaiá, Córrego dos Gomes); e 

o Porção central da Bacia Hidrográfica Itaim Guaçu. 

• Presença de atrativos e roteiros turísticos rurais baseados em corredores ecológicos; e 

• Principais remanescentes florestais do município, situados principalmente em declividades 

superiores a 30%. 

Ficam definidos os seguintes objetivos e função social para a MDR: 

• Ampliar e adequar a rede de equipamentos e políticas públicas de apoio à geração de trabalho e 

renda, voltados à manutenção da população no campo e ao desenvolvimento do turismo rural; 

• Preservar os recursos naturais, em especial aqueles relacionados à proteção do solo, dos cursos 

d’água, dos fragmentos de vegetação nativa e da paisagem; 

• Garantir boas condições de segurança e trafegabilidades nas estradas rurais e nas rotas turísticas 

sob responsabilidade do município; 

• Promover intensa fiscalização ambiental, a fim de evitar usos incompatíveis, desmatamento, 

assoreamento de cursos d'água, deposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos, despejo de 

agrotóxicos e demais atividades causadoras de degradação no meio ambiente natural; 

• Respeitar as determinações da legislação ambiental previstas nas diversas esferas públicas; 

• Proibir o parcelamento do solo com características urbanas. 

 

5.1.4. Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado – APA Tietê (MDRC) 

A Macrozona de Desenvolvimento Rural Controlado coincide com os limites da Área de Proteção 

Ambiental (APA) Tietê3, cujos parâmetros urbanísticos serão tratados no Plano de Manejo da APA 

Tietê, a ser desenvolvido posteriormente à revisão do Plano Diretor e do zoneamento municipal. 

O objetivo e a função social desta macrozona, conforme Art. 2º da Lei Municipal nº 4.020/1996, é a 

assegurar a proteção de todo o remanescente florestal, paisagístico, geomorfológico englobando-se 

as serras e morros do cristalino, grutas, formações rochosas e recursos hídricos que envolvem todo o 

ecossistema compreendido no local. 

 

5.1.5. Inovações da proposta de Macrozoneamento 

• Definição das áreas urbanas e rurais de Itu, considerando e agregando no perímetro urbano (i) as 

áreas de urbanização consolidada (sede e Pirapitingui); (ii) os vetores de expansão da ocupação ao 

 
3 Criada pelo Lei Municipal nº 4.020/1996. 
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longo das rodovias e das principais estradas municipais (iii) as Áreas de Proteção Ambiental 

Pedregulho e Tietê (cujo ordenamento vigente já apresenta características urbanas, ainda que de 

baixo impacto e densidade); e (iv) os núcleos urbanos isolados, em processo de regularização ou 

já regularizados e que apresentam dinâmicas urbanas; 

• Delimitação do Perímetro Urbano fundamentado em critérios técnicos e legais, em especial o 

dispositivo no Art. 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001; e 

• Delimitação das macrozonas de acordo com marcos físicos do território, em sistema de projeção 

que permite interface com programas abertos de geolocalização (Google Earth), facilitando o 

processo de planejamento e gestão territorial. 

 

 Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas 

O Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas tem como objetivo valorizar, integrar e qualificar as 

áreas verdes urbanas existentes em Itu, entendidas como espaços com predomínio de vegetação, 

preferencialmente nativa, natural ou recuperada, indisponíveis para construção imobiliária, 

destinados aos propósitos de interesse público de recreação e lazer para a comunidade, melhoria da 

qualidade ambiental, manutenção ou melhoria paisagística e garantia de áreas permeáveis, criando 

um circuito conectado de parques e praças existentes e novos.  

Tal proposta se refere-se aos parques e praças, e não necessariamente aos corredores ecológicos, pelo 

fato de estes últimos estarem inseridos em contexto metropolitano e não intraurbano. 

Os parques e praças, existentes e previstos, por outro lado, possuem potencial para integrar um 

sistema, cuja principal conexão ocorrerá pelo sistema viário existente. Para isso, a política de 

mobilidade urbana deve privilegiar, em ordem decrescente de importância: 

• Deslocamento a pé; 

• Deslocamento por bicicleta; e  

• Transporte Público. 

A paisagem urbana que contém o circuito sugerido (Mapa Sistema Municipal de Áreas Verdes 

Urbanas) está consolidada, e por isto, há a demanda de desenvolvimento de projetos de desenho 

urbano – na escala do bairro – que promovam a qualificação do circuito nas vias definidas. A sugestão 

é a criação de “parque linear seco”, que privilegia a arborização urbana, quando possível, mas que 

deve garantir, dentre outras soluções de desenho: 

• Calçadas amplas; 

• Mobiliário urbano; 

• Comunicação visual; 

• Bicicletários; 
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• Playgrounds; e 

• Espaços de descanso. 

Deste modo, o intuito é promover a continuidade visual e a multifuncionalidade das vias, oferecendo 

potencial adicional para programação de feiras e eventos ao ar livre. Assim, tanto o circuito quanto a 

implantação dos projetos a serem elaborados segue o princípio de continuidade e sistema, podendo, 

inclusive, integrar espaços, equipamentos e edificações de relevância cultural na cidade. 

Dito isto, tem-se como objetivos para o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas: 

• Ampliar, qualificar e recuperar as áreas verdes urbanas, equilibrando a equação ambiente 

construído e áreas verdes, com foco na melhoria da qualidade ambiental e do microclima; 

• Assegurar áreas públicas de lazer, esporte e recreação para a população, visando à melhoria da 

qualidade ambiental de vida; 

• Estimular a criação e implantação de áreas verdes por meio do estabelecimento de parâmetros 

urbanísticos ambientais; 

• Garantir distribuição equitativa das áreas verdes urbanas; 

• Instrumentalizar a gestão pública para tomada de decisões relativas à implantação e distribuição 

das áreas verdes urbanas em Itu e ao controle da ocupação nas áreas de risco de inundação e 

escorregamento. 

São diretrizes para o Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas: 

• Promover o levantamento quantitativo e qualitativo das áreas verdes urbanas, traçando 

indicadores por bairro e os correlacionado com os demais subsistemas municipais, incluindo as 

áreas de sistema de lazer provenientes de projetos de parcelamento do solo; 

• Articular as áreas de vegetação significativa e os espaços de lazer através da implantação de 

parques lineares, aproveitando a topografia favorável dos fundos de vale dos corpos hídricos 

urbanos; 

• Promover a manutenção e ampliação da arborização das ruas, por meio do uso de espécies do 

viveiro municipal, criando faixas verdes que conectem praças, parques ou espaços com 

significativa cobertura vegetal, melhorando o microclima e as condições de sobrevivência da 

microfauna; 

• Articular áreas referentes ao sistema de lazer doadas ao município para a criação de novos parques 

lineares; 

• Ampliar e descentralizar os equipamentos e espaços livres de lazer e contemplação da paisagem; 

e 

• Promover a incorporação das áreas verdes significativas particulares ao sistema, vinculando-as às 

ações da municipalidade destinadas a assegurar sua preservação e seu uso. 
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 Sistema Municipal de Mananciais e Corredores Ecológicos 

O Sistema Municipal de Mananciais e Corredores Ecológicos tem como objetivo identificar, valorizar, 

integrar e qualificar os remanescentes florestais e áreas de mananciais de importância para o 

abastecimento público de Itu, destinadas ao propósito de garantir a integridade dos processos 

ecológicos, considerando melhorias para a flora e fauna e para a conservação e manutenção do ciclo 

hídrico municipal. 

Os corredores ecológicos estão definidos como instrumento de gestão e ordenamento territorial pela 

Lei Federal nº 9.985/2000, cuja delimitação foi proposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

perpassando diversos municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), possibilitando a 

conexão entre APPs, APAs e outras unidades de conservação. 

Ainda conforme a Lei Federal nº 9.985/2000, estes corredores possibilitam o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam áreas extensas para se manter. 

Os locais previstos para a implantação dos corredores ecológicos estão em sua maioria superpostos às 

áreas de proteção permanente de rios e córregos (APP), o que possibilita a melhoria hídrica dos 

principais córregos de Itu, dada a preservação das matas ciliares de mananciais que abastecem o 

município.  

Ademais, inclui-se neste sistema as áreas de mananciais de interesse municipal, com base na 

delimitação das bacias utilizadas para abastecimento público de Itu, a saber: 

i. Itaim-Guaçu; 

ii. Braiaiá; 

iii. Pirapitingui; 

iv. Gomes; 

v. São Miguel/Varejão; 

vi. Varejão; 

vii. Pirajubu; 

viii. Córrego dos Gomes; 

ix. Pau D’Alho; 

x. Mombaça; 

xi. São José 1; e 

xii. São José 2. 

O sistema é apresentado no Mapa Sistema Municipal de Mananciais e Corredores Ecológicos. 

Assim, tem-se como objetivos para o Sistema Municipal de Mananciais e Corredores Ecológicos: 
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• Proteger e recuperar áreas naturalmente frágeis e de relevância ambiental, com destaque para as 

Áreas de Preservação Permanente dos cursos d’água e nascentes; 

• Assegurar a produção de água em quantidade e qualidade para abastecimento da população, com 

o objetivo de promover a preservação, recuperação e conservação dos mananciais; 

• Integrar as áreas de manancial de abastecimento público de interesse municipal ao planejamento 

urbano; 

• Conservar as áreas prestadoras de serviços ambientais. 

São diretrizes para o Sistema Municipal de Mananciais e Corredores Ecológicos: 

• Recuperar áreas de preservação permanente através do plantio de mudas, para recuperação e 

recomposição da vegetação nativa; 

• Implantar ações de recuperação ambiental e de ampliação de áreas permeáveis e vegetadas nas 

áreas de fundos de vale e em cabeceiras de drenagem; 

• Retribuir os proprietários ou possuidores de áreas com ecossistemas provedores de serviços 

ambientais, cujas ações mantêm, restabelecem ou recuperam o meio ambiente; 

• Preservar e recuperar as áreas de mananciais, sob as perspectivas da qualidade e disponibilidade 

da bacia, através da adoção de estratégias urbanísticas e ambientais  

• Nos corredores ecológicos, permitir atividades de contemplação da natureza, turísticas, de 

ecoturismo, lazer de baixo impacto, educação ambiental e pesquisa científica; 

Considerando os objetivos e as diretrizes apresentadas acima, propõe-se a adoção das seguintes 

medidas urbanísticas, com foco nas regiões em que incidam os corredores ecológicos e as áreas de 

mananciais de interesse municipal:  

• Exigir Faixas Verdes Complementares – FVC de 50 metros ao longo de córregos e cursos d’água, 

cujo cálculo pode considerar a Área de Preservação Permanente – APP exigida pelo Código 

Florestal, ou lei federal que vier a lhe substituir, para fins de ampliar a faixa de proteção ambiental 

dos recursos hídricos, incrementar a permeabilidade do solo urbano, servir de suporte para a 

implantação das bacias de retenção de águas pluviais; 

• Como medida de compensação pela preservação ou recuperação das áreas atingidas, propõe-se 

que a municipalidade regulamente o Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais – PSA, 

retribuindo, de forma monetária ou não, os proprietários ou possuidores de áreas com 

ecossistemas provedores de serviços ambientais, conforme apresentado na Seção 6.5.1; e 

• Incrementar em 10% a taxa de permeabilidade exigida pelo zoneamento incidente, ampliando a 

permeabilidade do solo ao longo das áreas verdes de controle hidrológico; 

• Exigir, quando da aprovação e implantação de novos parcelamentos do solo, o plantio de mudas, 

para recuperação e recomposição da vegetação nativa das áreas de proteção permanente das 

nascentes, conforme projeto a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos; e 
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• Vedar a implantação de atividades residenciais ou não residenciais (i) geradoras de efluentes 

líquidos não domésticos que não possam ser lançados, mesmo após tratamento, em rede pública 

de esgotamento sanitário ou em corpo d’água, de acordo com os padrões de emissão e de 

qualidade do corpo d’água; (ii) geradoras de efluentes líquidos contendo Poluentes Orgânicos 

Persistentes (POP) ou metais pesados; (iii) que manipulem ou armazenem substâncias que 

coloquem em risco o meio ambiente. 
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Mananciais

Bacia Hidrográfica Braiaiá

Bacia Hidrográfica Córrego dos Gomes

Bacia Hidrográfica Itaim Guaçu

Bacia Hidrográfica Mombaça

Bacia Hidrográfica Pau D'alho

Bacia Hidrográfica Pirajibu

Bacia Hidrográfica Pirapi ngui

Bacia Hidrográfica São José 1

Bacia Hidrográfica São José 2

Bacia Hidrográfica São Miguel/Varejão

Bacia Hidrográfica Varejão 1

Legenda
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Prefeitura Municipal de Itu, 2022 
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 Estruturação viária 

O sistema viário é composto pelo conjunto de vias que desempenham diversas funções no espaço 

urbano, permitindo o deslocamento entre um ponto e outro dentro de uma porção territorial, 

podendo ser realizado por meio do transporte coletivo, veículo motores, como motocicletas e carros, 

e/ou por transporte ativo (a pé ou bicicleta). 

Além disso, o arruamento acumula as funções de ser importante cenário para a vivência e relações 

sociais, de espaços para lazer e para a prática de atividades físicas, contemplativas, entre outras. 

Dessa forma, a estruturação viária de Itu é fundamental para ordenar e direcionar o crescimento da 

cidade, mas também para organizar as funções citadas, tendo em vista os seguintes objetivos: 

• Tornar a malha viária mais fluída e permeável, contribuindo para a integração das diversas áreas 

do município, notadamente entre a sede e Pirapitingui, voltados à melhoria da mobilidade da 

população;  

• Priorizar o transporte não motorizado nas regiões centrais e o transporte público em vias com 

maior capacidade externas ao Centro Histórico; 

• Redefinir a hierarquia viária, a fim de regulamentar velocidades compatíveis, definir prioridades 

de circulação, além de facilitar o elenco de intervenções comuns às diferentes tipologias, como 

implantação de infraestrutura cicloviária ou faixas para ônibus, por exemplo; e 

• Prever a integração e a continuidade viária nas áreas de expansão urbana.  

