
 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° ____/2018 

DE ___ DE ___________ DE 2018. 

 

INSITUI O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE 

CESÁRIO LANGE 

 

                         Ronaldo Pais de Camargo, Prefeito do Município de Cesário 

Lange, SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 

Municipal, em sessão de __ de ______________ 20__, decretou e eu promulgo a seguinte 

lei: 

 

TÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS DO PLANO 

DIRETOR, DA POLÍTICA URBANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO 

 

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Diretor e o Sistema de Planejamento e Gestão do 

Desenvolvimento Urbano do Município de Cesário Lange. 

Art. 2º - O Plano Diretor é instrumento global e estratégico da política de 

desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no 

Município. 

§ 1º - O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporarem as 

diretrizes e as prioridades nele contidas. 



 

 

§ 2º - Além do Plano Diretor, o processo de planejamento municipal compreende, 

nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, 

os seguintes itens: 

I - disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

II - zoneamento ambiental; 

III - plano plurianual; 

IV - diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

V - gestão orçamentária participativa; 

VI - planos, programas e projetos setoriais; 

VII - programas de desenvolvimento econômico e social. 

§ 3º - O Plano Diretor, sob a ótica do Estatuto da Cidade, foi ampliado segundo Lei 

Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que: 

I – institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; 

II – dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 

III – autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; 

IV – torna obrigatória a cartografia geotécnica na elaboração/revisão dos Planos 

Diretores. 

Art. 3º - O Plano Diretor abrange a totalidade do território do Município, 

definindo: 

I - a política de desenvolvimento urbano e rural do município; 

II - a função social da propriedade urbana; 

III - as políticas públicas do Município; 

IV - o plano urbanístico-ambiental; 

V - a gestão democrática. 



 

 

Art. 4º – Entende-se por Sistema de Planejamento e Gestão o conjunto de órgãos, 

normas, recursos humanos e técnicos objetivando a coordenação das ações dos setores público e 

privado, e da sociedade em geral, a integração entre os diversos programas setoriais e a 

dinamização e modernização da ação governamental. 

Parágrafo único – O Sistema de Planejamento e Gestão, conduzido pelo setor 

público, deverá garantir a necessária transparência e a participação dos cidadãos e de entidades 

representativas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR 

 

Art. 5º – Este Plano Diretor rege-se pelos seguintes princípios: 

I - justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais; 

II - inclusão social, compreendida como garantia de acesso a bens, serviços e 

políticas sociais a todos os munícipes; 

III - direito à Cidade para todos, compreendendo o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, 

ao trabalho e ao lazer; 

IV - respeito às funções sociais da Cidade e à função social da propriedade; 

V - transferência para a coletividade de parte da valorização imobiliária inerente à 

urbanização; 

VI - direito universal à moradia digna; 

VII - universalização da mobilidade e acessibilidade; 

VIII - prioridade ao transporte coletivo público; 

IX - conservação e recuperação do ambiente natural; 

X - fortalecimento do setor público, recuperação e valorização das funções de 

planejamento, articulação e controle; 



 

 

XI - participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão. 

Art. 6º - São objetivos gerais decorrentes dos princípios discriminados: 

I – incrementar a cidade de Cesário Lange como núcleo de atividades produtivas 

agropecuárias e industriais, geradoras de emprego e renda; 

II - elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à 

saúde, à educação, à cultura, às condições habitacionais, à infraestrutura e aos serviços públicos, 

de forma a promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes 

camadas da população e regiões da Cidade; 

III - promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas e a 

equidade social no Município; 

IV - elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da conservação dos recursos 

naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e 

paisagístico; 

V - garantir a todos os habitantes do Município acesso a condições seguras de 

qualidade do ar, da água e de alimentos, química e bacteriologicamente seguros, de circulação e 

habitação em áreas livres de resíduos, de poluição visual e sonora, de uso dos espaços abertos e 

verdes; 

VI - garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes das obras e 

serviços de infraestrutura urbana; 

VII - aumentar a eficiência econômica da Cidade, de forma a ampliar os benefícios 

sociais e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado, inclusive por meio do 

aperfeiçoamento administrativo do setor público; 

VIII - promover e tornar mais eficientes, em termos sociais, ambientais, 

urbanísticos e econômicos, os investimentos dos setores público e privado; 

IX - racionalizar o uso da infraestrutura instalada, em particular a do sistema viário 

e de transportes, evitando sua sobrecarga ou ociosidade; 

X - democratizar o acesso à terra e à habitação, estimulando os mercados acessíveis 

às faixas de baixa renda; 



 

 

XI - prevenir distorções e abusos no desfrute econômico da propriedade urbana e 

coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor, de modo a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade; 

XII - aumentar a eficácia da ação governamental, promovendo a integração e a 

cooperação com os governos federal, estadual e com os municípios da região, no processo de 

planejamento e gestão das questões de interesse comum; 

XIII - permitir a participação da iniciativa privada em ações relativas ao processo 

de urbanização, mediante o uso de instrumentos urbanísticos diversificados, quando for de 

interesse público e compatível com a observação das funções sociais da Cidade; 

XIV - implantar regulação urbanística baseada no interesse público. 

 

CAPÍTULO III 

DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO 

 

Art. 7º – É objetivo da Política Urbana o ordenamento do pleno desenvolvimento 

das funções sociais da Cidade e do uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e 

diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar equânime de seus habitantes 

mediante: 

I - a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda; 

II - a redução dos deslocamentos entre a habitação e o trabalho, o abastecimento, a 

educação e o lazer; 

III - a incorporação da iniciativa privada no financiamento dos custos de 

urbanização e da ampliação e transformação dos espaços públicos da Cidade, quando for de 

interesse público e subordinado às funções sociais da Cidade; 

IV - a conservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da paisagem 

urbana. 

Parágrafo único – São funções sociais do Município de Cesário Lange: 



 

 

I - proporcionar condições gerais para melhor habitar e desempenhar atividades 

econômicas, sociais e o pleno exercício da cidadania; 

II - garantir qualidade ambiental e paisagística; 

III - facilitar o deslocamento e acessibilidade com segurança e conforto para todos, 

priorizando o transporte público coletivo; 

IV – criar pontos de atratividade, com a implantação de ações e equipamentos de 

turismo, eventos e negócios; 

V – prover infraestrutura básica e de comunicação. 

Artigo 8º - A Política Urbana obedecerá às seguintes diretrizes: 

I – a implementação do direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura 

urbana, transporte e serviços públicos, trabalho e lazer; 

II – a utilização racional dos recursos naturais de modo a garantir uma Cidade 

sustentável, social, econômica e ambientalmente, para as presentes e futuras gerações; 

III – a gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, principalmente 

aqueles que trazem mais riscos ao ambiente natural ou construído; 

IV – a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

V – o planejamento do desenvolvimento da Cidade, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município de modo a evitar e corrigir as distorções 

do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

VI – a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população; 

VII – a ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar: 

a) a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes; 

b) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infraestrutura urbana; 



 

 

c) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; 

d) a poluição e a degradação ambiental; 

e) a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; 

f) o uso inadequado dos espaços públicos; 

VIII – a integração e a complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 

tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de 

influência; 

IX – a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 

urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do 

Município; 

X – a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 

dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 

investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos 

sociais; 

XI – a proteção, conservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, 

do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e urbanístico; 

XII – a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas, prioritariamente 

por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, 

uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as 

normas ambientais. 