Diante deste contexto, serão detalhados a seguir os seguintes temas: 

• Hierarquia viária; 

• Dimensionamento das vias; 

• Dimensionamento dos passeios; e 

• Diretrizes viárias e intervenções estratégicas. 

 

5.4.1. Hierarquização Viária 

As vias se constituem como elementos estruturais urbanos que desempenham diferentes funções 

viárias podendo ser classificadas a partir de dois aspectos: (i) mobilidade, compreendido como a 

facilidade de deslocamento na cidade, e (ii) acessibilidade, que está atrelado às condições seguras de 

acesso às edificações e às atividades urbanas lindeiras. 

A definição da hierarquia viária de Itu tem como base esses conceitos, seu contexto local e a articulação 

com os fluxos, entendendo que a trama do município se constitui de modo uniforme na região central 

(com vias ortogonais e estreitas), de onde partem vias em traçado heterogêneo, que formam o Anel 

Viário Interno. Essa malha é complementada por avenidas radiais, que conformam importantes 
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corredores de conexão aos bairros mais distantes da região central, em conjunto com as estradas 

municipais e as rodovias  

Diante deste contexto, o viário de Itu fica (re)classificado em (vide Mapa Estruturação Viária ao final 

desta seção): 

• Rodovias; 

• Arteriais 1; 

• Arteriais 2; 

• Coletoras 1; 

• Coletoras 2; 

• Locais (Vicinais e locais); e 

• Estradas Municipais. 

Cumpre mencionar que, quando aplicada em territórios consolidados, a classificação viária requer uma 

abordagem menos agressiva, devido à impossibilidade de se considerar duplicações ou obras viárias 

que impliquem em desapropriações, recurso que deve ser utilizado apenas como última alternativa. A 

partir desta lógica organizacional, baseada no princípio da especialização funcional das vias é possível 

definir algumas alternativas de aplicação para cada tipologia, notadamente no que se refere ao 

dimensionamento mínimo, sem que estas deixem de ter ressalvas ou características mais próximas à 

outras tipologias de acordo com sua natureza e viabilidade de implantação, conforme será detalhado 

a seguir. 

 

5.4.1.1. Rodovias 

Refere-se às rodovias que cruzam o município, permitindo a conexão com diferentes polos econômicos 

próximos de Itu, como Sorocaba, Campinas e São Paulo, sendo elas: 

• Rodovia Dep. Archimedes Lammoglia (SP-075): está situada de forma paralela à SP-079, a qual 

corre sem interrupções pelo município de Itu, conectando-se à Rodovia do Açúcar (SP-308), em 

Salto, e, ao sul, com a Rodovia Castelo Branco (SP-280) e com o trecho urbano do município de 

Sorocaba; 

• Rodovia do Açúcar (SP-308): se constitui como a continuação da Rodovia Deputado Archimedes 

Lammoglia (SP-075) ao norte, sendo responsável por promover a conexão de Itu com Salto, e mais 

adiante com a região de Piracicaba; 

• Rodovia José Nelson Shincariol (SPA 40/79): partindo do núcleo central da sede na direção norte, 

a SPA-40/79 promove a ligação entre Itu e Salto. Possui predominantemente duas faixas de 

rolamento em cada sentido e infraestruturas operacionais adequadas, principalmente nos pontos 
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de acesso a condomínios residenciais, com trechos que contam com linhas de estímulo à redução 

de velocidade, sinalização vertical de advertência e boa iluminação; 

• Rodovia Waldomiro Correa de Camargo (SP-079): atravessa o município no eixo norte-sul, 

estabelecendo a conexão entre Salto e Juquiá, desempenhando a importante função de articular 

a Sede com o Pirapitingui, com deslocamento pendular constante nas viagens diárias realizadas no 

município de Itu; 

• Rodovia Marechal Rondon / Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), promove a 

conexão de Itu com Jundiaí, a leste, e com Porto Feliz e região, a oeste, além do acesso à Estrada 

dos Romeiros (SP-312) e à Estrada Municipal da Cruz Alta (ITU-452), chegando até a malha urbana 

do município, tanto pelo trecho oeste quanto pelo trecho leste. Ao adentrar na sede municipal, 

adquire feições de via urbana, conecta-se com a SP-079 na altura do km 107 e mais adiante, no km 

109, com a SP-075; 

• Rodovia Engenheiro Herculano de Godoy Passos (SPI-102/300): desempenha importante função 

nas conexões rodoviárias municipais, pois é responsável por desviar o tráfego de veículos pesados 

para fora do perímetro urbano, conectando a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) 

às Rodovias SP-079 e SP-075. Esta via faz parte da proposta (ainda não executada) de implantação 

de um Anel Viário Externo, cuja extensão se daria ao redor da mancha urbana do município; 

• Estrada dos Romeiros (SP-312): uma das conexões de Itu (no sentido sudeste) com a Região 

Metropolitana de São Paulo. Margeando a várzea do Rio Tietê, parte de Barueri, percorre os 

municípios de Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Cabreúva, até desembocar em Itu, 

no entroncamento com a SP-300 Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no km 101 da mesma; 

• Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), atravessa o município na sua porção sul no sentido 

leste-oeste, cujo acesso é feito tanto pela Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-079) quanto 

pela Rodovia Dep. Archimedes Lamoglia (SP-075).  A configuração destas três rodovias acaba por 

delimitar a área da região de Pirapitingui, cuja expansão urbana já se aproximou destas vias. 

 

5.4.1.2. Vias Arteriais 1 

As Vias Arteriais formam a estrutura viária principal de Itu, englobando as vias de trânsito rápido e as 

vias principais, permitindo a articulação e o deslocamento entre os bairros. São caracterizadas pela 

concentração dos maiores fluxos de circulação intra municipal, voltado ao uso de comércio e serviço 

de alto impacto, sendo elas: 

• Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes; 

• Av. Dr. Ermelindo Maffei; 

• Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a partir da rotatória que liga à Av. Dr. Ermelino Maffei até 

a junção com a Rod.Eng. Herculano Godoy Passos. 

• Av. Galileu Bicudo; 
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• Av. Tiradentes, a partir do cruzamento com a Av. Caetano Ruggieri até a Praça Rotatória que 

conecta a Av. Francisco E. Favero; 

• Av. Francisco Ernesto Fávero, a partir da Praça Rotatória que conecta com a Av. Tiradentes, até a 

rotatória que conecta com a Av. Ver. Isaias Prieto. 

 

5.4.1.3. Vias Arteriais 2 

Assim como as Vias Arteriais 1, estas destinam-se à articulação e o deslocamento entre os bairros, e 

ao uso de comércio e serviço de alto impacto. Difere-se da precedente, pois estão dispostas em locais 

cuja seção da Via Arterial 1 é impossibilitada, conforme o perfil do sistema viário existente, sendo elas: 

• Av. Eugen Wissmann; 

• R. Paulo Eduardo Xavier de Toledo; 

• R. Antônio de Toledo Piza de Almeida; 

• Av. Laroy S. Starrett; 

• A. José Carlos Massoco, até o cruzamento com a R. Alberto Rodrigues; 

• Av. Caetano Ruggieri; 

• R. Teolinda Xavier da Silveira; 

• R. João Luís Silveira Morães; 

• R. Pércio Teixeira de Carvalho, a partir do cruzamento com a R. João Luís Silveira Morães, até o 

cruzamento com a R. José Gandini; 

• R. José Gandini; 

• R. Jorge Simeira; 

• Av. Nove de Julho; 

• Av. da Saudade; 

• Av. Sete Quedas; 

• R. Ignácio Rodrigues D’Avila; 

• R. Padre Bento, a partir do cruzamento com a Av. Saudade, até o cruzamento com a R. Ignácio 

Rodrigues D’Avila; 

• Av. Dr. Otaviano Pereira Mendes, a partir do cruzamento com a R. Rio Araguaia, até o cruzamento 

com a R. Paula Souza; 

• R. Augusto Francischinelli; 

• R. Dr. Graciano Geribelo, a partir da Av. Galileu Bicudo, até a o cruzamento com a Av. Caetano 

Ruggieri; 

• R. Parque do Varvito; 

• Av. da Felicidade, a partir do cruzamento com a Av. dos Sonhos, até o cruzamento com a R. 

Andradina; 

• R. Andradina; 
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• R. Itu 400 Anos e R. Dr. Silva Castro; 

• Av. da Paz Universal. 

 

5.4.1.4. Vias Coletoras 1 

As Vias Coletoras 1 são destinadas a canalizar o tráfego dos bairros e destiná-lo às vias com maior 

capacidade viária, apoiando e alimentando a rede viária arterial, estando estruturadas para receber o 

uso de comércio e serviço de médio impacto, sendo elas: 

• Av. Wolko Orni Yedlin; 

• Av. Plaza; 

• Av. Sem. Teotônio Viléla; 

• Av. Agenor Correa leite de Campos; 

• R. José Bruni; 

• Av. Tiradentes, a partir da Praça da Rotatória que conecta com a Av. Francisco E. Fávero, até o 

cruzamento com a R. Maestro Tristão Mariano da Costa; 

• Av. Edison B. Andreazza; 

• Av. Raymundo Vecchi; 

• Av. José Gomes Nascimento; 

• Av. Eric Tadeu Bueno; 

• R. Irmãos Micai; 

• R. Cecília M. de Mattos, a partir da R. Onze, até a junção com a R. Irmãos Micai. 

 

5.4.1.5. Vias Coletoras 2 

Assim como as Coletoras 1, as Vias Coletoras 2 destinam-se a canalizar o tráfego dos bairros e destiná-

lo às vias com maior capacidade viária, em locais cuja seção da Via Coletora 1 é impossibilitada, 

conforme o perfil do sistema viário existente, sendo elas: 

• R. José Maria dos Passos; 

• R. Alfredo Barbi; 

• Av. Antônio Gazola; 

• R. Rondônia; 

• Av. Dr. Herculano Godói Passos; 

• Av. Luiz Volpato; 

• R. Leonardo Piunti; 

• Av. Ver. Isaias Prieto; 

• R. Dr. Eugênio da Fonseca; 
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• R. Alameda Alice; 

• Av. Gomes; 

• R. Dona Quitéria, a partir da Av. Caetano Ruggieri, até a Av. Gomes; 

• R. Cecília M. de Mattos, a partir da Av. Galileu Bicudo, até a R. Onze; 

• R. Alexandre Andreazza; 

• R. Sorocaba; 

• Tv. Do Carmo; 

• R. Garcia Moreno; 

• R. Domingos Fernandes, a partir da R. dos Andradas, até a R. Floriano Peixoto; 

• R. Floriano Peixoto; 

• R. Cap. Silvio Fleming; 

• R. Paula Souza; 

• R. Praça Padre São Miguel; 

• R. Barão de Itaim; 

• R. da Convenção; 

• R. Arquiteto João de Arruda; 

• R. Jerônimo Gonçalves Meira; 

• R. Thomas Simon; 

• R. dos Andradas; 

• R. Joaquim Bernardes Borges; 

• Av. Prudente de Moraes; 

• R. do Patrocínio; 

• R. Me. Maria Basília; 

• R. Praça Almeida Junior; 

• R. Luís Gonzaga Bicudo, a partir da Praça Almeida Junior, até R. Marcos Aparecido Mariano de 

Almeida; 

• R. Marcos Aparecido Mariano de Almeida; 

• Av. Dr. Horácio Kiehl; 

• R. Romão Bruni, a partir da Av. Dr. Horácio Kiehl, até a R. Dino Bordini; 

• R. Dino Bordini; 

• R. Professora Ruth Amorim Alves; 

• R. Jasmim; 

• R. Peri Guarani Blackman, a partir da R. Jasmim, até a Av. Dr. Horácio Kiehl. 

 

5.4.1.6. Estradas Municipais 

As Estradas Municipais se situam principalmente na porção rural de Itu e permitem o acesso aos 

núcleos isolados e às localidades vizinhas. 
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• ITU-010 - Estrada Municipal de Jurumim, compreendendo o trecho da Rodovia Marechal Rondon 

até o limite do Município de Salto; 

• ITU-020 - Estrada Municipal do Pirai Acima, compreendendo o trecho da ponte do Rio Pirapitingui 

até o limite do Município de Cabreúva: 

• ITU-030 - Estrada Municipal do Pau D` Alho, compreendendo o trecho da ponte do Rio Pirapitingui 

até o limite do Município de Araçariguama; 

• ITU-040 - Estrada Municipal do Pinheirinho, compreendendo o trecho da Avenida Laroy S. Starret 

até o cruzamento com o Km 63,5 da SP-280; 

• ITU-050 - Estrada Municipal do Jacuhu, compreendendo o trecho da Rua Dr. Graciano Geribello 

até o limite com o Município de Porto Feliz; 

• ITU-060 - Estrada Municipal do Barreto, compreendendo o trecho da Rua Herculano de Toledo 

Prado até o limite com o Município de Porto Feliz; 

• ITU-070 - Estrada Municipal do Canguiri, compreendendo o trecho da Avenida Sete Quedas até o 

limite com a ITU–191; 

• ITU-080 - Estrada Municipal de Sete Quedes, compreendendo o trecho da Avenida Sete Quedas 

até o limite com o Município de Porto Feliz; 

• ITU- 126 - Estrada Municipal do Pedregulho, compreendendo o trecho da variante para Salto até 

o limite com a ITU-216; 

• ITU-138 - Compreendendo o trecho da ITU - 040 até o cruzamento com o Km 69 da SP - 280; 

• ITU-146 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a ITU-288; 

• ITU-152 - Estrada Municipal do Varejo, compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com o 

Município de Mairinque: 

• ITU-157 - Compreendendo o trecho da Itu-464 até a Itu-367; 

• ITU-160 - Estrada Municipal do Mato Dentro, compreendendo o trecho da SP-280 até o limite; 

• ITU-163 - Estrada Municipal Celeste Estevam Soares Da Cunha, compreendendo o trecho da 

Estrada Municipal Atílio Daldon (antiga Estrada Jacuhu - ITU-050) com o Município de Mairinque; 

• ITU-191 - Compreendendo o trecho da rodovia Marechal Rondon até a ITU-080; 

• ITU-193 - Compreendendo o trecho da Rodovia Marechal Rondon, até a ITU-380. (Redação dada 

pela Lei nº 4510/2000) 

• ITU-216, compreendendo o trecho do limite Município Salto até o limite com os Municípios de 

Indaiatuba e Itupeva; 

• ITU-232 - Compreendendo o trecho da ITU-126 até o limite com o Município de Cabreúva; 

• ITU-265 - Compreendendo o trecho da ITU-146 até ITU-469; 

• ITU-272 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite da ITU-138; 

• ITU-285 - Estrada Municipal do Apotribu, compreendendo o trecho da ITU-138 até a ITU-030; 

• ITU-288 - Estrada Municipal Maria Cecília Januário, compreendendo o trecho da SP-079 até o 

cruzamento com o Km 71 da SP-280; 
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• ITU-290 - Compreendendo o trecho da ITU -040 até os limites dos Municípios de São Roque e 

Araçariguama; 

• ITU-315 - Compreendendo o trecho da ITU-070 até a SP-300; 

• ITU-367 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a ITU-050; 

• ITU-375 - Compreendendo o trecho da ITU-040 até o limite do Município de Cabreúva; 

• ITU-380 - Estrada Municipal da Glória, compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com o 

Município de Porto Feliz; 

• ITU-408 - Compreendendo o trecho da ITU-080m até o limite com a ITU-412. (Redação dada pela 

Lei nº 4510/2000); 

• ITU-412 - Compreendendo o trecho da IT -080 até o limite com a ITU-408; 

• ITU-415 - Compreendendo o trecho da ITU-080, até o limite com a Fazenda Santo Antonio. 

(Redação dada pela Lei nº 4510/2000); 

• ITU-417 - Compreendendo o trecho da ITU-216 até o limite com o Município de Indaiatuba; 

• ITU-420 - Compreendendo o trecho da ITU-424 até o limite com a ITU-070; 

• ITU-421- Compreendendo o trecho da ITU-191 até o limite com o Município de Porto Feliz; 

• ITU-424 - Compreendendo o trecho da ITU-070 até o limite com a ITU-080; 

• ITU-425 - Compreendendo o trecho da ITU-191 até o limite da ITU-070; 

• ITU-426 - Compreendendo o trecho da ITU-232 até o limite da ITU-216; 

• ITU-427 - Compreendendo o trecho da ITU-126 até o limite com o Município de Salto; 

• ITU-432 - Compreendendo o trecho da ITU-232 até o limite com o Município de Indaiatuba; 

• ITU-433 - Compreendendo o trecho da ITU-300 até o limite com a ITU-070; 

• TU-436 - Compreendendo o trecho da ITU-232 até o limite com a ITU-439; 

• ITU-439 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a ITU-232; 

• ITU-440 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a ITU-192; 

• ITU-441 - Compreendendo o trecho da Rua Porto Velho até o limite da Fazenda Vassoural; 

• ITU-442 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a ITU-070; 

• ITU-444 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com o Município de Salto; 

• ITU-445 - Compreendendo o trecho que parte da ITU-010 com extensão de 1.200 metros; 

• ITU-448 - Compreendendo o trecho da ITU-380 até o limite com a ITU-192; 

• ITU-450 - Estrada Municipal De Santa Inez, compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a 

ITU-060; 

• ITU-451 - Trecho partindo da ITU-462 até o final do limite da Fazenda Morro Grande; 

• ITU-452 - Estrada Municipal da Cruz Alta, compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a 

SP-312; 

• ITU-486 - Compreendendo o trecho da ITU-285, até o limite com a ITU-290; 

• ITU-457 - Compreendendo o trecho da ITU-050, até o limite com a ITU-060; 

• ITU-458 - Compreendendo o trecho da ITU-459 até o limite com a SP-312; 

• ITU-459 - Compreendendo o trecho da ITU-020 até o limite com o Município de Cabreúva; 
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• ITU-460 - Compreendendo o trecho da ITU-050 até o limite da ITU-060; 

• ITU-461 - Compreendendo o trecho da ITU-163 até o limite com a ITU-462; 

• ITU-462 - Compreendendo o trecho da ITU-050, até o limite com a ITU-367; 

• ITU-463 - Compreendendo o trecho da ITU-020, até o limite com a ITU-375; 

• ITU-464 - Estrada Municipal Da Taperinha, compreendendo o trecho da Estrada Municipal Celeste 

Estevam Soares da Cunha (ITU-163), limite com a faixa da FEPASA (Estaca 275); 

• ITU-465 - Compreendendo o trecho da ITU-020 até o limite com a ITU-030; 

• ITU-467 - Compreendendo o trecho da Estrada Municipal Celeste Estevam Soares da Cunha (ITU-

163); 

• ITU-468 - Compreendendo o trecho da ITU-367, até o limite com o Município de Porto Feliz.  

• ITU-469 - Compreendendo o trecho da ITU-030 até o limite com a ITU-375; 

• ITU-473 – Compreendendo o trecho partindo da ITU-375 até a ITU-040; 

• ITU-474 - Compreendendo o trecho da ITU-367, até o limite com o Município de Sorocaba; 

• ITU-475 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite da ITU-146;  

• ITU-477 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a SP-308; 

• ITU-478 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a ITU-480; 

• ITU-479 - Compreendendo o trecho da ITU-146 até o limite com a ITU-138; 

• ITU-480 - Compreendendo o trecho da ITU-146 até o limite com a ITU-488; 

• ITU-484 - Compreendendo o trecho da ITU-138 até o limite com a ITU-285; 

• ITU-487 - Compreendendo o trecho da ITU-285 até o limite com a ITU-290; 

• ITU-488 - Estrada Municipal do Botuxim, compreendendo o trecho da ITU-152 até o limite com a 

ITU-138; 

• ITU-489 - Compreendendo o trecho da ITU-288 até o limite da ITU-488; 

• ITU-490 - Compreendendo o trecho da ITU-285 até o limite com a ITU-040; 

• ITU-491 - Compreendendo o trecho da SP-280 até o limite com a SP-280; 

• ITU-492 - Compreendendo o trecho da ITU-491 até o limite com o Município de Mairinque; 

• ITU-493 - Compreendendo o trecho da ITU-152 até o limite com o Município de Sorocaba; 

• ITU-497 - Compreendendo o trecho da ITU-160 até o limite com o Município de Mairinque; 

• ITU-486 - Compreendendo o trecho da ITU-295, até o limite com a ITU-290; 

• ITU-498 - Compreendendo o trecho da ITU-486 (Estrada do Coelho) até o limite com a ITU-487. 

(Redação acrescida pela Lei nº 1705/2014); e 

• ITU-416 - Estrada Municipal do Pavoeiro, compreendendo o trecho da Estrada Municipal Itu-415, 

até o limite com o município de Salto.  

 

Quando as margens das Estradas Municipais, inseridas nas Macrozonas Urbanas (MOU e MOUC), 

vierem a ser urbanizadas, as mesmas deverão respeitar as especificações e o dimensionamento da Via 

Arterial – cujo projeto e a execução deverão ser às custas do empreendedor no caso de novos 
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loteamentos ou condomínios. Se a gleba estiver implantada em apenas um lado da estrada, o projeto 

da via deverá ser adaptado para a implantação parcial da avenida. 

 

5.4.1.7. Vias Locais 

As Vias Locais são caracterizadas pelo baixo fluxo de tráfego, com intersecções em nível, não 

semaforizadas, pavimentadas ou não, destinadas predominantemente ao acesso local. Englobam 

todas as vias no perímetro urbano que não se enquadram nas demais classificações. Devido sua função 

restrita, não há necessidade comportar grande capacidade viária, liberado assim o estacionamento 

em ambos os lados, atentando apenas para os acessos aos lotes adjacentes. O compartilhamento 

com outros modais acontece de modo natural, cujo foco deverá ser a segurança do pedestre em 

cruzamentos em nível com vias de maior fluxo, através da implantação de sinalização horizontal e 

vertical adequada. 

 

5.4.1.8. Via de uso exclusivo para modais não motorizados 

São faixas exclusivas para circulação de ciclistas e pedestres, com largura mínima de 4 metros.  

 

A cerca da hierarquização viária cumpre destacar que:  

• Os órgãos da administração, por ocasião da aprovação dos projetos de parcelamento do solo, 

definirão a classificação do sistema viário, devendo ser respeitados os parâmetros e o 

dimensionamento estabelecidos;  

• Quando da implantação de empreendimentos, deve-se garantir a continuidade das vias de 

entorno, de modo a qualificar a malha urbana, podendo o poder público emitir diretrizes viárias 

específicas; e  

• Toda Estrada Municipal, quando da urbanização de seu entorno, será classificada como Via 

Arterial, devendo-se para tanto ser prevista faixa non aedificandi de no mínimo 15 metros às 

margens destas para implantação da infraestrutura viária conforme dimensionamentos previstos.  

 

5.4.2. Dimensionamento das vias  

O correto dimensionamento das vias é essencial para garantir fluidez do trânsito, permeabilidade do 

tecido urbano e infraestrutura adequada para o pedestre e o ciclista, ampliando a segurança do acesso 

às funções e espaços urbanos do município. 
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Em Itu, o dimensionamento viário se baseia na hierarquia apresentada, sendo que todo arruamento a 

ser implantado a partir da aprovação desta proposta de Plano Diretor deve obedecer aos requisitos 

definidos pelo Quadro 5.3.2-1, além das condicionantes estabelecidas pelo Código de Trânsito 

Brasileiro e resoluções do CONTRAN. Destaca-se que as Rodovias, por serem administradas pelo órgão 

estadual (DER/SP), não têm seu dimensionamento definido por este instrumento. 

Quadro 5.3.2-1: Proposta para o dimensionamento viário de Itu 

Hierarquia viária 
Largura total 

(m) 

Compartilhamentos (m) 

Passeio 

mínimo (m) 

Faixa de 

rolamento 

mínima por 

sentido 

Faixa de 

estacionamento 

mínima 

Canteiro 

Central 

mínimo 

Via Arterial 1 35,00 3 x 3,50 - 7,00 3,50 

Via Arterial 2 25,00 2 x 3,50 - 4,00 3,50 

Via Coletora 1 20,00 2 x 3,50 - - 3,00 

Via Coletora 2 17,00 2 x 3,00 - - 2,50 

Via Local 14,00 2 x 2,40 2 x 2,10 - 2,50 

Estradas 

Municipais 
14,00 

2 x 3,00 

2 x 0,50 (faixa 

de drenagem) 

- - - 

Via de uso 

exclusivo para 

modais não 

motorizados 

4,00 4,00 - - - 

Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 

Cumpre mencionar que as dimensões apresentadas acima deverão ser adotadas no caso de 

desenvolvimento de projetos de urbanização específica e que as vias já implantadas permanecerão 

com as dimensões existentes, podendo ser estabelecidos alargamentos ou adequações conforme 

definição do poder executivo. Ademais, conforme deliberação do órgão técnico da Prefeitura 

Municipal, o estacionamento previsto nas vias Coletoras poderá ser proibido quando a capacidade 

viária for atingida. 

As vias sem saída deverão terminar em cul-de-sac, conforme ilustra a Figura 5.3.2-1, podendo ser 

adotado em casos de impossibilidade de sua continuidade além das divisas do projeto de 

parcelamento do solo, desde que tecnicamente comprovado. 
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Figura 5.3.2-1: Croqui do cul-de-sac em vias locais sem saída (medidas em metro, sem escala) 

 
Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 

 

5.4.3. Dimensionamento dos passeios 

O passeio é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres, podendo ser eventualmente 

compartilhado com ciclistas e abrigar a infraestrutura e o mobiliário urbano. Deste modo, entende-se 

que para garantir a livre circulação de forma segura, sem empecilhos e obstáculos, deve-se considerar 

as regras propostas no Quadro 5.3.3-1. 