 

CAPÍTULO IV 

DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

 

Art. 9º – A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, no mínimo, os 

seguintes requisitos: 



 

 

I – o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 

justiça social, o acesso universal aos direitos sociais e ao desenvolvimento econômico; 

II – a compatibilidade do uso da propriedade com a conservação da qualidade do 

ambiente urbano e natural; 

III – a compatibilidade do uso da propriedade com a segurança, bem estar e a 

saúde de seus usuários e vizinhos. 

Art. 10 – A função social da propriedade urbana, elemento constitutivo do direito 

de propriedade, deverá subordinar-se às exigências fundamentais de ordenação da Cidade 

expressas neste Plano, compreendendo: 

I – a distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada 

em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar 

ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos; 

II – a intensificação da ocupação do solo condicionada à ampliação da capacidade 

de infraestrutura; 

III – a adequação das condições de ocupação do sítio às características do meio 

físico, para impedir a deterioração e degeneração de áreas do Município; 

IV – a melhoria da paisagem urbana, a conservação dos recursos naturais e, em 

especial, dos mananciais de abastecimento de água do Município; 

V – a recuperação de áreas degradadas ou deterioradas visando à melhoria do meio 

ambiente e das condições de habitabilidade; 

VI – a promoção de sistema de circulação e rede de transporte que assegure 

acessibilidade satisfatória a todas as regiões do Município. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

Art. 11 – É objetivo do Desenvolvimento Econômico e Social sintonizar o 

desenvolvimento econômico da Cidade e sua polaridade como centro industrial, comercial e de 



 

 

serviços com o desenvolvimento social e cultural, a proteção ao meio ambiente, a configuração 

do espaço urbano pautado pelo interesse público e a busca da redução das desigualdades sociais 

presentes no Município. 

Art. 12 – São diretrizes do Desenvolvimento Econômico e Social: 

I – a ampliação das atividades econômicas do Município; 

II – a orientação das ações econômicas municipais a partir articulações 

intermunicipais para avaliação e resolução de problemas de natureza regional; 

III – o desenvolvimento de relações com associações, instituições e organismos 

governamentais de âmbito federal, estadual e municipal, no intuito de ampliar parcerias e 

convênios de interesse da Cidade e viabilizar financiamentos e programas de assistência técnica; 

IV – o fomento a iniciativas que visem atrair investimentos, públicos ou privados, 

nacionais e, eventualmente, estrangeiros; 

V – o estímulo e o apoio ao acesso e ao desenvolvimento do conhecimento 

científico e tecnológico, pelos micros e pequenos empreendimentos, cooperativas e empresas 

autogestionárias; 

VI – a articulação das diversas políticas sociais com a política econômica, 

potencializando as ações públicas e compatibilizando crescimento econômico com justiça 

social, desenvolvimento social, cultural e equilíbrio ambiental. 

Art. 13 – São ações estratégicas no campo do Desenvolvimento Econômico e 

Social: 

I – implementar operações e projetos urbanos, acoplados à política fiscal e de 

investimentos públicos, com o objetivo de induzir uma distribuição adequada das empresas no 

território urbano, bem como alcançar uma configuração do espaço mais equilibrada; 

II – estabelecer articulação com o setor minerário, buscando avaliar  potenciais 

dessa atividade no Município e de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

III – incentivos ao turismo rural e de negócios em âmbito municipal e regional; 

IV – desenvolver programas de trabalho, por meio de ações coordenadas entre o 

Poder Público e a iniciativa privada; 



 

 

V – promover a articulação entre as políticas econômica, urbana e social, tanto no 

planejamento municipal e regional quanto na execução das ações. 

 

TÍTULO II 

DOS TEMAS PRIORITÁRIOS 

 

Art. 14 – Foram selecionados, pela comunidade, como temas prioritários, em 

ordem numérica decrescente de importância, os seguintes: 

I – Saúde; 

II – Emprego; 

III – Segurança; 

IV – Educação; 

V – Lazer;  

VI – Habitação; e 

VII – Turismo. 

 

CAPÍTULO I 

DA SAÚDE 

 

Art. 15 – São objetivos da Saúde: 

I – ampliar o Sistema Único de Saúde – SUS; 

II – consolidar e garantir a participação social no Sistema Único de Saúde; 

III – promover a descentralização do Sistema Municipal de Saúde, tendo os bairros 

como foco de atuação; 



 

 

IV – promover a melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações, serviços e 

informações de saúde. 

 

Art. 16 – São diretrizes da Saúde: 

I – a democratização do acesso da população aos serviços de saúde, de modo a: 

a) promover a implantação integral do Programa de Saúde da Família, articulado 

aos demais níveis de atuação do SUS; 

b) desenvolver programas e ações de saúde tendo como base a territorialização, a 

priorização das populações de maior risco, a hierarquização dos serviços e o planejamento 

ascendente das ações; 

c) adotar o Programa de Saúde da Família como estratégia estruturante da atenção 

à saúde; 

II – a aplicação de abordagem intersetorial no entendimento do processo de saúde-

doença e nas intervenções que visem à proteção, à promoção e à reparação da saúde; 

III – a implementação da rede hierarquizada de atendimento hospitalar, de modo a: 

a) redimensionar e ampliar os serviços hospitalares em relação à sua demanda 

potencial;  

b) reestruturar o atendimento pré-hospitalar; 

c) equilibrar a oferta de leitos hospitalares utilizando como indicador o número de 

leitos por mil habitantes; 

IV – a ampliação da rede física de atendimento, adequando-a as necessidades da 

população; 

V – o fortalecimento da Vigilância em Saúde no Município incorporando a 

vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador; 

VI – a implantação e a regulamentação dos conselhos gestores distritais e locais de 

saúde, garantindo a participação da população nas deliberações e na execução das políticas 

públicas da saúde no Município; 

VII – a elaboração do Plano Municipal de Saúde e sua discussão com 

representações da sociedade civil e outras esferas de governo; 



 

 

VIII – a elevação do padrão de qualidade e eficiência do atendimento em saúde 

prestado à população, por meio de: 

a) implantação da gestão plena municipal do sistema de saúde; 

b) incentivo ao desenvolvimento gerencial do Sistema de Saúde Único no 

Município; 

c) a modernização e a incorporação de novas tecnologias ao Sistema Único de 

Saúde. 