Quadro 5.3.3-1: Regras para os passeios de Itu 

Item Exigências 

1. Acessibilidade 

Garantir a acessibilidade universal, compreendendo as rampas acessíveis, pisos 

táteis e sinalização sonora nos cruzamentos onde houver semaforização 

Prever a instalação de faixas de travessia elevada (lombofaixas) nas principais vias 

de circulação de pedestres e nos equipamentos com maior fluxo de pessoas 

2. Dimensionamento 

Seguir a compartimentação proposta na Figura 5.3.3-1, a saber: 

• Faixa Livre de Circulação: dimensão mínima de 1,20m de largura e inclinação 

transversal máxima de 2%, destinada exclusivamente à circulação de 

pedestres, livre de desníveis, obstáculos físicos – temporários ou 

permanentes e vegetação 

• Faixa de Serviço: deve ter no mínimo 0,70m de largura, devendo ser lindeira 

ao meio-fio, destinada à arborização, implantação de mobiliário urbano, 

sinalização e rampas de acesso a veículos 

• Faixa de Acesso das Edificações ou Faixa de Transição: pode ter largura 

máxima de 20% da largura total da calçada, destinada à colocação de 

mobiliário móvel, como mesas de bar e floreiras, toldos, propaganda, entre 

outros itens de apoio ao imóvel 

Quando a largura da calçada impossibilitar a implantação das três faixas será dada 

preferência à faixa livre de circulação, posteriormente à faixa de serviço e por 

2,5 

9,0 

2,5 
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Item Exigências 

último à faixa de acesso das edificações, adotando-se a largura mínima exigida pela 

hierarquização viária 

3. Execução 

A construção do passeio é de responsabilidade do proprietário e obrigatória em 

toda a extensão fronteira do lote, sendo este edificado ou não 

Ficam definidos os seguintes acabamentos para as faixas livres de circulação: 

• Cimento áspero; 

• Cimentado estampado; 

• Ladrilho hidráulico; 

• Bloco intertravado; e 

• Placa pré-moldada de concreto 

O acabamento deve ser contínuo e sem ressaltos ou depressões 

As rampas para acesso de veículos às edificações, mediante o rebaixo dos meios 

fios, não poderão ter mais 0,50 m de profundidade, sendo proibidas quaisquer 

elevações ou depressões no restante do passeio e/ou na sarjeta 

4. Manutenção 

A limpeza dos passeios é de responsabilidade dos ocupantes dos imóveis 

fronteiriços 

É proibido jogar ou despejar resíduos ou lixo de qualquer natureza nos passeios, 

vias e logradouros públicos, principalmente nos bueiros e redes de águas pluviais 

A Secretaria Municipal de Obras ou órgão correspondente poderá solicitar, em 

qualquer tempo: 

• O projeto, ou detalhamento, de calçada nos projetos a serem aprovados 

• A construção, reparação ou reconstrução dos passeios públicos através de 

notificação por escrito 

Em caso de dano ao passeio por obra pública, seja de drenagem, alteração de 

nivelamento das guias ou por estragos decorrentes de arborização, a manutenção 

e reconstrução do passeio fica a cargo da Prefeitura Municipal 

5. Aprovação 
O detalhamento dos passeios deverá ser apresentado para análise junto ao 

projeto, na etapa de aprovação do mesmo. 

Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 
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Figura 5.3.3-1: Croqui da compartimentação dos passeios, com as faixas de uso (dimensões em metro) 

 
Fonte: Fonte: NBR 9050, 2020. 

 

5.4.4. Diretrizes viárias e intervenções estratégicas 

Para melhoria da circulação viária de Itu, serão propostos a seguir (i) diretrizes viárias com foco na 

implantação de novas vias; (ii) intervenções estratégicas com vistas a qualificar o traçado já existente 

(Quadro 5.3.4-1), cujos objetivos são: 

• Promover alternativas de acesso entre os bairros; 

• Aumentar a capacidade das vias, considerando a tendência de aumento do número de veículos; 

• Garantir a continuidade da malha viária, em especial quando da implantação de novos 

parcelamentos do solo; 

• Prever infraestrutura adequada para incentivo aos modos não motorizados de transporte; e 

• Induzir o crescimento urbano apoiado na infraestrutura de transporte. 
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Quadro 5.3.4-1: Diretrizes viárias e intervenções estratégicas propostas para Itu 

Tipologia Detalhamento 

1. Diretrizes Viárias 

Mapa Estruturação 

Viária 

1.1. Promover ligação entre Av. Victório Bombana, Av. Siro Palenga, Estrada 

Municipal ITU-030 “Pau D’Alho”, R. Três, R. Alberto Rodrigues e Alameda São 

Paulo Golfe, dotando todo o trajeto com infraestrutura de via Arterial 1, 

criando Anel Viário Externo ao núcleo urbano sede 

1.2. Alongar a Av. Sol a partir da R. Joaquim Delfino da Silva, de modo a criar via 

paralela à SP-079 em toda a região do Pirapitingui, dotando-a com dimensões 

de via Arterial 2 

1.3. Promover ligação da Av. Eugen Wissmann com a rotatória que liga as vias R. 

José Bruni e Av. Dr. Herculano de Godói Passos, dotando-a com dimensões 

de Via Arterial 2 

1.4. Alongar a R. Irmãos Micai até a região da futura rodoviária, dotando-a com 

dimensões de Via Coletora 1 

1.5. Promover ligação da Av. Sen. Teotônio Viléla com a R. Paulinho de Alves 

Ribeiro, dotando-a com dimensões de Via Coletora 2 

1.6. Promover via local paralela à SP-300, conectando a Alameda dos Cajueiros à 

R. Arlindo Nóbrega de Almeida, como Via Local 

1.7. Promover via local ligando a R. Sebastião Cunha Barbosa com a R. 19, na 

região do Pirapitingui, como Via Local 

1.8. Promover via local ligando a R. Maria Aparecida da Silva e R. Plutão, na região 

do Pirapitingui, como Via Local 

1.9. Promover via local ligando a Av. dos Sonhos com a Av. Esperança, na região 

do Pirapitingui, dotando-a com dimensões de via Arterial 2 

1.10. Promover a ligação entre a ITU.464 (Estrada Municipal Augusto Zanoni), 

com a Av. Eric Tadeu Bueno, dotando-a com dimensões de via Arterial 2 

1.11. Dotar a Estrada Municipal ITU-464 “Augusto Zanoni” para 

dimensionamento de Via Arterial 2 

1.12. Promover nova ligação entre as Estradas Municipais ITU-367 e ITU-474, 

dotando-a de dimensionamento de Via Arterial 2 

1.13. Promover o trecho contínuo da Av. Laroy S. Starrett e das Estradas 

Municipais ITU-040 e ITU-138 com dimensionamento de Via Arterial 2 

1.14. Promover o trecho contínuo das Estradas Municipais ITU-475 

“Taquaral”, ITU-146 e ITU-479 com dimensionamento de Via Arterial 2 

1.15. Promover o trecho da ITU-060 (Estrada Municipal Barreto), da SP-075 

até o Jd. Santa Inês, com dimensionamento de Via Arterial 2 

1.16. Promover o trecho da ITU-467 da SP-075 até a Diretriz 1.12 

2. Intervenções 

estratégicas 

2.1. Dotar de sinalização horizontal e vertical todas as ruas do município, de 

acordo com critérios estabelecidos na legislação nacional de trânsito, e no centro 

histórico, dar preferência para a sinalização horizontal 

2.2. Requalificar e/ou construir as calçadas do município de acordo com as regras 

e padrões estabelecidos por este plano 
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Tipologia Detalhamento 

2.3. Realizar obras de manutenção e perenização das estradas municipais, 

garantindo a circulação de veículos, do transporte escolar e coletivo 

2.4. Qualificar as novas vias arteriais e coletoras com infraestrutura adequada, 

como pavimentação, sistema de drenagem, iluminação pública, sinalização e 

calçadas 

Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 
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6. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Os Instrumentos Urbanísticos propostos para Itu compõem o escopo da revisão do Plano Diretor, cujo 

intuito é criar e fortalecer ferramentas para operacionalização dos objetos da política urbana e de 

ordenamento territorial, voltados ao alcance de transformações significativas para o território, 

considerando as seguintes finalidades: 

• Planejamento; 

• Indução à Função Social da Propriedade; 

• Gestão Urbana; 

• Financiamento da Política Urbana; 

• Gestão Democrática da Cidade. 

Destaca-se que são aplicáveis no município de Itu os instrumentos da Política Urbana previstos na Lei 

Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

 

 Planejamento 

Instrumentos de Planejamento têm, em âmbito municipal, a premissa de integrar as frentes setoriais 

quanto aos aspectos urbanos, ambientais, orçamentários e socioeconômicos. 

O Quadro 6.1-1 reúne as ferramentas necessárias ao complemento e ao aprofundamento das políticas 

públicas previstas neste Plano Diretor. 

Quadro 6.1-1: Instrumentos do Planejamento propostos para Itu 

Instrumento de 

Planejamento 
Conteúdo mínimo proposto Prazo para instituição 

Aprimoramento da 

base cartográfica 

do município 

A fim de garantir a democratização dos dados e 

informações municipais de forma transparente e 

organizada, propor-se que sejam incluídos no sistema 

ItuGeo dos seguintes dados: 

• Restrições cartoriais quanto ao uso do solo, por lote; 

• Parâmetros de uso e ocupação do solo, por zona; 

• Sistema Municipal de Áreas Verdes Urbanas; 

• Bens tombados e áreas envoltórias; e 

• Indicação de linhas de transporte público e pontos de 

parada; 

As informações desse sistema deverão ser atualizadas 

periodicamente e disponibilizadas de forma ampla, no 

formato aberto de mapa digital da cidade 

12 meses 
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Instrumento de 

Planejamento 
Conteúdo mínimo proposto Prazo para instituição 

Plano Diretor de 

Turismo 

Manter o Plano Diretor de Turismo de Itu atualizado, 

objetivando orientar a implantação de medidas que 

fomentem as atividades turísticas no município, com 

diretrizes para os seguintes aspectos: 

• Desenvolvimento do ecoturismo, promovendo 

atividades econômicas de baixo impacto ao meio 

ambiente relacionadas com o turismo; 

• Desenvolvimento do turismo cultural, religioso e rural 

baseado nos edifícios tombados e nas fazendas de 

possível relevância histórica, promovendo o patrimônio 

local criando circuitos integrados de visitação, 

possibilitando que diferentes públicos de turistas sejam 

ativados; 

• Promoção dos produtos artesanais, possibilitando 

desenvolvimento social; 

• Estratégias de marketing para atração de turistas para 

o município; 

• Proposição de datas comemorativas e festivais 

atrelados com o turismo histórico, possibilitando o 

descobrimento da gastronomia local; 

• Avaliação e proposição de incentivos quanto à 

capacidade de acomodação no município; 

• Descobrimento e promoção de outros tipos de turismo 

no município, como o de aventura. 

A cada 4 anos 

Plano Integrado de 

Saneamento Básico 

(considerado água, 

esgoto, resíduos 

sólidos e manejo 

das águas pluviais) 

Manter o Plano de Saneamento Básico de Itu atualizado, 

orientando-o para resolução das demandas atuais e futuras 

da população, tais como: 

• Melhoria da capacidade de reservação de água no 

município; 

• Diminuição de perdas no transporte de água; 

• Ampliação da capacidade de tratamento de esgoto; 

• Diagnóstico quanto às ligações irregulares de esgoto no 

sistema de drenagem, ou de ligações irregulares de 

drenagem no sistema de esgoto. 

Atualização a cada 4 

anos EM DISC
USS

ÃO
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Instrumento de 

Planejamento 
Conteúdo mínimo proposto Prazo para instituição 

Plano de 

Arborização Urbana 

Manter o Plano de Arborização Urbana atualizado, 

orientando-o para que contenha diretrizes e ações que: 

• Incentivem o planejamento, implementação e manejo 

da arborização urbana por meio da criação de 

Corredores Ecológicos 

• Promovam a arborização como instrumento de 

desenvolvimento urbano 

• Estabeleçam técnicas, espécies e projetos para 

efetivação do plano, considerando: 

o Arborização de enriquecimento e de 

reflorestamento de áreas verdes, que deve 

utilizar mudas de espécies nativas; 

o Arborização de passeios e praças, que deve 

utilizar espécies exóticas ornamentais, pois são 

locais sujeitos à manutenção. 

• Adotem critérios de monitoramento dos órgãos 

públicos e privados cujas atividades tenham reflexos na 

arborização urbana 

• Envolvam a população, intentando a manutenção e a 

ampliação da arborização viária e a manutenção e 

preservação e enriquecimento da arborização das áreas 

verdes e rurais 

N/A 

Plano Municipal de 

Conservação e 

Recuperação da 

Mata Atlântica 

Manter o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica atualizado, orientando-o para que contenha 

diretrizes e ações que visem: 

• Identificação dos principais remanescentes florestais no 

município; 

• Identificação das principais causas de desmatamento e 

ações preventivas para que não mais ocorram; 

• A implantação de corredores ecológicos no município, 

os quais ligarão os remanescentes florestais; 

• Ações de monitoramento e fiscalização das áreas de 

Mata; e 

• Identificação de locais capazes de receber usos 

sustentáveis, como atividades de turismo ecológico e 

ações de educacionais relacionadas à preservação do 

bioma. 

N/A EM DISC
USS

ÃO
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Instrumento de 

Planejamento 
Conteúdo mínimo proposto Prazo para instituição 

Plano Municipal de 

Bioeconomia 

Elaboração de Plano Municipal de Bioeconomia, com o 

objetivo de impulsionar atividades econômicas 

relacionadas, contendo diretrizes que visem: 

• Identificação, promoção e estruturação de cadeias 

produtivas baseados no uso sustentável dos recursos da 

sociobiodiversidade e do extrativismo; 

• Identificação de novas tecnologias e inovações capazes 

de catalisar as atividades econômicas baseadas na 

bioeconomia; 

• Métodos de produção e utilização de energia elétrica a 

partir de fontes renováveis; 

• Estratégias de articulação entre o município, 

agricultores, comunidades tradicionais e o setor 

empresarial; e 

• Promoção do desenvolvimento social a partir de 

atividades econômicas sustentáveis. 

24 meses 

Código de Obras 

Elaboração do Código de Obras de Itu, com objetivo de 

controlar e regular a atividade da construção civil no 

município, agregando normas que estão dispersas em 

variadas Leis e Decretos. 

12 meses 

Código de Posturas 

Elaboração do Código de Posturas de Itu, com objetivo de 

instituir instrumento que estabelecerá as medidas de 

polícia administrativa relativas à higiene, à ordem e à 

segurança públicas, aos bens do domínio público e ao 

funcionamento de estabelecimentos em geral no 

município. 