Art. 17 – São ações estratégicas no campo da Saúde: 

I – integrar as redes municipais com a rede estadual e federal já unificada com o 

SUS; 

II – habilitar o Município para a gestão plena do sistema, promovendo a integração 

da rede pública com a rede privada contratada, com e sem fins lucrativos; 

III – promover a formação, capacitação e ampliação dos recursos humanos da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

IV – estruturar e capacitar as equipes de Programa de Saúde da Família; 

V – promover a melhoria nas ações de vigilância, prevenção, diagnóstico, 

tratamento e assistência aos portadores de DST/AIDS, incluindo treinamento de profissionais e 

parcerias com a sociedade civil; 

VI – promover ações para os portadores de necessidades especiais nos diferentes 

níveis de atenção à saúde, visando à melhoria de qualidade de vida; 

VII – promover ações intersecretariais de prevenção e combate à violência, abuso 

sexual e doméstico, alcoolismo e drogas; 

VIII – promover a reabilitação e inserção social das pessoas acometidas de 

transtorno mental; 

IX – promover a melhoria do programa de assistência farmacêutica básica do 

Município; 

X – promover ações de atenção à saúde bucal e de assistência odontológica; 



 

 

XI – difundir para a população de forma geral, em especial para os de baixa renda, 

os princípios básicos de higiene, saúde e cidadania; 

XII – promover campanha de cunho educativo e informativo pela mídia, além de 

programas específicos nas escolas municipais de todos os níveis sobre os princípios básicos de 

higiene, saúde e cidadania. 

 

CAPÍTULO II 

DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA 

 

Art. 18 – São diretrizes no campo do Trabalho, Emprego e Renda: 

I – a contribuição para o aumento da oferta de postos de trabalho; 

II – a defesa do trabalho digno, combatendo todas as formas de trabalho 

degradante; 

III – o incentivo e o apoio às diversas formas de produção e distribuição por 

intermédio dos micros e pequenos empreendimentos; 

IV – a constituição de novas cadeias produtivas e fortalecimento das existentes; 

V – a descentralização das atividades e dos serviços de atendimento ao cidadão. 

Art. 19 – São ações estratégicas no campo do Trabalho, Emprego e Renda: 

I - estimular atividades econômicas intensivas em mão-de-obra; 

II – oferecer programas públicos universais de proteção e inclusão social; 

III – criar Centros de Desenvolvimento Solidário para planejar políticas de 

desenvolvimento local e de atendimento aos beneficiários dos programas sociais; 

IV – organizar o mercado de trabalho local; 

V – constituir instrumentos de apoio aos micros e pequenos empreendimentos, 

individuais ou coletivos, na forma de capacitação gerencial, transferência tecnológica e 

fornecimento de crédito; 



 

 

VI – desenvolver programas que formalizem as atividades e empreendimentos do 

setor informal; 

VII – desenvolver programas de combate a todo e qualquer tipo de discriminação 

no mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

DA SEGURANÇA URBANA 

 

Art. 20 – São objetivos da política de Segurança Urbana: 

I – assegurar a integridade física e patrimonial dos cidadãos de forma integrada 

com a União, o Estado e a sociedade civil; 

II – diminuir os índices de criminalidade do Município, com maior enfoque para 

situações de roubos de carros e a residências; 

III – estabelecer políticas públicas de segurança de forma integrada com outros 

setores da esfera municipal; 

IV - dotar o Poder Executivo Municipal de recursos humanos para a realização das 

atividades de vigilância e prevenção da violência; 

V – estimular o envolvimento das comunidades nas questões relativas à segurança 

urbana; 

Art. 21 – São diretrizes da política de Segurança Urbana: 

I – a promoção da aproximação entre os agentes de segurança municipais e a 

comunidade; 

II – o estímulo à criação de Comissões Civis Comunitárias de Segurança Urbana 

Distritais, encarregadas da elaboração e execução de planos de redução da violência, integrados 

às instâncias de participação em nível local e regional; 

III – a execução de planos para controle e redução da violência local por meio de 

ações múltiplas e integradas com outros setores do Executivo; 



 

 

IV – o desenvolvimento de projetos intersecretariais voltados à parcela de 

adolescentes e jovens em condições de vulnerabilidade social; 

V – a promoção do aperfeiçoamento e reciclagem dos recursos humanos 

vinculados à segurança, por meio de treinamento e avaliação do efetivo da Guarda Civil; 

VI – a substituição da lógica da reação e da repressão pela lógica da antecipação e 

da prevenção nas ações de segurança urbana; 

VII – o estímulo à criação e participação em CONSEGs – Conselhos Comunitários 

de Segurança, articulando ações preventivas à criminalidade, com seus integrantes. 

Art. 22 – São ações estratégicas relativas à Segurança Urbana: 

I – interagir a Guarda Municipal com membros dos demais órgãos municipais e 

representantes da comunidade; 

II – aumentar gradativamente o efetivo da Guarda Municipal visando adequá-lo às 

necessidades do Município; 

III – garantir a presença de proteção na área central, nos bairros e espaços públicos 

municipais, visando à segurança da população; 

IV – implementar gradativamente a presença da Guarda Civil no entorno das 

escolas municipais com policiamento integrado à comunidade local, de acordo com os 

pressupostos do policiamento comunitário; 

V – reciclar o efetivo da Guarda Civil Municipal, visando ao seu aprimoramento 

profissional; 

VI – elaborar mapas de ocorrências e pesquisa de vitimização em parceria com a 

comunidade e entidades setoriais, identificando, avaliando e reduzindo as vulnerabilidades e os 

riscos existentes no âmbito do Município; 

VII – participar de forma integrada no planejamento e ações da Defesa Civil, 

implantando a Brigada contra incêndios; 

VIII – estimular a promoção de convênios com os governos estadual e federal, 

assim como o Ministério Público para a troca de informações, utilização de câmeras de 

vigilância eletrônica e ações conjuntas na área de prevenção e repressão criminal; 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 23 – São objetivos da Educação: 

I – implementar na Cidade uma política educacional unitária, construída 

democraticamente; 

II – articular a política educacional ao conjunto de políticas públicas, em especial a 

política cultural, compreendendo o indivíduo enquanto ser integral, com vistas à inclusão social 

e cultural com equidade; 

III – Articular por meio de ações educacionais integradas que envolvam as 

diferentes modalidades de ensino, profissionais e os segmentos a serem atendidos; 

IV – assegurar a autonomia de instituições educacionais quanto aos projetos 

pedagógicos e aos recursos financeiros necessários à sua manutenção, conforme o artigo 12 da 

Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a ser 

incorporada e adequada em a Lei Orgânica do Município. 

V – Assegurar os objetivos propostos pelo Ensino Fundamental de acordo com o 

artigo 2º da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

Art. 24 – São diretrizes no campo da Educação: 

I – a democratização do acesso e a garantia da permanência do aluno na escola, 

inclusive em relação àqueles que não os tiveram em idade apropriada; 

II – a democratização do conhecimento e articulação de valores locais e regionais 

com a ciência e a cultura universalmente produzidas, enfatizando a cultura afro e indígena, de 

acordo com a Lei Federal 10.639/2003. 

Art. 25 – São ações estratégicas no campo da Educação: 

I – relativas à democratização do acesso e permanência na escola: 



 

 

a) realizar um censo educacional na Cidade com o objetivo de detectar as reais 

demandas existentes; 

b) criar Comissões Permanentes de Atendimento à Demanda junto às instâncias da 

educação; 

c) Acompanhamento e transmissão de dados a projetos de Renda Mínima – 

transferência de renda a famílias de baixa renda, vinculada à permanência dos dependentes na 

escola – articulados com as demais Secretarias; 

d) estabelecer planejamento conjunto com outras instâncias para atendimento à 

demanda; 

e) incrementar e acompanhar o programa de transporte escolar; 

II – relativas à democratização da gestão da Educação: 

a) Realizar e promover readequações no Plano Municipal de Educação, em 

conjunto com representações da sociedade civil e outras esferas de governo; 

b) buscar e manter orçamento participativo na Educação, envolvendo as diferentes 

instâncias do poder público e entidades privadas municipais compondo o sistema municipal de 

ensino; 

c) realizar a Conferência Municipal de Educação com Conselho Participativo da 

Escola; 

d) Acompanhar o Plano Escolar em consonância com o Projeto Politico 

Pedagógico em todas as unidades de ensino, com a participação de todos os segmentos da 

instituição e a aprovação do respectivo Conselho da Escola; 

e) incentivar a auto-organização dos estudantes por meio da participação na gestão 

escolar, em associações coletivas, grêmios e outras formas de organização; 

III – relativas à democratização do conhecimento e à construção da qualidade 

social da Educação: 

a) reorientar currículos e reorganizar o tempo escolar nos 09 anos de ensino 

fundamental, de acordo com a Lei Federal n° 11.274/2006; 

b) implantar programas de formação permanente dos profissionais de Educação; 

c) viabilizar a realização de convênios com universidades da região, do Estado e 

da União, além de outras instituições, para a formação de educadores, inclusive de educadores 

populares. 



 

 

IV – relativas a todos os níveis de ensino: 

a) promover processo de reorientação curricular que permita o repensar 

permanente do trabalho pedagógico em todas as escolas; 

b) assegurar a autonomia de instituições educacionais quanto a projetos 

pedagógicos e recursos financeiros; 

c) incorporar o uso de novas tecnologias de informação e comunicação ao 

processo educativo; 

d) instituir programas de estímulo à permanência das crianças na escola; 

e) fortalecer as instâncias de representação e participação da população no sistema 

educacional; 

f) trabalhar a comunidade escolar para o respeito e valorização às diferenças. 

§ 1º - São ações estratégicas relativas à Educação Infantil: 

a) garantir o atendimento e permanência na escola a crianças a partir de 04 anos; 

b) ampliar o atendimento a crianças de 0 a 3 anos de idade; 

c) incluir e regulamentar os CEIs (Centro de Educação Infantil) nas diretrizes dos 

sistemas educacionais. 

 

§ 2º - São ações estratégicas para o Ensino Fundamental: 

a) garantir o atendimento universal à faixa etária de 6 a 14 anos de idade, 

aumentando o número de vagas onde a demanda assim o indicar; 

b) promover a articulação das escolas de ensino fundamental com outros 

equipamentos sociais e culturais do Município e com organizações da sociedade civil, voltados 

ao segmento de 6 a 14 anos de modo a proporcionar desenvolvimento pleno, a essa faixa etária. 

 

§ 3º - São ações estratégicas para a Educação de Jovens e Adultos: 

a) promover ampla mobilização para a superação do analfabetismo, reconstruindo 

experiências positivas já realizadas com a colaboração de outras instâncias de governo; 

b) apoiar as iniciativas que permaneceram sob o comando de organizações 

comunitárias; 

c) implantar o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, voltado ao 

ensino de novas tecnologias de informação; 



 

 

d) promover esforços para a ampliação de cursos no período noturno, adequados 

às condições do aluno que trabalha; 

e) apoiar novos programas comunitários de educação de jovens e adultos e 

fomentar a qualificação dos já existentes; 

f) promover a articulação das escolas com outros equipamentos sociais e culturais 

do Município e com organizações da sociedade civil voltados a jovens e adultos, de modo a 

ampliar o atendimento a suas necessidades no campo educacional. 

 

§ 4º - São ações estratégicas para a Educação Especial: 

a) promover reformas nas escolas regulares, dotando-as com recursos físicos, 

materiais, pedagógicos e humanos para o ensino aos portadores de necessidades educacionais 

especiais; 

b) capacitar os profissionais da educação na perspectiva de incluir os portadores de 

necessidades educacionais especiais nas escolas regulares, resgatando experiências bem 

sucedidas de processos de inclusão social; 

c) formar parcerias com o Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social 

e a Secretaria de Saúde visando ao apoio psicopedagógico, psicológico, terapêutico e médico a 

alunos com necessidades educacionais especiais, seus professores e familiares. 

d) implantar salas de Recursos Multifuncional para atendimento especializado aos 

alunos com necessidades educacionais especiais;  

e) criar programas de prevenção e assistência aos portadores de deficiência, bem 

como integrá-los socialmente e ao mercado de trabalho mediante treinamento e à facilitação de 

acesso aos bens e serviços coletivos; 

§ 5º - São ações estratégicas para o Ensino Profissionalizante: 

a) promover a flexibilização dos cursos profissionalizantes, permitindo sua 

adequação a novas demandas do mercado de trabalho e sua articulação com outros projetos 

voltados à inclusão social; 

b) promover a articulação dos agentes de cursos profissionalizantes na Cidade com 

vistas a potencializar a oferta de educação dessa natureza. 

 

§ 6º - São ações estratégicas para o Ensino Médio: 



 

 

a) buscar parcerias para desenvolvimento de programas de formação permanente 

para os profissionais de Educação; 

b) promover estudo e acesso ao corpo docente sobre a nova base nacional comum 

curricular que permita o repensar permanente do trabalho pedagógico em todas 

as escolas; 

c) incorporar o uso de novas tecnologias de informação e comunicação ao 

processo educativo; 

d) instituir programas de estímulo à permanência dos adolescentes na escola; 

e) criar iniciativas para diminuição da evasão escolar nesta fase de ensino; 

f) desenvolver projetos que visem a reintegração dos alunos que não concluíram a 

formação de nível médio. 

 

§7° - São ações estratégicas para o Ensino Superior e Cursos de Pós-Graduação: 

a) realização de convênios entre os entes federativos a fim de proporcionar 

formação em nível superior, bem como, ensino técnico profissional. 

 

CAPÍTULO V 

DO LAZER, DOS ESPORTES E RECREAÇÃO 

 

Art. 26 – São objetivos no campo do Lazer, Esportes e Recreação: 

I – alçar o lazer, o esporte e a recreação à condição de direito dos cidadãos e 

considerá-lo dever do Município; 

II – manter em funcionamento pleno as áreas livres municipais destinadas ao 

esporte e ao lazer; 

III – oferecer acesso universal e integral às práticas esportivas, promovendo bem-

estar e melhoria de qualidade de vida. 

Art. 27 – São diretrizes do campo do Lazer, Esportes e Recreação: 

I – a implementação e/ou recuperação dos equipamentos de esportes, adequando-os 

à realização de eventos e espetáculos esportivos; 



 

 

II – a garantia do acesso dos portadores de necessidades especiais a todos os 

equipamentos esportivos municipais; 

III – a ampliação e a otimização da capacidade dos equipamentos esportivos 

municipais, adotando-se como padrão mínimo de atendimento a possibilidade de uso por 10% 

(dez por cento) da população; 

IV – a implantação de unidades esportivas em regiões mais carentes; 

V – a implantação de programas estruturantes de esporte e lazer voltados ao 

fortalecimento da noção de cidadania. 