12 meses 

Inventário e 

Tombamento 

Municipal 

Estabelecer legislação específica para regulamentar os 

processos administrativos de inventário e tombamento dos 

bens culturais e históricos de Itu, no âmbito municipal, 

consolidando a Política de Proteção do Patrimônio 

Ambiental Urbano, considerando a necessidade de: 

• Identificar os bens móveis e imóveis representativos 

da memória da cidade e que devam ser preservados 

• Estabelecer diferentes graus de proteção, em função 

da qualidade paisagística, histórica, artística ou 

cultural e da importância histórica que apresentam 

12 meses 

Elaboração: Geo Brasilis, 2022. 

Por fim, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em seu Art. 40, §3º, 

o Plano Diretor de Itu deverá ser objeto de revisão a cada 10 anos, salvo em condições específicas que 

demandam aperfeiçoamento da lei, devendo ser observadas as seguintes condicionantes: 

EM DISC
USS

ÃO
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• Promoção de audiência pública e debate com a participação da população, por meio do Conselho 

Municipal do Plano Diretor de Itu, além da publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidos, que subsidiarão a revisão ou o aperfeiçoamento do Plano Diretor (Art40, §4º da Lei 

Federal nº 10.257/2001); e 

• Atendimento integral do Art.42 e, caso haja alteração de Perímetro Urbano, dos dispositivos do 

Art. 42-B do Estatuto da Cidade. 

 

 Indução à Função Social da Propriedade: 

Os Instrumentos de Indução a Função Social da Propriedade têm por objetivo viabilizar as premissas 

estabelecidas pela Política Urbana, garantindo o uso equilibrado e racional do espaço urbano da 

cidade. 

Com base no Artigo 182 da Constituição Federal, nos imóveis que não cumprem sua função social 

podem incidir os seguintes instrumentos, detalhados na sequência: 

• Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC);  

• IPTU Progressivo no Tempo; 

• Desapropriação com Pagamento em Títulos; e  

• Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

 

6.2.1. Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) 

O Parcelamento, a Edificação ou a Utilização Compulsória (PEUC) do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado visa promover o adequado aproveitamento da cidade e das 

infraestruturas instaladas, garantindo o cumprimento da função social da propriedade, conforme 

previsto no Capítulo II – Instrumentos da Política Urbana, Seção II, Artigo 5º da Lei Federal nº 

10.257/2001 e alterações posteriores (Estatuto da Cidade). 

Visando combater a ociosidade, a subutilização e o caráter especulativo de imóveis localizados em 

regiões da cidade mais favorecidas quanto à oferta de infraestruturas e equipamentos urbanos e 

sociais, oferta de serviços ou mesmo postos de trabalho, propõe-se a aplicação da PEUC em três 

tipologias de imóveis: 

• Não edificado – aquele com área igual ou superior à 5.000 m², com coeficiente de aproveitamento 

igual a 0 (zero) e servidos de infraestrutura. Para tais caso é necessário parcelar ou edificar, sendo 

passível de incidência nas zonas: 

o Zona Histórica (ZH); 

o Zona de Proteção Histórica (ZPH); 

EM DISC
USS

ÃO
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o Zona Residencial 2 (ZR2); 

o Zona Residencial 3 (ZR3); 

• Subutilizado – aquele com área igual ou superior à 1.000 m² e com CA abaixo de 0,25, cujo. Para 

tais casos é necessário edificar, sendo passível de incidência nas zonas: 

o Zona Histórica (ZH); 

o Zona de Proteção Histórica (ZPH); 

o Zona Residencial 3 (ZR3); 

• Não utilizado – edifícios e outros imóveis com área construída igual ou superior a 1.000m², 

estando desocupada por mais de cinco anos ininterruptos sobre todas as macrozonas urbanas, ou 

edificação de qualquer tamanho que esteja em Zona Histórica (ZH), Zona de Proteção Histórica 

(ZPH) ou possua tombamento por esfera municipal, estadual ou federal, estando desocupada por 

mais de dois anos ininterruptos. 

Ficam excluídos das categorias de não edificados ou subutilizados os imóveis que: 

• Abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas finalidades; 

• Abriguem clubes em atividade; 

• Integrem o Sistema Municipal quanto a equipamentos regionais, sociais e urbanos ou, ainda, que 

cumpram função ambiental relevante; 

• Exerçam função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos ou órgão correspondente; e 

• Estejam nestas condições devido a impossibilidades jurídicas momentaneamente insanáveis pela 

simples conduta do proprietário, e apenas enquanto estas perdurarem. 

Os imóveis sujeitos à PEUC deverão ser identificados pelo poder público, especificamente por ação da 

Secretaria Municipal de Planejamento ou órgão correspondente, e seus proprietários devem ser 

notificados seguindo o procedimento descrito abaixo, com base nos prazos e ritos apresentados no 

Art. 5ª do Estatuto da Cidade: 

• O funcionário público notifica o proprietário do imóvel ou a quem tenha poderes legais de gerência 

e/ou administração, sendo que, essas notificações deverão ser averbadas em cartório; 

• Quando frustradas três tentativas do poder executivo, as notificações também poderão ser 

executadas por edital; 

• A partir da data de recebimento da notificação: 

o As edificações não utilizadas ou subutilizadas enquadrados neste instrumento deverão estar 

ocupadas no prazo máximo de um ano; 

o Os proprietários de lotes ou glebas não edificados e subutilizados notificados deverão, no o 

prazo máximo de um ano, protocolar pedido de aprovação e execução do parcelamento ou 

edificação; 

o Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois anos, a contar 

da aprovação do projeto, e concluídos em até cinco anos; e 

EM DISC
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o Empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderão ter a conclusão em 

etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um 

todo. 

• A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, 

transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas, sem interrupção de 

quaisquer prazos. 

O não cumprimento dos prazos estabelecidos enquadra automaticamente o imóvel no instrumento do 

IPTU Progressivo no Tempo, objeto do item seguinte. 

 

6.2.2. IPTU Progressivo no Tempo 

O IPTU Progressivo no Tempo, conforme apresentado no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001), é decorrente do PEUC, caso os prazos estabelecidos não sejam cumpridos, e deve 

respeitar as seguintes diretrizes: 

• A majoração sobre a alíquota do imposto deve ser realizada anualmente, pelo prazo de cinco anos 

consecutivos; 

• A alíquota a ser aplicada a cada ano sobre o IPTU será igual ao dobro da alíquota aplicada no ano 

anterior, iniciando-se em 2%, com limite máximo da majoração de 15%, que deverá ser alcançada 

em quatro anos; 

• O limite máximo da majoração é de 15%, conforme artigo 6º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001); 

• Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o município 

manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação; 

• É vedada, como previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), a concessão de 

isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva; 

• O lançamento do IPTU progressivo deve indicar que a tributação ocorre em função do não 

cumprimento da função social da propriedade, em conformidade com a Lei Federal nº 

10.257/2001; 

• Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, a qualquer 

tempo, o lançamento do IPTU do exercício não constará a aplicação das alíquotas progressivas; 

• Enquanto o proprietário atender às condições e aos prazos estabelecidos da PEUC considera-se 

comprovado o cumprimento da respectiva obrigação; e 

• O instrumento aplica-se, inclusive, aos imóveis que possuem isenção. 

Em caso de incidência do IPTU Progressivo no Tempo, pelo prazo de cinco anos, e existindo a intenção 

de desapropriação para fins de reforma urbana, poderá ser aplicada a Desapropriação com Títulos da 

Dívida Ativa, detalhada a seguir. 

EM DISC
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6.2.3. Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa 

A Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa poderá ser aplicada depois de findados os prazos legais 

garantidos pelos instrumentos anteriormente descritos e mediante interesse público no imóvel em 

questão. Neste caso, a indenização ao proprietário deve ser realizada através de títulos da dívida ativa, 

podendo ser resgatáveis em até dez anos (Ministério das Cidades, 2010). 

Este instrumento somente será utilizado nos imóveis onde já se aplicou o IPTU Progressivo no Tempo, 

com base nas seguintes diretrizes estabelecidas pelo artigo 8º do Estatuto da Cidade: 

• O cálculo da desapropriação corresponde ao valor da base de cálculo para o IPTU, sendo que desse 

montante deverá ser descontado os investimentos públicos na área do imóvel; 

• Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão resgatados no prazo 

de até dez anos, sem poder liberatório para pagamento de tributos; 

• O município deverá proceder com o adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 

cinco anos, a partir da sua incorporação ao patrimônio público; 

• Em caso de sua não destinação ao prazo estabelecido, o prefeito e os demais agentes públicos 

incorrerão em improbidade administrativa; e 

• O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado pelo poder público ou por meio de alienação ou 

concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 

 

6.2.4. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

Compreende os espaços vazios e ociosos de propriedade pública ou privada que, mediante legislação 

específica, são selecionados para integrar Programas de Habitação de Interesse Social, com vistas a 

garantir a função social da propriedade urbana e promover o desenvolvimento socioespacial do 

município, através de empreendimentos voltados ao atendimento de famílias de baixa renda; 

Assim, a demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) tem como objetivo: 

• Aumentar a oferta de moradia para as famílias de baixa renda; 

• Combater os fenômenos de segregação socioespacial; 

• Promover o acesso ao solo urbano e a moradia legalizada; e 

• Induzir o adensamento populacional de áreas ociosas e vazias, otimizando o uso da infraestrutura. 

A demarcação das ZEIS deverá ser oficializada por lei municipal, podendo, no entanto, ser provocada 

por agentes da administração pública ou da sociedade civil, a saber: 

EM DISC
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• Secretaria de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos (ou órgão competente que vier a lhe 

substituir); 

• Cooperativas e Associações Habitacionais; 

• Entidades representativas de moradores de áreas passíveis de demarcação de ZEIS; e 

• Proprietários de áreas passíveis de demarcação de ZEIS. 

A pertinência de demarcação de ZEIS será avaliada pela Secretaria de Planejamento, Habitação e 

Gestão de Projetos (ou órgão competente que vier a lhe substituir), cujo plano urbanístico deverá ser 

apreciado pelo COMDUI, cabendo a este conselho a chancela da proposta que deverá considerar: 

• Situação e localização da área; 

• Infraestrutura disponível; 

• Topografia; 

• Aspectos ambientais; 

• As possibilidades de implantação das unidades habitacionais; 

• A viabilidade financeira; e 

• Condições para obtenção de recursos, quando implementado com recursos municipais. 

Quando houver parecer favorável da Secretaria de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos, o 

Chefe do Poder Executivo, por meio de Decreto, delimitará a ZEIS. 

Para os efeitos de regulamentação deste instrumento, ficam estabelecidos como critérios definidores 

Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (EHIS) o empreendimento habitacional que destine 

no mínimo 80% (oitenta por cento) do total de suas unidades habitacionais para famílias com renda 

bruta mensal de até 3 (três) salários mínimos. 

As Zonas Especiais de Interesse Social serão aplicadas, prioritariamente, na Macrozona de Ocupação 

Urbana, cujos parâmetros de ocupação seguirá as regras específicas definidas pela referida lei de 

criação. 

 

 Gestão Urbana 

Os Instrumentos de Gestão Urbana têm por função qualificar e tornar transparente a tomada de 

decisão do poder público, que envolve a produção do meio urbano de forma qualificada, respeitando 

a ambiência característica do município. Neste sentido, são sugeridos para Itu: 

• Direito de preempção; 

• Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e 

• Operação Urbana Consorciada. 

 

EM DISC
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6.3.1. Direito de Preempção 

Conforme a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), o direito de preempção confere ao Poder 

Público municipal a preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de futura compra e venda 

entre particulares.  

Fica estabelecido por cinco anos (prazo máximo permitido pelo Estatuto da Cidade) a preferência da 

Prefeitura na aquisição de imóveis, com a renovação deste prazo sendo possível após um ano de 

vigência da Lei. 

Diante do que foi abordado durante as teses no capítulo 2, a aplicação deste instrumento em Itu 

objetiva a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, criação de espaços 

públicos de lazer e áreas verdes, e criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas 

de interesse ambiental, e sua abrangência fica delimitada da seguinte forma: 

• Imóveis pertencentes à Zona Histórica (ZH); 

• Imóveis tombados por qualquer instância municipal, estadual ou federal em qualquer local do 

município; e 

• Imóveis lindeiros às áreas públicas na Macrozona de Ocupação Urbana ou que constem 

delimitadas como imprescindíveis para configuração de Corredores Ecológicos ou para o Sistema 

Municipal de Áreas Verdes Urbanas, a partir da aprovação dos mesmos no Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA. 

Com base nesses critérios, lei municipal específica irá demarcar os imóveis ou áreas que estarão 

sujeitos à incidência do Direito de Preempção, tendo como diretrizes: 

• A prefeitura divulgará o Direito de Preempção e implantará controle administrativo para 

possibilitar a efetivação do instrumento, podendo apresentar a incidência do Direito de 

Preempção na matrícula dos imóveis afetados, e na declaração dos documentos de cobrança do 

IPTU; 

• Caso o proprietário deseje vender imóvel que se enquadre na delimitação estipulada acima, 

deverá notificar sua intenção de venda para o Município, que no prazo máximo de trinta dias, 

manifestará por escrito seu interesse em comprá-lo; 

• Em relação à notificação, esta deve conter preço, condições de pagamento e prazo de validade, 

com assinatura do interessado na compra do imóvel. Após o recebimento da proposta, o município 

deve publicar em órgão oficial, e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação, 

edital de aviso da notificação recebida e da intenção de adquiri-lo nas condições da proposta; 

• Caso seja transcorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da Prefeitura, o proprietário fica 

autorizado a realizar a venda para terceiros nas condições da proposta apresentada, e 

posteriormente fica obrigado a apresentar ao Município, no prazo de trinta dias, cópia do 

instrumento público de alienação do imóvel; 
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• Entretanto, caso seja realizada a venda fora das condições apresentadas na notificação, a alienação 

é considerada nula de pleno direito, podendo o Município adquirir o imóvel pelo valor da base de 

cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. 