Art. 28 – São ações estratégicas no campo do Lazer, Esportes e Recreação: 

I – assegurar o pleno funcionamento de todos os equipamentos de administração 

direta, garantindo a manutenção de suas instalações; 

II – revitalizar os núcleos esportivos municipais; 

III – promover jogos e torneios que envolvam o conjunto da Cidade; 

IV – informatizar as unidades esportivas municipais; 

V – elaborar e propor legislação de incentivo às atividades de esporte e lazer, 

incluindo a possibilidade do estabelecimento de parcerias; 

VI – implantar o Fundo Municipal de Esportes e Lazer; 

VII – incentivar a organização de competições amadoras nas diferentes 

modalidades esportivas, utilizando a rede pública direta e indireta de equipamentos esportivos; 

VIII – implantar o programa de ruas de lazer, com prioridade para a periferia, 

promovendo atividades de esportes, lazer e cultura. 

 

CAPÍTULO VI  

DA HABITAÇÃO 

 

Art. 29 – São objetivos da política de Habitação do Município: 



 

 

I – assegurar o direito à moradia digna como direito social, conforme definido no 

artigo 6º da Constituição da República; 

II – garantir o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada e do patrimônio 

construído, visando maior racionalidade urbana, econômica e paisagística, evitando 

deseconomias para o Município; 

III – articular a política de Habitação de Interesse Social com as políticas sociais, 

para promover a inclusão social das famílias beneficiadas; 

IV – articular de forma democrática as instâncias municipal, estadual e federal de 

política e financiamento habitacional, para aumentar os recursos e para enfrentar as carências 

habitacionais; 

V – promover a melhoria das habitações existentes das famílias de baixa renda e 

viabilizar a produção de Habitação de Interesse Social – HIS, de forma a reverter a atual 

tendência de periferização e ocupação dos espaços inadequados pela população de baixa renda; 

VI – estimular a construção de Habitação de Mercado Popular – HMP, aqui 

denominada de habitação de renda média baixa;  

VII – garantir a diversidade dos programas e dos agentes promotores da política de 

HIS, de acordo com as características diferenciadas da demanda; 

VIII – promover o uso habitacional nas áreas consolidadas e dotadas de 

infraestrutura, utilizando, quando necessário, os instrumentos previstos na Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto de Cidade; 

IX – coibir ocupações por assentamentos habitacionais em áreas de preservação 

ambiental e de mananciais, oferecendo alternativas habitacionais em locais apropriados e a 

destinação adequada a essas áreas; 

X – criar condições para a participação da iniciativa privada na produção de 

Habitação de Interesse Social – HIS e habitação de renda média baixa (Habitação do Mercado 

Popular – HMP), especialmente na área central e nos espaços vazios da Cidade com 

infraestrutura; 

XI – garantir o acesso e a permanência das famílias de baixa renda às linhas de 

financiamento público de Habitação de Interesse Social. 



 

 

Parágrafo único – Entende-se por moradia digna aquela que dispõe de instalações 

sanitárias adequadas, que garanta as condições de habitabilidade, e que seja atendida por 

serviços públicos essenciais, entre eles: água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, coleta 

de lixo, pavimentação e transporte coletivo, com acesso aos equipamentos sociais básicos. 

Art. 30 – São diretrizes para a Política Habitacional: 

I – o desenvolvimento de projetos habitacionais que considerem as características 

da população local, suas formas de organização, condições físicas e econômicas; 

II – a produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, com o 

desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade de vida dos moradores com 

infraestrutura urbana e equipamentos, estimulando programas geradores de emprego e renda, a 

valorização do espaço público; 

III – o estímulo à participação e ao controle social na definição das políticas e 

prioridades da produção habitacional; 

IV – a criação do Conselho Municipal de Habitação e demais instâncias de 

participação do setor, como as Conferências Municipais de Habitação e o Orçamento 

Participativo; 

V – a garantia, nos programas habitacionais, de atividades conjuntas de proteção ao 

meio ambiente e de educação ambiental, de modo a assegurar a preservação das áreas de 

mananciais e a não-ocupação de espaços destinados a bens de uso comum da população; 

VI – o impedimento da ocupação irregular de novas áreas mediante a aplicação de 

normas e de instrumentos urbanísticos e de fiscalização; 

VII – o estímulo às alternativas de associação ou cooperação entre moradores para 

a efetivação de programas habitacionais, incentivando a participação social e a autogestão como 

controle social sobre o processo produtivo e medida para barateamento e de infraestrutura, além 

da produção cooperativada; 

VIII – a promoção de serviços de assessoria técnica, jurídica, ambiental, social e 

urbanística gratuita a indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de 

habitação de interesse social, no sentido de promover a inclusão social desta população; 



 

 

IX – o investimento no sistema de fiscalização integrado nas áreas de preservação 

e proteção ambiental, de forma a impedir o surgimento de ocupações irregulares. 

 

CAPÍTULO VII 

DO TURISMO 

 

Art. 31 – São objetivos da política de Turismo: 

I – promover a sustentação de fluxos turísticos mais frequentes; 

II – desenvolver no município condições para um centro receptivo procedente de 

grupos turísticos; 

III – realizar o desenvolvimento do turismo em especial na modalidade de turismo 

rural; 

IV – estabelecer política de desenvolvimento integrado do turismo, articulando-se 

com os municípios vizinhos; 

V – buscar o aumento e manutenção do índice de permanência do turista no 

Município. 

Art. 32 – São diretrizes relativas à política do Turismo: 

I – o aumento da participação do Município no movimento turístico brasileiro, 

promovendo e estimulando a divulgação de eventos e projetos municipais de interesse turístico; 

II – a sistematização do levantamento e atualização de dados e informações de 

interesse para o desenvolvimento turístico no Município; 

III – a integração dos programas e projetos turísticos com atividades sociais, 

econômicas, culturais e de lazer realizadas no Município e nos municípios vizinhos; 

IV – a garantia da oferta e qualidade na infraestrutura de serviços e informação ao 

turista; 

V – a consolidação da política municipal de turismo, por meio do Conselho 

Municipal de Trânsito. 



 

 

Art. 33 – São ações estratégicas para o Turismo: 

I – apoiar e criar incentivos considerando o desenvolvimento de ações voltadas ao 

turismo rural ou relacionadas com áreas de comércio de cerâmica, vinculado à mineração, 

estabelecendo parcerias entre setores públicos e privados; 

II – desenvolver programas de trabalho, por meio de ações coordenadas entre o 

Poder Público e a iniciativa privada, com o objetivo de criar a infraestrutura necessária à 

execução de atividades relacionadas direta ou indiretamente ao turismo, abrangendo suas 

diversas modalidades: eventos, negócios, lazer, cultura, gastronomia, compras e ecoturismo; 

III – captar, promover e incentivar a realização de eventos mobilizadores da 

demanda de turismo; 

 IV – desenvolver roteiros e implantar sinalização turística conforme padrões e 

especificações técnicas pertinentes; 

V – divulgar as facilidades operacionais, técnicas e estruturais dedicadas ao 

desenvolvimento do turismo no Município e na região; 

VI – promover encontros, seminários e eventos específicos com vistas ao 

desenvolvimento do turismo em âmbito regional; 

VII – produzir projetos e desenvolver atividades promocionais contemplando os 

atrativos naturais da região, com base em sua potencialidade rural; 

VIII – instalar postos de informação turística; 

IX – disponibilizar informações turísticas atualizadas para o mercado operador e 

para o turista, visando subsidiar o processo de tomada de decisão e facilitar o desfrute da 

infraestrutura, serviços e atrações da Cidade; 

X – Acompanhar e revisar o Plano Diretor do Turismo. 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO III 

OUTROS TEMAS 

 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E TURÍSTICO  

 

Art. 34 – São objetivos da política relativa ao Patrimônio Histórico, Cultural e 

Turístico documentar, selecionar, proteger e promover a conservação, a reciclagem, a 

revitalização e a divulgação dos bens tangíveis, naturais ou construídos, assim como dos bens 

intangíveis, considerados patrimônios ou referências históricas ou culturais no âmbito do 

Município. 

Art. 35 – São diretrizes para a política relativa ao Patrimônio Histórico e Cultural: 

I – a elaboração de normas para a conservação de bens culturais, vegetação 

significativa e referências urbanas; 

II – a revitalização de bens e áreas com valor histórico; 

III – a disponibilidade das informações sobre o patrimônio histórico-cultural à 

população; 

IV – a sensibilização da opinião pública sobre a importância e a necessidade de 

conservação de seu patrimônio. 

Art. 36 – São ações estratégicas da política do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Turístico: 

I – criar legislação municipal ou tombamento para proteger bens culturais, 

vegetação significativa e referências urbanas; 

II - assegurar a restauração de prédios públicos e tombamento de monumentos com 

seus respectivos registros nos órgãos competentes, assim como preservar prédios históricos 

existentes em Cesário Lange;  



 

 

III – estabelecer uma política museológica, em consonância com o Estatuto de 

Museus, visando atender aos princípios basilares do Plano Nacional de Cultura e do regime de 

proteção e valorização do patrimônio cultural; 

IV – mapear e inventariar bens culturais e patrimônio ambiental, formando 

cadastro informatizado de dados;  

V - desenvolver inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 

outras formas de acautelamento e preservação de bens, artefatos, vestígios e sítios, bem como as 

atividades, técnicas, saberes, linguagens e tradições; 

VI – assegurar controle adequado de interferência visual em áreas envoltórias de 

imóveis conservados; 

VII – criar mecanismos de captação de recursos em áreas de interesse histórico ou 

cultural, visando à sua conservação e revitalização; 

VIII – incentivar a participação e a gestão da comunidade na pesquisa, 

identificação, conservação e promoção do patrimônio histórico, cultural e ambiental; 

IX – organizar sistema de informações e de divulgação da vida cultural e da 

história da Cidade. 

X – promover visitação monitorada aos patrimônios culturais do Município;  

 

CAPÍTULO II 

DA CULTURA 

 

Art. 37 – São princípios a serem observados na implantação das políticas culturais: 

I - liberdade de expressão, criação e fruição; 

II - diversidade cultural; 

III - respeito aos direitos humanos; 

IV - direito de todos à arte e à cultura; 

V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;  



 

 

VI - direito à memória e às tradições; 

VII - responsabilidade socioambiental; 

VIII - valorização da cultura e de seus agentes e profissionais, como vetor do 

desenvolvimento sustentável; 

IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais; 

X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais; 

XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia 

da cultura; 

XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas 

culturais. 

Art. 38 – São diretrizes para a política relativa a cultura: 

I - reconhecer a importância da cultura na formação humana para o exercício da plena 

cidadania; 

II - integrar as Instituições públicas e o setor privado na promoção de ações artísticas e 

culturais; 

III - promover a integração e a cooperação intermunicipal por meio da cultura, em 

especial na Região Metropolitana de Sorocaba; 

IV – incentivar, proteger e valorizar as manifestações, os ofícios, bens e produtos 

culturais do Município; 

V – conciliar o desenvolvimento da cidade com as ações de valorização e preservação 

do patrimônio cultural material e imaterial, respeitando os princípios da sustentabilidade, a 

qualidade de vida e especificidades da história e identidade local; 

VI – preservar e valorizar a memória das manifestações artísticas e culturais do 

Município;  

VII – proporcionar formação inicial e continuada para artistas, produtores e técnicos; 

VIII – incentivar a formação de público para a produção, fruição e circulação artística  e 

cultural; 



 

 

IX – qualificar a gestão cultural do Município; 

X – garantir a participação social na elaboração, execução e avaliação dos projetos, 

programas e ações culturais. 

Art. 39 – Metas, ações e indicadores para política cultural: 

Parágrafo único. Para atingir os objetivos, observadas as exigências legais aplicáveis, 

será viabilizada a consecução das seguintes metas e respectivas ações: 

I – realizar o mapeamento dos bens culturais materiais e imateriais, bem como das 

manifestações artísticas do Munícipio, formando cadastro informatizado de dados;  

II – elaborar, implementar e divulgar o calendário municipal de ações culturais e 

programas de produção artística e cultural;  

III - incentivar e fomentar a realização de festivais, feiras, festas, mostras, semanas, 

apresentações, encontros e programas itinerantes de produção artística e cultural, nas mais 

variadas linguagens; 

IV – propor a Criação do Portal da Cultura para divulgar o conjunto de iniciativas e 

produções culturais locais; 

V - instituir e consolidar o Sistema Municipal de Cultura – SMC como o principal 

articulador das políticas públicas de cultura, estabelecendo um modelo de gestão compartilhada 

com os demais entes da federação, com as suas respectivas políticas e instituições culturais, bem 

como com a sociedade civil; 

VI – elaborar o Plano Municipal de Cultura;  

VII – implementar o Fundo Municipal de Cultura; 

VIII - propor a criação de legislação referente às Políticas Culturais e leis de incentivo 

municipal; 

IX – criar um Conselho Municipal de Cultura; 

X - propor a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais 

– SMIIC como instrumento de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da gestão e das 

políticas públicas de cultura de Cesário Lange; 



 

 

XI - viabilizar, por meio de parcerias público e privada, espaços alternativos nos bairros 

para projetos e eventos de apoio à formação cultural, visando a descentralização, bem como a 

ampliação do acesso às ações culturais; 

XII – incentivar e apoiar ações para a utilização de praças municipais e quadras 

escolares, para o fomento cultural, com a realização de mostras e apresentações regulares das 

diversas manifestações artísticas e culturais; 

XIII - garantir a manutenção das atividades artísticas e culturais nas praças do 

município, agregando valor, como feira de artesanato; 

XIV - promover e garantir a implantação e modernização das bibliotecas municipais, de 

forma a resguardar acervos e coleções científicas e de bens móveis públicos de reconhecido 

valor cultural, bem como assegurar-lhes acesso; 

XV - estabelecer uma política municipal de valorização, promoção e proteção de todas 

as expressões culturais, entre elas as populares e tradicionais, garantindo os direitos daqueles 

que as produzem e detêm esses conhecimentos; 

XVI - promover o intercâmbio cultural com os municípios da Região Metropolitana de 

Sorocaba, visando o reconhecimento, valorização e fortalecimento da cultura local; 

XVII - planejar e garantir um conjunto de ações e projetos específicos para os diferentes 

grupos étnicos, culturais, de gênero e orientação sexual, estabelecendo parcerias com os demais 

órgãos da administração municipal e/ou instituições privadas; 

XVIII - estabelecer programa permanente, em parceria com a as escolas municipais e 

estaduais, para ações de educação patrimonial, valorizando os conteúdos locais e o ensino da 

história, arte e cultura afro-brasileira, indígena e de outras minorias. 