 

6.3.2. Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) consiste em um instrumento que permite avaliar os efeitos 

decorrentes da implantação de um determinado empreendimento, sendo capaz de identificar e 

mediar os possíveis conflitos com o entorno, visando à qualidade de vida na cidade. Com base no 

resultado EIV, a Prefeitura poderá exigir a execução de medidas de compatibilização, compensação ou 

mitigação relativas aos impactos decorrentes da implantação da atividade ou empreendimento, como 

condição para expedição da licença ou autorização solicitada. 

 

6.3.2.1. Exigibilidade 

O EIV será requerido para os projetos que possuam características que poderão alterar ou impactar o 

ambiente construído e/ou natural, e/ou sobrecarregar a capacidade da infraestrutura existente, ou 

ainda causar incômodos excessivos como ruído e poluição, sendo eles: 

• Loteamentos e conjuntos habitacionais (vertical ou horizontal) ou similares, acima de 200 lotes 

e/ou unidades, ou 30ha de área total, ou quando qualquer de seus lados seja maior que 1.000 

metros lineares; 

• Edificações ou equipamentos com capacidade para reunir mais de 200 pessoas simultaneamente 

ou em curto espaço de tempo em caráter permanente ou não, ainda que transitoriamente;  

• Atividades não Residenciais classificadas como “Incompatível” pela Lei de Uso e Ocupação do Solo;  

• Empreendimentos com guarda de veículos que comporte mais de 100 vagas ou garagens 

comerciais com mais de 50 vagas;  

• Aqueles sujeitos ao EIA, sendo esses condicionados pela legislação ambiental  

• Empreendimentos que coloquem em risco a preservação do Patrimônio Cultural, Artístico, 

Histórico, Paisagístico e Arqueológico, desde que tombados ou em processo de tombamento;  

• Causadores de modificações estruturais no sistema viário;  

• Equipamentos urbanos:  

o Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem; 

o Autódromos; 

o Cemitérios e Necrotérios; 

o  Matadouros e Abatedouros; 

o Presídios, Quarteis, Corpo de Bombeiros; 

o Terminais Rodoviários, Ferroviários e Aeroviários; 
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o Terminais de Carga; e 

o Hospitais. 

o Depósito e postos de revendas de derivados de petróleo; 

• Empreendimentos que tiveram acréscimo de potencial construtivo por Outorga Onerosa do 

Direito de Construir (OODC) ou Transferência do Direito de Construir (TDC), quando esse acréscimo 

for igual ao dobro da metragem quadrada do empreendimento, considerando todos os demais 

parâmetros urbanísticos estabelecidos para a zona; 

• Demais usos a critério do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Itu (COMDUI). 

No caso de atividades já instaladas que venham a causar distúrbios à vizinhança, após o recebimento 

de denúncias, a Prefeitura poderá exigir o EIV (EIV pós implementação), para que sejam apontadas 

medidas mitigadoras quanto aos impactos negativos de vizinhança, inclusive considerando eventuais 

fatos urbanos novos e posteriores à implantação do empreendimento. 

 

6.3.2.2. Execução e conteúdo 

O EIV é um estudo de inteira responsabilidade do empreendedor, o que inclui custos, origem e 

confiabilidade dos dados e análises apresentadas, bem como a implantação das medidas mitigadoras 

propostas para todas as fases do empreendimento. Propõe-se que a estrutura do EIV considere: 

• Caracterização do imóvel  

o Localização, matrículas e situação no registro de imóveis;  

o Zoneamento e parâmetros urbanísticos permitidos e os que serão adotado;s  

o Topografia e caracterização geológica do solo na área do empreendimento, indicando áreas 

com inaptidão para o uso em função de declividades acentuadas, ou outros fatores;  

o Indicação do meio ambiente na área do empreendimento, incluindo se houver: restrições 

ambientais, proximidade com Unidades de Conservação, rios, nascentes e cursos d’água, 

indicando as respectivas Áreas de Preservação Permanente (APPs)  

• Caracterização do empreendimento: 

o Quadro de dimensionamento, contendo área total do terreno, área total prevista a ser 

construída, área institucional, área do sistema viário, área das faixas não edificáveis, áreas 

verdes/sistema de lazer e de conservação, com os respectivos percentuais; 

o População atendida com as características e quantidades; 

o Clientes, com caracterização e quantidades, e previsões de horários de picos, com as 

respectivas quantidades de pessoas previstas nestes horários, se houver; 

o Soluções para saneamento ambiental do empreendimento, incluindo abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e disposição dos resíduos sólidos 

domiciliares, resíduos de construção civil e de poda e árvores, entre outros. 

• Caracterização das fases de implantação e operação: 
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o Número de funcionários (empregos gerados) 

o Horário previsto de funcionamento/uso 

o Número de unidades e sua caracterização simplificada (incluindo número de pavimentos, 

unidades por andar, etc., se houver) 

o Área de estacionamento e número de vagas de estacionamento, se houver 

o Área de carga e descarga, se houver 

o Número e tipo de veículos que devem circular diariamente no empreendimento e nos 

horários de pico, incluindo os utilizados por contratados terceirizados e fornecedores, se 

houver 

o Etapas da implantação do empreendimento, com detalhamento de movimentações de terra 

previstas, se houver 

o Existência de áreas de interesse paisagístico, histórico, cultural, arquitetônicos e/ou natural 

na área do empreendimento, sua caracterização e como se inserem no empreendimento. 

O relatório deve contemplar ainda análise da área de entorno, considerando um buffer de 300 metros 

no entorno do empreendimento, a partir de seus limites, com destaque para: 

• Identificação de equipamentos e serviços públicos existentes, com localização em planta 

• Mobilidade urbana, incluindo sistemas de circulação de pedestres, geração de tráfego, capacidade 

viária, demanda por transporte público e identificação dos logradouros atendidos em planta 

• Zoneamento e principais usos, identificados em planta 

• Redes de abastecimento público 

• Caracterização da relação entre o empreendimento e o meio ambiente na área do entorno 

imediato, considerando a presença, se houver, de restrições ambientais, proximidade com 

Unidades de Conservação, rios, nascentes e cursos d’água, indicando as respectivas APPS 

• Indicação de áreas de interesse paisagístico, histórico, cultural, arquitetônicos e/ou natural no 

entorno imediato e sua caracterização resumida, se houver 

• Aspectos socioeconômicos (atividades econômicas, renda da população, empregos gerados nos 

diversos setores da economia) 

Ao final, o estudo precisa englobar a matriz de avaliação dos impactos positivos e negativos, 

decorrentes da implantação do empreendimento, considerando: 

• Adensamento populacional; 

• Equipamentos urbanos e comunitários, incluindo consumo de água e de energia elétrica, geração 

de resíduos sólidos, líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais; 

• Uso e ocupação do solo 

• Valorização imobiliária, com especial atenção para a criação de movimentos de expulsão da 

população já instalada no entorno 

• Sistema de circulação de pessoas, acessibilidade, geração de tráfego e demandas por melhorias e 
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• complementações nos sistemas de transporte coletivo, estacionamento, carga e descarga, 

embarque e desembarque; 

• Ventilação e iluminação 

• Áreas de interesse paisagístico, histórico, cultural, arquitetônicos e/ou natural, se houver 

• Poluição sonora, atmosférica e hídrica: geradas durante a implantação e operação do 

empreendimento 

• Vibração gerada durante a implantação e operação do empreendimento 

• Periculosidade gerada durante a implantação e operação do empreendimento 

• Riscos ambientais gerados durante a implantação e operação do empreendimento 

Propõe-se que a matriz de impacto contenha, no mínimo: 

• Localização do impacto; 

• Momento de incidência (implantação ou operação); 

• Duração do impacto no tempo (imediato, de curto, médio ou longo prazo); e 

• Indicação do tipo de impacto (positivo ou negativo); e 

Como resultado, deverão ser indicados os compromissos do empreendedor, com prazos de 

implantação das ações de prevenção, mitigação e/ou compensação dos impactos negativos, o que 

pode incluir projeto onde constem as alterações e as complementações, bem como a execução de 

obras e serviços de melhorias de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, tais como:  

• Unidades de trabalho dentro do empreendimento, ou iniciativas de recolocação profissional para 

os segmentos ou grupos afetados;  

• Melhoria ou ampliação das redes de infraestrutura, inferindo em investimentos em sinalização, 

estruturação viária, mobiliários urbanos, adequação de calçadas dentro dos parâmetros de 

mobilidade aceitáveis, entre outros;  

• Aumento de áreas verdes vegetadas, plantio de árvores, recuperação de áreas degradadas, 

medidas de contenção de erosão, planos diferenciados de drenagem, sistemas adicionais de 

recarga do lençol freático, recuperação de nascentes e matas de galeria, etc.;  

• Ampliação e adequação do sistema viário, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de 

pedestres, semaforização, necessários a mitigação do impacto provocado pelo empreendimento;  

• Proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem os impactos da atividade;  

• Manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados 

de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, desde que tombadas ou em processo de 

tombamento ou desde que haja interesse manifesto de conselho específico, bem como 

recuperação ambiental da área, caso os mesmos sejam danificados pela construção do 

empreendimento; e  

• Área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos sociais em percentual 

compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;  
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• Construção de equipamentos sociais, comunitários e mobiliários urbanos em locais a serem 

definidos pela Administração Municipal;  

• Extensão de serviços oferecidos intramuro, no caso de empreendimentos fechados, ao entorno 

direto e definição de compensações aos bairros de entorno, como cobertura de vigilância por 

câmeras e manutenção de áreas verdes e de lazer externas ao empreendimento.  

Propõe-se que a somatória dos custos para execução das medidas mitigadoras definidas pelo relatório 

aprovado do EIV seja definida por ato do Poder Executivo, via Decreto Municipal. 

 

6.3.2.3. Análise e aprovação 

Após o recebimento do EIV, a Prefeitura dará início à análise do documento, e caso restem dúvidas, 

ainda podem ser pedidos esclarecimentos posteriores do proponente do projeto. A forma de análise 

e aprovação do estudo deverá ser regulamentado por decreto específico. 

 

6.3.3. Operação Urbana Consorciada 

Conforme a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), considera-se operação urbana 

consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a 

participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 

objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental, em que podem ser previstas, entre outras medidas: 

• Modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem 

como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente; 

• Regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação 

vigente. 

• Concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias que reduzam os impactos 

ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e no uso de edificações urbanas, de 

tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas 

as modalidades de design e de obras a serem contempladas. 

Para a utilização deste instrumento é exigido que o município aprove lei específica, na qual constará o 

Plano de Operação Urbana Consorciada, que conterá, no mínimo: 

• Definição da área a ser atingida; 

• Programa básico de ocupação da área; 

• Programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 

operação; 
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• Finalidades da operação; 

• Estudo prévio de impacto de vizinhança; 

• Natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados; 

• Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 

sociedade civil; 

• Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em 

função da utilização dos benefícios previstos; 

• Fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras e correntes dos 

benefícios urbanísticos concedidos. 

Conforme determina o Estatuto da Cidade, a partir da aprovação da lei específica, são nulas as licenças 

e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de operação 

urbana consorciada, e também que os recursos obtidos pelo Poder Público municipal deverão ser 

aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

 

 Financiamento da Política Urbana 

Os Instrumentos de Financiamento da Política Urbana têm como objetivo promover o 

desenvolvimento ordenado e a reestruturação urbana, através da justa distribuição dos benefícios e 

ônus decorrentes do processo de urbanização, sendo proposto para Itu: 

• Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

• Transferência do Direito de Construir; e 

• Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo. 

 

6.4.1. Outorga Onerosa do Direito de Construir 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) se refere à concessão emitida pelo Poder Público 

Municipal que permite ao proprietário construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico 

(CAB), mediante contrapartida financeira. Dessa forma, não deve ser considerada como imposto ou 

tributo. A Figura 6.4.1-1 ilustra a aplicação do instrumento. 
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Figura 6.4.1-1: Exemplo de aplicação da OODC 

 
Fonte: WRI Brasil, 20194. 

Assim, a aplicação deste instrumento objetiva permitir o adensamento em porções da cidade que tem 

melhor infraestrutura instalada. No caso de Itu, propõe-se que a utilização da OODC incida nas zonas 

e eixos estabelecidos pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, cujo Coeficiente de Aproveitamento Máximo 

é maior que 1, sendo elas: 

• Zona Histórica (ZH); 

• Zona de Proteção Histórica (ZPH); 

• Zona Residencial 1 (ZR1); 

• Zona Residencial 2 (ZR2); 

• Zona Residencial 3 (ZR3); 

• Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); 

• Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE2); 

• Eixo de Desenvolvimento Econômico 1 (EDE1); 

• Eixo de Desenvolvimento Econômico 2 (EDE2); 

• Eixo de Comércio e Serviço 1A (ECS1A); 

 
4 Disponível em: <https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/08/o-que-e-outorga-onerosa-do-direito-de-construir>. Acesso em 
20 de julho de 2022. 
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• Eixo de Comércio e Serviço 2A (ECS2A); e 

• Eixo de Comércio e Serviço 3 (ECS3). 

A OODC se dará com base nos seguintes dizeres: 

• A concessão da OODC é emitida e autorizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

Habitação e Gestão de Projetos, ou órgão correspondente, mediante contrapartida financeira do 

interessado; 

• Os recursos arrecadados com a permissão do aumento do potencial construtivo deverão ser 

automaticamente incorporados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e somente 

poderão ser utilizados para as finalidades definidas pela lei de criação do mesmo; 

• O potencial construtivo adicional é bem jurídico dominical, de titularidade da prefeitura, com 

funções urbanísticas socioambientais; 

• Para obter a permissão de edificar acima do CA básico, nos termos das diretrizes estabelecidas 

pelo Plano Diretor e pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, o interessado deverá comprovar a 

transferência dos recursos; 

• O acréscimo de área ao lote receptor da compra de potencial construtivo, através da OODC está 

sujeito aos demais parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo zoneamento correspondente; 

• Os empreendimentos de habitação de interesse social, com coparticipação do poder público, estão 

isentos de cobrança da OODC; 

• Formalizada a transação da OODC, à permissão para construir fica automaticamente aplicada ao 

lote; 

• A concessão da OODC tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um para início 

das obras, mediante aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de 

Projetos ou órgão correspondente:  

o Em caso de não usufruto da permissão, no prazo estabelecido, o valor pago não será 

devolvido em nenhuma hipótese; 

o Vencido o prazo da permissão, o requerente poderá, através da arrecadação de multa de 

30% do valor pago, proceder à renovação por mais um ano, desde que o pedido seja feito em 

até 30 dias após o vencimento do prazo, com o valor da multa passando a compor o FMDU, 

cujo valor correspondente será aplicado como sansão pelo ônus pelos investimentos públicos 

na área. 

• Os casos omissos deverão ser submetidos à análise do Conselho do Plano Diretor, considerando 

as diretrizes e princípios adotados no Plano Diretor, e aprovados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano ou órgão correspondente. 

O cálculo para a cobrança da OODC deve considerar a seguinte equação: 

Vt = Fp (Vv*Ma) 

• Vt= valor total a ser pago; 
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• Fp= fator de planejamento, o qual busca incentivar os usos urbanos desejáveis no ordenamento 

territorial, de acordo com o interesse urbanístico e ambiental da cidade, conforme os eixos do 

zoneamento: 

o Zona Histórica (ZH): 0,08; 

o Zona de Proteção Histórica (ZPH): 0,08; 

o Zona Residencial 1 (ZR1): 0,1; 

o Zona Residencial 2 (ZR2): 0,1; 

o Zona Residencial 3 (ZR3): 0,15; 

o Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): 0; 

o Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE2): 0; 

o Eixo de Desenvolvimento Econômico 1 (EDE1): 0; 

o Eixo de Desenvolvimento Econômico 2 (EDE2): 0; 

o Eixo de Comércio e Serviço 1A (ECS1A): 0,05; 

o Eixo de Comércio e Serviço 2A (ECS2A): 0,08; e 

o Eixo de Comércio e Serviço 3 (ECS3): 0,1. 

• Vv= valor venal, considerando: 

o Quando o acréscimo for sobre área já edificada, o Vv é o valor venal do metro quadrado de 

área construída; e 

o Quando o acréscimo for sobre área do lote que será edificado, o Vm é o valor venal do metro 

quadrado do terreno. 

• Ma= metragem quadrada adicional a ser construída. 

 

6.4.2. Transferência do Direito de Construir 

A Transferência do Direito de Construir (TDC) permite ao proprietário de imóvel urbano, seja ele 

privado ou público, a executar ou vender, mediante escritura pública e lei específica, o direito de 

construir previsto no zoneamento, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: 

• Implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

• Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, 

social ou cultural; 

• Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda e habitação de interesse social. 

Em Itu, define-se como áreas receptoras os mesmos eixos já apontados na OODC, e como doadoras, 

os lotes atingidos por APPs ou que tenham bens tombados por instância municipal, estadual ou 

federal. 
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Para lotes atingidos por APPs, será permitida apenas uma vez a venda de Potencial Construtivo, de 

modo que a venda seja uma compensação pelo não atingimento do seu potencial máximo construtivo, 

em virtude da existência de área protegida. 

Para tal, deve-se observar os seguintes dizeres: 

• A Prefeitura deve ser notificada da intenção da venda potencial construtivo, cuja análise e resposta 

de deferimento ou de não deferimento ocorrerá em prazo máximo de 15 dias; 

• Tal notificação deve conter: 

o Identificação do proprietário do imóvel; 

o Identificação do comprador e do imóvel a receber o potencial construtivo; 

o Cálculo de Potencial Construtivo a ser transferida; 

o Laudo de responsável técnico que comprove a inutilização de potencial construtivo em 

virtude de área de proteção. 

• A negociação de venda deve estar vinculada à matrícula do imóvel cedente, e deve ser apresentada 

à Prefeitura, que emitirá ao comprador certificado que atesta a propriedade de potencial 

excedente. 

Para imóveis que tenham bens tombados por instância municipal, estadual ou federal, propõe-se que 

a Prefeitura permita, a cada 10 anos, a venda de Potencial Construtivo inutilizado multiplicado por 1,5. 

Esses critérios tem como objetivo fomentar, de forma perene, a manutenção e conservação dos 

edifícios tombados. 

Para tal, deve-se observar os seguintes dizeres: 

• A Prefeitura deve ser notificada da intenção venda potencial construtivo, cuja análise e resposta 

de deferimento ou de não deferimento ocorrerá em prazo máximo de 15 dias; 

• Tal notificação deve conter: 

o Identificação do proprietário do imóvel; 

o Identificação do comprador e do imóvel a receber o potencial construtivo; 

o Cálculo de Potencial Construtivo a ser transferida; 

o Laudo de responsável técnico atestando o estado de conservação do edifício, com 

apontamentos quanto aos elementos estruturais e não estruturais, como também dos 

meramente estéticos, como pintura; 

o Caso haja necessidade de reformas, também deve ser incluído projeto arquitetônico, este já 

estando aprovado pela Prefeitura e pelas instâncias de tombamento que regram o imóvel, e 

com demonstrativo financeiro do valor da obra. 

• O dinheiro obtido pela transferência fica obrigatoriamente vinculado à execução das melhorias 

apresentadas no projeto arquitetônico, e caso supere o valor total da reforma fica permitida a livre 

utilização dos valores; 
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• Mesmo havendo desacordo entre custos apresentados em projeto e o valor real da obra, o 

proprietário fica obrigado a executar o projeto, e em caso de não execução do projeto, ou de 

execução parcial, o proprietário fica excluído do recebimento de novos potenciais construtivos até 

a completa execução das obras, com multa de valor igual ao recebido pela venda de potencial 

construtivo; 

• Em caso de imóvel plenamente conservado e em uso, que não necessite de reformas estruturais 

ou estéticas, o proprietário terá a possibilidade de utilizar os valores recebidos como bem 

entender, mas caso seja averiguado condição diferente daquela apresentada na notificação, e que 

necessite de reforma, o proprietário fica obrigado a saná-lo em no máximo um ano, e findado o 

período e não havendo resolução do problema o proprietário fica excluído do recebimento de 

novos potenciais construtivos por 20 anos; 

• Todas as negociações de venda devem estar vinculadas à matrícula do imóvel cedente, e devem 

ser apresentadas à Prefeitura, que emitirá ao comprador certificado que atesta a propriedade de 

potencial excedente; 

O Potencial Construtivo Transferível (Pt) será calculado em m² (metros quadrados), com seu valor 

sendo definido de acordo com o cálculo: 

Pt = Pc * (Vmc / Vmr) x Fi 

• Pd= Potencial Construtivo não utilizado do imóvel cedente em m²; 

• Vvc= Valor venal do metro quadrado do imóvel que cede o direito de construir; 

• Vvr= Valor venal do metro quadrado do imóvel que recebe o direito de construir; 

• Fi= Fator de Incentivo 

o Imóvel cedente em APP = 1 

o Imóvel cedente bem tombados por instância municipal, estadual ou federal = 1,5 

Outra possibilidade de transferência do direito de construir se dará pela doação de imóvel tombado 

para a Prefeitura, de modo que o proprietário doador recebe potencial construtivo referente à 

totalidade da área do terreno (como se não houvesse a edificação), para utiliza-lo em outro local. 

Para tal, deve-se observar os seguintes dizeres: 

• A Prefeitura deve ser notificada da intenção de doação de imóvel tombado, cuja análise e resposta 

de aceitação ou de não aceitação ocorrerá em prazo máximo de 60 dias; 

• Tal notificação deve conter: 

o Identificação do proprietário do imóvel; 

o Identificação do imóvel a receber o potencial construtivo; 

o Laudo de responsável técnico atestando o estado de conservação do edifício, com 

apontamentos quanto aos elementos estruturais e não estruturais, como também dos 

meramente estéticos, como pintura; 
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• Com base no laudo técnico, e caso for solicitado, também por vistoria do imóvel, a Prefeitura 

avaliará se deseja receber o imóvel, podendo negá-lo se entender que não terá recursos para 

realizar melhorias no mesmo; 

• Todos os custos referentes à transferência do imóvel para a Prefeitura ficarão a cargo do doador; 

• Confirmada a doação a Prefeitura emitirá ao doador certificado que atesta a propriedade de 

potencial excedente. 

Por fim, a utilização do potencial construtivo adquirido para a construção de edificações demanda a 

apresentação do certificado emitido pela Prefeitura. Em caso da não utilização deste certificado de 

potencial construtivo no prazo de 10 anos, o mesmo se torna expirado. 

Após a de utilização do potencial construtivo, a Prefeitura dará como utilizado o certificado. Em caso 

de utilização parcial do potencial construtivo de um certificado, a Prefeitura atualizará o mesmo, 

conferindo o mesmo com o potencial construtivo restante. 

 

6.4.3. Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo 

A Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo – OOAUS é o instrumento que permite o parcelamento 

do solo para fins urbanos em áreas específicas, através de contrapartida do empreendedor. Propõe-se 

que este instrumento seja aplicável apenas para a Macrozona de Ocupação Urbana Controlada 

(MOUC), que engloba a APA Pedregulho, de como a custear os investimentos públicos voltados à 

preservação do meio ambiente e à implantação das Estradas Parque. Neste caso, deverão ser 

respeitadas as regras estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, conforme zoneamento 

incidente na MOUC. 

O valor a ser pago pelo empreendedor ao Poder Público corresponde a 5% do valor venal do imóvel, 

expresso em moeda corrente, considerando as seguintes etapas: 

• O interessado deve apresentar laudo técnico na Secretaria Municipal de Obras, contendo: 

o Manifestação de interesse para transformação da área rural em urbana; 

o Memorial descritivo; 

o Levantamento planialtimétrico georreferenciado do imóvel e do entorno mínimo de 50 

metros, com respectiva responsabilidade técnica; 

o Proposta de cronograma de desembolso do empreendedor para quitação da alíquota 

incidente, cujo prazo máximo é de seis meses; e 

o Levantamento fotográfico. 

• Cabe recurso quanto ao valor estabelecido pela prefeitura, devendo ser acompanhado de laudo 

técnico, elaborado por profissional habilitado (com respectiva ART/RRT), com fotografias e demais 

desenhos técnicos que forem necessários para revisão do valor; 
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• A emissão da Certidão de Alteração do Uso do Solo está condicionada a: 

o Manifestação da Secretaria da Fazenda; 

o Aprovação do cronograma de desembolso da contrapartida do empreendedor estabelecido 

em um prazo de máximo de seis meses; e 

o Averbação do instrumento (OOAUS) na matrícula do imóvel. 

• Os recursos obtidos pela aplicação deste instrumento deverão compor o Fundo de Meio Ambiente, 

e custear as ações voltadas para a preservação do meio ambiente e implantação das Estradas 

Parque na APA Pedregulho, incluindo infraestrutura, drenagem, equipamentos de apoio, espações 

de uso público e áreas verdes; 

• A Certidão de Alteração do Uso do Solo deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo e implica 

na transformação automática do imóvel para fins urbanos; 

• Caso haja interesse em transformar para fins urbanos uma parte da gleba, a área remanescente 

do desmembramento não poderá ser inferior ao módulo rural estabelecido pelo INCRA. 

Em caso de não cumprimento do compromisso assumido pela aprovação da OOAUS, ou do 

cronograma de desembolso, as penalidades sujeitas ao empreendedor são: 

• Multa incidente sobre o valor devido e calculado nos mesmos percentuais da alíquota da OOAUS, 

incidente sobre a faixa à que o imóvel se insere; 

• Cancelamento da Certidão, com retorno à destinação originária do imóvel não cabendo recurso 

para indenização; e 

• Caso a infração incorra em demais penalidades previstas em regulamentações urbanísticas e 

ambientais, poderão ser aplicadas cumulativamente. 

Cumpre mencionar que a emissão da Certidão de Alteração do Uso do Solo não implica na aprovação 

final do empreendimento, devendo interessado respeitar os trâmites de parcelamento do solo. 

Após a aprovação do Plano Diretor, recomenda-se: 

• A notificação dos Cartórios de Registro de Imóveis quanto à existência deste instrumento; e 

• A revisão, periódica, do valor de referência de imóveis, promovendo a correção e atualização dos 

valores. 

 

 Instrumentos Fiscais e Financeiros 

Os Instrumentos Fiscais e Financeiros visam a indução das ações previstas pelo Plano Diretor, com foco 

na conservação ambiental. Neste sentido, sugere-se como instrumento aplicável o Pagamento por 

Prestação de Serviços Ambientais (PSA). 
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6.5.1. Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA) 

O Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais - PSA é uma ferramenta para retribuir, de forma 

monetária ou não, os proprietários ou possuidores de áreas com ecossistemas provedores de serviços 

ambientais, cujas ações mantêm, restabelecem ou recuperam atividades dispostas na legislação 

federal, estadual e municipal pertinente, conforme ilustra a Figura 6.5.1-1. 

Figura 6.5.1-1: Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais 

 
Fonte: Estratégias Ilustradas - Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 2014. Elaboração: Geo 

Brasilis, 2022. 

Os pagamentos por serviços ambientais deverão ser implantados através de programas definidos pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que contemplam a remuneração de:  

• Atividades humanas de manutenção, restabelecimento e recuperação dos ecossistemas 

provedores de serviços ambientais; e  

• Proprietários ou possuidores, de áreas com ecossistemas provedores de serviços ambientais, 

mediante prévia valoração destes serviços. 