 

CAPÍTULO III 

DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE 

 

Art. 40 – São objetivos da política de Transportes e Mobilidade: 



 

 

I – garantir e melhorar a circulação e o transporte urbano, proporcionando 

deslocamentos intra e interurbanos que atendam às necessidades da população; 

II – priorizar o transporte coletivo ao transporte individual; 

III – aumentar a acessibilidade e mobilidade da população de baixa renda; 

IV – proporcionar maior segurança e conforto aos deslocamentos de pessoas e 

bens, com redução dos tempos e custos; 

V – estabelecer medidas preventivas de ocorrência de acidentes e mortes no 

trânsito; 

VI – tornar o sistema de transporte coletivo um provedor eficaz e democrático de 

mobilidade e acessibilidade urbana; 

VII – adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e funcional, 

especialmente nas áreas de urbanização incompleta, visando à sua estruturação e ligação 

interbairros; 

VIII – ampliar e melhorar as condições de circulação de pedestres e de grupos 

específicos, como idosos, portadores de deficiência especial e crianças; 

IX – garantir a universalidade do transporte público; 

X – garantir o abastecimento, distribuição de bens e escoamento da produção do 

Município, equacionando o sistema de movimentação e armazenamento de cargas, de modo a 

reduzir seus impactos sobre a circulação de pessoas e o meio ambiente; 

XI – vincular o planejamento e a implantação da infraestrutura física da circulação 

e de transporte público às diretrizes de planejamento contidas no Plano Diretor; 

XII – ampliar e aperfeiçoar a participação comunitária na gestão, fiscalização e 

controle do sistema de transporte; 

XIII – garantir e melhorar a ligação intermunicipal. 

Art. 41 – São diretrizes para a política de Transportes e Mobilidade: 

I – a articulação de todos os meios de transporte que operam no Município em uma 

rede única, de alcance metropolitano, integrada física e operacionalmente; 



 

 

II – a priorização da circulação do transporte coletivo sobre o transporte individual 

na ordenação do sistema viário; 

III – o estudo de soluções para a travessia de pedestres, com segurança, nas vias 

expressas; 

IV – a compatibilização da legislação existente com as diretrizes urbanísticas 

estabelecidas no Plano Diretor. 

Art. 42 – São ações estratégicas da política de Transportes e Mobilidade: 

I – implantar Rede Integrada de Transporte Público Coletivo, integrando o sistema 

urbano e o sistema rural de ônibus, reorganizado e racionalizado; 

II – criar programa de adaptação dos logradouros para melhorar as condições de 

circulação de pedestres e de grupos específicos, como idosos, portadores de necessidades 

especiais e crianças; 

III – promover gradativamente a adequação da frota de transporte coletivo às 

necessidades de passageiros portadores de necessidades especiais; 

IV – estabelecer programa de recuperação e conservação do sistema viário, de 

forma a incorporar tecnologia que contribua para a melhoria da qualidade ambiental; 

V – implantar plano para monitoramento, regulação e controle da movimentação de 

cargas, bens e serviços; 

VI – elaborar revisão do conjunto das leis de melhoramentos viários; 

VII – estudar a necessidade de implantação de ciclovias; 

VIII – promover a fiscalização e controle do transporte de cargas perigosas. 

 

CAPÍTULO III  

DA PESCA 

   

Art. 43 – São diretrizes do campo da Pesca: 

I – evitar pescar em áreas de águas poluídas; 



 

 

II – criar programas de conscientização quanto à adoção de práticas proibidas para 

a pesca, como: 

a) pesca de filhotes; 

b) pesca ultrapassando a capacidade de reposição dos estoques; 

c) desrespeito às cotas de captura; 

d) utilização de apetrechos proibidos de pesca. 

 

CAPÍTULO IV 

DO SANEMANTO BÁSICO 

 

SEÇÃO I 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 44 – É objetivo do sistema de saneamento básico, buscar o aperfeiçoamento 

das soluções para coleta e destinação final dos resíduos sólidos, como o aproveitamento dos 

resíduos recicláveis, implantando-se programas educativos de coleta seletiva. 

Parágrafo único – Para alcançar o objetivo descrito no “caput” deste artigo, o 

Município deverá articular-se com os demais municípios do entorno, para a aprovação de 

medidas de ordem coletiva.  

Art. 45 – São diretrizes do saneamento básico, no item sobre lixo: 

I – promover a fiscalização efetiva para evitar os descartes inadequados de resíduos 

sólidos urbanos nas vias públicas; 

II – controlar a circulação de cargas perigosas no município; 

III – criar uma fiscalização sobre os resíduos dos serviços de saúde; 

IV – desenvolver estímulos para o trabalho de reciclagem dos resíduos sólidos. 

 



 

 

       Art. 46 - A Política Municipal de Resíduos Sólidos, que deverá ser contemplada na 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, tem os seguintes 

princípios:  

       I - a prevenção e a precaução;  

       II - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública;  

       III – a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da 

articulação entre Poder Público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil;  

        IV - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial 

e demais segmentos da sociedade;  

         V - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

         VI - a atuação em consonância com as políticas federal e estadual de recursos 

hídricos, meio ambiente, saneamento, saúde, educação e desenvolvimento urbano.  

 

         Art.47 - Os objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos são os seguintes:  

          I – a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

         II – o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais;  

         III – a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observando essa 

ordem de prioridade;  

         IV – o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens 

e serviços;  

         V – o incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

        VI – a articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos 

sólidos;  

       VII – universalização do acesso aos serviços públicos de coleta seletiva dos 

resíduos reutilizáveis e recicláveis,  

       VIII - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  



 

 

        IX - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 

prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei 

Federal nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007;  

       X - prioridade, nas aquisições e contratações do poder público, para bens, serviços e 

obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 

sustentáveis;  

        XI - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental, social e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos em conformidade com as 

legislações pertinentes;  

      XII – a recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos 

sólidos. 

 

      Art. 48 - É de responsabilidade do Município de Cesário Lange a gestão integrada 

dos resíduos sólidos gerados no seu território, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos diversos órgãos federais e estaduais, bem como da responsabilidade do gerador 

pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.  

         § 1º Os grandes geradores de resíduos da construção civil deverão apresentar 

Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para análise do Poder Público 

Municipal, contemplando as obras e serviços por ele executadas e em consonância com o que 

estabelece as Resoluções CONAMA n° 307, de 5 de Junho de 2002 e n° 448, de 18 de Janeiro 

de 2012, e suas eventuais alterações. 

         § 2º Os geradores de resíduos de serviços de saúde deverão apresentar os Planos 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, nos termos previstos na Resolução RDC 

ANVISA n° 306/2004, e suas eventuais alterações.  

 

SEÇÃO II 

DO SISTEMA DE ESGOTO 

 



 

 

Art. 49 – São objetivos relativos à política do Sistema de Esgoto: 

I – o estabelecimento de metas progressivas de ampliação da rede de coleta de 

esgotos; 

II – a criação de programa de implantação de sistemas alternativos de coleta, 

afastamento e tratamento de esgotos, principalmente em assentamentos isolados periféricos; 

III – a formulação de política de controle de cargas difusas, particularmente 

daquelas originadas do lançamento de resíduos sólidos e de esgotos clandestinos domésticos e 

industriais; 

IV – a criação de programas para a efetiva implantação do sistema de coleta, 

tratamento e disposição final de esgotos domésticos previstos para residências, conjuntos 

habitacionais e loteamentos. 