A partir deste entendimento, propõe-se remuneração em imóveis que exercem as seguintes ações: 

• Manutenção, recuperação, recomposição e enriquecimento de remanescentes florestais; 

• Recuperação de nascentes, matas ciliares e demais áreas de preservação permanente; 

• Recuperação, recomposição e enriquecimento de áreas de reserva legal;  

• Recuperação, recomposição e proteção de áreas de mananciais; e 

• Conversão de atividades danosas ao meio ambiente para atividades baseadas na bioeconomia. 

Propõe-se, deste modo, que a seleção de beneficiários seja realizada por meio de chamadas públicas 

observando as diretrizes, requisitos e critérios definidos em resolução específica, que deverão ser 

realizadas dentro dos programas definidos pela referida secretaria. 
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Como referência Estadual de chamamento realizado, tem-se: 

• Resolução SMA nº 37/12 (Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais para as Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural -RPPN - Projeto PSA/RPPN, no âmbito do Programa de 

Remanescentes Florestais); 

• Resolução SMA nº 142/17, (Projeto Pagamento por Serviços Ambientais - PSA Mata Ciliar, no 

âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável)  

• Edital de Chamamento Público nº 01/2017, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

A Secretaria, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUNDEMA), e mediante aprovação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), determinará o percentual de recursos 

destinados, podendo ser acrescidos de outras fontes públicas ou privadas, cooperações, parcerias, 

doações e repasses, bem como os critérios e diretrizes de seleção, devendo, no mínimo: 

• Estar enquadrado e habilitado em programa específico definido pela Secretaria; 

• Haver adequação do imóvel em relação à legislação ambiental; 

• Comprovar o uso ou ocupação regular do imóvel a ser contemplado; e 

• Formalizar, por meio de instrumento contratual específico entre o proprietário ou possuidor de 

área prestadora de serviços ambientais e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Recursos 

Hídricos. 

Sugere-se, com a finalidade de serviço regulador, que as áreas de Corredores Ecológicos, as Áreas de 

Manancial, a Macrozona de Ocupação Urbana Controlada (MOUC) e a Macrozona de 

Desenvolvimento Rural Controlado (MDRC) tenham prioridade nos programas de pagamento por 

serviços ambientais, desde que atendam aos requisitos gerais fixados. 

O monitoramento e a fiscalização da aplicação deste instrumento serão exercidos pela própria 

secretaria, sendo os resultados apresentados ao COMDEMA, conforme andamento dos chamamentos 

realizados, com o intuito de aprimorar e garantir a efetivação do instrumento. 

 

 Gestão Democrática da Cidade 

Os Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade visam prever ferramentas para que a sociedade 

civil acompanhe a formulação e execução da Política Urbana, em conformidade com o Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), estabelecidos nos artigos 43 e 44 da referida lei, a saber: 

• Órgãos colegiados de política urbana; 

• Debates, audiências e consultas públicas; 

• Conferências sobre assuntos de interesse urbano; 
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• Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

e 

• Gestão orçamentária participativa composta por debates, audiências e consultas públicas sobre as 

propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, sendo esta 

gestão uma condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 

Neste sentido, o modelo proposto para Itu objetiva a inclusão e a qualificação da população a fim de 

garantir a participação social de forma plena e consistente, sendo composto pelos conselhos 

municipais já atuantes e pela regulamentação de: 

• Conselho de Desenvolvimento Urbano (CMDU); 

• Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU); e 

• Ferramentas de Participação Popular. 

 

6.6.1. Conselho de Desenvolvimento Urbano (COMDUI) 

Propõe-se que o atual Conselho Municipal do Plano Diretor seja renomeado para Conselho de 

Desenvolvimento Urbano de Itu (COMDUI), combinando representantes do poder público local e dos 

diversos setores da sociedade civil. Propõe-se que o Conselho se constitua como órgão5 de 

assessoramento ao Prefeito Municipal quanto à proposição e acompanhamento das diretrizes para a 

formulação e implementação da Política Urbana de Itu, estando vinculado à Secretaria Municipal de 

Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos ou correspondente. Suas atribuições deverão envolver: 

• Acompanhar e avaliar a implementação da Política Urbana, recomendando as providências 

necessárias ao cumprimento de seus objetivos, em especial dos programas relativos às políticas 

de: 

o Gestão do solo urbano e rural; 

o Habitação; 

o Saneamento ambiental; 

o Mobilidade e transporte urbano; 

o Propostas de alteração da legislação pertinente; e 

o Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais 

atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano. 

• Promover: 

o A articulação entre os entres federativos e a sociedade civil na formulação e execução da 

Política Urbana; 

 
5 Sugere-se que o Conselho seja consultivo nas questões de política pública e deliberativo quanto ao Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. 
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o A realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados alcançados 

pelos programas e projetos desenvolvidos pelo Município na área de desenvolvimento 

urbano; 

o A realização de seminários ou encontros municipais e regionais sobre temas de sua agenda; 

e 

o Estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento sustentável e para 

fomento da função social da propriedade urbana e rural. 

• Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, 

visando fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável; 

• Analisar e emitir parecer sobre os projetos de loteamentos e condomínios a serem aprovados, bem 

como deliberar sobre medidas compensatórias e mitigadoras a cerca destas aprovações; 

• Analisar e deliberar sobre os casos omissos a Lei do Plano Diretor, propondo as alterações 

necessárias; 

• Acompanhar e emitir parecer da análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, relativos a 

empreendimentos capazes de provocar impacto no município; 

• Publicar e divulgar seus atos e deliberações;  

• Definir calendário anual de capacitação da equipe técnica, órgãos colegiados e formação popular 

à população, entidades e associações de bairro para compreensão e aplicação da Política Urbana 

de Itu; 

• Gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU);  

• Elaborar seu regimento interno; e  

• Eleger a Mesa Diretora, na forma estabelecida em seu Regimento Interno. 

Com objetivo de garantir transparência e acesso à informação das discussões ocorridas no conselho, 

propõe-se que as atas das reuniões sejam disponibilizadas no site da prefeitura, bem como as 

deliberações e os processos prezando pela transparência e acesso à informação de interesse público. 

Propõe-se a reformulação da estrutura do atual Conselho Municipal do Plano Diretor (Lei Municipal nº 

2.396/2022), tornando-o mais representativo, visto que a participação popular não é paritária. Dessa 

forma, o COMDUI passará a ser composto por 12 membros (com respectivos suplentes), da seguinte 

forma: 

• 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos; 

• 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras; 

• 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos; 

• 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade 

Urbana e Rural; 

• 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

• 1 (um) representante da autarquia Companhia Ituana de Saneamento-CIS; 

• 1 (um) representante da Câmara de Vereadores; 
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• 1 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Itu; 

• 1 (um) representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itu. 

• 1 (um) representante de entidade sediada no município que tenha por objetivo a promoção de 

ações voltadas à preservação ambiental 

• 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 

• 1 (um) representante do Conselho Municipal de Turismo. 

O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida uma recondução, sendo a escolha 

dos membros da sociedade civil realizada através de eleições, se houver necessidade e dos 

representantes do Poder Executivo, por meio de indicação do seu respectivo órgão. 

 

6.6.2. Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), com a finalidade de apoiar ou 

realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos 

urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor e da Política Urbana de Itu, em 

obediência às prioridades nele estabelecidas. 

O FMDU será administrado pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano de Itu, conforme Regimento 

Interno do referido Conselho, sendo a aplicação dos recursos financeiros deste fundo encaminhados 

anualmente à Câmara Municipal, em anexo à lei orçamentária. 

O FMDU será constituído de recursos provenientes de: 

• Repasses ou doações de origem orçamentária da União ou do Estado a ele destinados; 

• Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos; 

• Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas; 

• Contribuições ou doações de entidades internacionais; 

• Acordos, contratos, consórcios e convênios; 

• Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio; 

• Outorga onerosa do direito de construir; 

• Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base no Plano Diretor; 

• Receitas provenientes de concessão urbanística; 

• Retornos e resultados de suas aplicações; 

• Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas aplicações; 

• Instrumentos da Política Urbana, indicados no Estatuto da Cidade e regulamentados por lei 

municipal específica; e 

• Demais receitas aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, decorrentes desta lei e 

dela correlatas. 
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Os recursos do FMDU serão aplicados com base na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, em: 

• Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, incluindo a regularização 

fundiária e a aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária; 

• Transporte coletivo público urbano; 

• Ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infraestrutura, drenagem e 

saneamento; 

• Implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

• Implementação dos Instrumentos de Planejamento; 

• Capacitação da equipe técnica, órgãos colegiados e formação popular à população, entidades e 

associações de bairro para compreensão e aplicação da Política Urbana de Itu. 

 

6.6.3. Ferramentas de Participação Popular 

A gestão democrática da cidade através da participação popular é prevista pelo Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257/01), e tem por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar os 

temas que envolvem a Política Urbana e que causam impacto à cidade, à vida da população e ao meio 

ambiente. 

As ferramentas utilizadas para garantir a participação popular em Itu são apresentadas e descritas a 

seguir, sendo elas: 

• Audiência Pública; 

• Iniciativa Popular, de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

• Gestão Orçamentária Participativa; e 

• Conferência Municipal da Cidade. 

 

6.6.3.1. Audiência Pública 

A Audiência Pública é um mecanismo de participação popular que cumpre o papel de tornar 

transparente o processo de tomada de decisão, ao promover a publicidade dos seus objetivos, 

assegurando o direito dos cidadãos ao acesso à informação. 

Serão realizadas no âmbito do Executivo, Audiências Públicas referentes a empreendimentos ou 

atividades públicas e/ou privadas em processo de implantação, de impacto urbanístico ou ambiental 

com efeitos potencialmente negativos sobre a vizinhança no seu entorno, o meio ambiente natural ou 

construído, o conforto ou a segurança da população, para os quais serão exigidos estudos e relatórios 

de impacto ambiental e de vizinhança nos termos que forem especificados em lei municipal. 
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Para Itu, a Audiência Pública deve respeitar os seguintes requisitos6: 

• Ser convocada por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, com amplo alcance à população 

local; 

• Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 

• Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as 

discussões aos presentes; 

• Garantir a presença de todos os cidadãos, independente de comprovação de residência ou 

qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; e 

• Ser registrada através de gravação e, após a sua realização, lavrada a respectiva ata. 

Os materiais que serão objetos da audiência devem ser disponibilizados à consulta pela população, via 

digital, no mínimo cinco dias antes do evento. 

 

6.6.3.2. Iniciativa Popular 

As proposições de Iniciativa Popular permitem aos cidadãos a apresentação de projetos de lei, 

plebiscito e referendo ao poder Legislativo. Sua inclusão como instrumento de gestão democrática 

possibilita a atuação popular através de um canal mais representativo e direto ao exercício da 

democracia, sendo vinculada a uma porcentagem mínima de 2% do eleitorado para que seja 

efetivamente submetida à apreciação da Câmara Municipal. 

Qualquer proposta de iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano 

e ambiental deverá ser apreciada pelo Executivo em parecer técnico circunstanciado sobre o seu 

conteúdo e alcance, no prazo de 120 dias a partir de sua apresentação, podendo o prazo ser 

prorrogado desde que solicitado com a devida justificativa, ao qual deve ser dada publicidade. 

 

6.6.3.3. Gestão Orçamentária Participativa 

A gestão orçamentária participativa é prevista pela Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade) como 

item obrigatório à aprovação pela Câmara Municipal das proposições feitas para o Plano Plurianual 

(PPA), para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para a Lei de Orçamento Anual (LOA) e deve ser 

garantida por meio a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas. 

 
6 Em alinhamento ao Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001 e à Resolução nº 25 do Conselho Nacional das Cidades 
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O Orçamento Participativo é um mecanismo governamental que permite os cidadãos intervir 

diretamente sobre a gestão financeira, orçamentária e contábil das entidades públicas. Assim, sugere-

se que a legislação orçamentária deva: 

• Incorporar as ações prioritárias do Plano Diretor aos seus termos, respeitadas as restrições legais, 

técnicas e orçamentário- financeiras; 

• Ser apresentada ao Conselho de Desenvolvimento Urbano, o qual poderá sugerir e solicitar ao 

Executivo a complementação, suplementação ou esclarecimento acerca da execução 

orçamentária referente à implementação das ações e programas prioritários; e 

• O Executivo encaminhar ao Conselho de Desenvolvimento Urbano o relatório de execução 

orçamentária das ações e programas previstos no Plano Diretor. 

 

6.6.3.4. Conferência Municipal de Cidade 

A Conferência Municipal da Cidade é um espaço destinado à discussão democrática da política e gestão 

do ordenamento territorial, devendo ser realizada a cada dois anos, e convocada pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, observando o calendário nacional, quando existente. 

Caberá à conferência: 

• Avaliar e propor diretrizes para a Política Urbana; 

• Sugerir propostas de alteração do Plano Diretor e leis complementares, a serem consideradas no 

momento de sua modificação ou revisão; 

• Indicar os delegados para Conferência Estadual da Cidade, ou outras que vierem a existir, 

conforme legislação pertinente; e 

• Analisar e propor instrumentos de participação popular na concretização de diretrizes e na 

discussão orçamentária. 

 

 Inovações da Proposta 

• Definição e regulamentação de instrumentos urbanísticos, conforme preconiza o Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), notadamente quanto a aspectos que concernem ao 

planejamento, à fiscalização e financiamento da política urbana, ao cumprimento da função social 

da propriedade, à gestão urbana e ambiental do território e à gestão democrática e participativa 

da cidade; 

• Instrumentos urbanísticos posicionados de acordo com as dinâmicas territoriais do município, 

criando mecanismos que possibilitem impulsionar as potencialidades do patrimônio histórico, 

artístico, cultural e ambiental de Itu. 
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