 

 

SEÇÃO III 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Art. 50 – São diretrizes para o desenvolvimento do Sistema de Abastecimento de 

Água: 

I – o desenvolvimento das condições básicas de produção, regularização, 

disponibilização e conservação dos mananciais de interesse ao abastecimento público 

necessários ao atendimento da população e das atividades econômicas do Município; 

II – a busca de garantias de autossuficiência hídrica dentro no âmbito dos limites 

municipais; 

III – a redução ou inexistência do perigo de contaminação da água potável por 

infiltração de esgotos e demais poluentes nas redes de abastecimento; 

IV – o desestímulo ao desperdício e a redução de perdas físicas nas redes de 

abastecimento da concessionária (da água) e o incentivo à alteração de padrões de consumo; 



 

 

V – o desenvolvimento de alternativas de reutilização de água e novas alternativas 

de captação para usos que não requeiram padrões de potabilidade; 

VI – a elaboração de Estudos de Viabilidade em que a concessionária, em parceria 

com o Poder Público municipal, projete o aumento da oferta de água potável em atendimento à 

demanda futura; 

V – a incorporação ao Programa de Educação Ambiental do Município do tema 

Saneamento Ambiental, contemplando minimamente a ocupação e o uso do espaço urbano, o 

uso da água, a disposição final do lixo, o risco e a inconveniência das ligações de esgoto na rede 

de águas pluviais, a realização de obras sem a mitigação de impactos ambientais (e urbanos), 

visando a participação e o envolvimento da população e de suas lideranças. 

 

CAPÍTULO V 

DA AGRICULTURA 

 

         Art.51. Constituem objetivos e diretrizes de uma política municipal de agricultura: 

I - Instituição de um programa municipal de agricultura familiar articulando às 

esferas de atuação dos programas nacional e estadual;  

II - Apoio às entidades não-governamentais que se proponham organizar as 

populações locais para a implantação de sistemas de produção familiar; 

III - Estímulo ao beneficiamento e agro industrialização da produção cooperada 

com o objetivo de agregar valor aos produtos, atendendo padrões de qualidade exigidos pelo 

mercado;  

IV - Incremento da infra-estrutura para armazenamento da produção familiar em 

regime cooperativo; 

V- Estímulo a mecanismos de comercialização, incluindo o processo de 

certificação ambiental verde de produtos agropecuários;  

VI - Estudos de viabilidade e de incremento de alternativas energéticas renováveis 

como a solar, eólica e o biodiesel;  



 

 

VII - Estímulo às iniciativas integradoras entre políticas de agricultura e saúde; 

VIII - Incentivo ao planejamento ambiental e ao manejo sustentável dos sistemas 

produtivos agrícolas;  

IX - Incentivo a conservação da biodiversidade dos sistemas produtivos agrícolas; 

X - Incentivo a conservação e recuperação dos solos dos sistemas produtivos 

agrícolas;  

XI - Estabelecimento de instrumentos legais de redução e controle do uso de 

agrotóxicos;  

XII - Incentivo à geração e à difusão de informações, de conhecimento e 

capacitação técnica que garantam a sustentabilidade da agricultura. 

 

CAPÍTULO VI 

DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Art. 52 – A Política Ambiental no Município se articula com a conservação dos 

Recursos Naturais, visando a gestão das áreas verdes e dos recursos hídricos. 

 

SEÇÃO I 

DAS ÁREAS VERDES 

 

Art. 53 – São objetivos gerais da política municipal de Áreas Verdes  os seguintes: 

I – criar, implementar e manter um Sistema de Áreas Verdes, melhorando a relação 

área verde por habitante no Município;  

II – assegurar usos compatíveis com a conservação e proteção ambiental nas áreas 

integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município. 



 

 

Parágrafo único – Para efeito desta Lei, entende-se como áreas verdes as áreas de 

preservação permanente (APP), como as margens dos rios, os parques municipais, as praças, a 

arborização urbana, bosques e maciços vegetais conservados. 

Art. 54 – São diretrizes relativas à política de Áreas Verdes: 

I – manutenção e ampliação da arborização de ruas, criando faixas verdes que 

conectem praças, parques ou áreas verdes; 

II – recuperação de áreas verdes degradadas de importância paisagístico-ambiental; 

III – implementação de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre o 

setor público e o privado para implantação de áreas verdes e espaços ajardinados ou 

arborizados. 

Art. 55 – São ações estratégicas para as Áreas Verdes: 

I – implantar áreas verdes em cabeceiras de drenagem e implementar programas de 

recuperação; 

II – criar programas para efetiva implantação das áreas verdes em conjuntos 

habitacionais e loteamentos; 

III – implantar programa de arborização urbana; 

IV – implantar programas de arborização nas escolas públicas municipais. 

 

SEÇÃO II 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Art. 56 – São objetivos relativos aos Recursos Hídricos: 

I – assegurar a existência e garantir as condições básicas de produção, 

regularização, disponibilização e conservação de recursos hídricos necessários ao atendimento 

das necessidades da população e das atividades econômicas do Município; 

II – garantir a participação do Município na gestão da Bacia Hidrográfica do 

Tietê/Sorocaba por meio dos colegiados gestores (Comitê de Bacia Hidrográfica do Sorocaba e 



 

 

Médio Tietê - CBHSMT e Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH) e do conjunto de 

mananciais, assegurando maximização econômica, social e ambiental da produção de águas nos 

mananciais superficiais e subterrâneos (aquíferos) que abastecem o Município; 

III – a redução de perdas de água tratada e combate ao desperdício, bem como 

inventivo à mudanças nos padrões elevados no consumo de água;  

IV- garantir a adequada qualidade e a suficiente quantidade das águas superficiais e 

subterrâneas para abastecimento da população atual e futura; 

V – buscar a recuperação, preservação e conservação do regime dos corpos d’água 

localizados no Município, em termos de quantidade e qualidade. 

VI – proteger nascentes, olhos d’água, córregos e rios; 

VII – promover a recuperação e proteção dos recursos hídricos, matas ciliares e 

áreas degradas; 

VIII -  promoção da educação ambiental no uso racional da água. 

Art. 57 – São diretrizes para os Recursos Hídricos: 

I – a instituição e o aprimoramento da gestão integrada dos recursos hídricos no 

Município, contribuindo na formulação, implementação de políticas de gerenciamento e ações e 

investimentos demandados no âmbito do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SIGRH) do Estado de São Paulo; 

II – a articulação da gestão da demanda e da oferta de água, particularmente 

daquela destinada ao abastecimento da população, por meio de adoção de instrumentos para a 

sustentação econômica da sua produção nos mananciais; 

III – o desenvolvimento de alternativas de reutilização de água e novas alternativas 

de captação para usos que não requeiram padrões de potabilidade; 

IV – a implementação de políticas e programas de conservação da água; 

V – o estabelecimento de instrumentos para permitir o controle social das 

condições gerais de produção de água, ampliando o envolvimento da população na proteção das 

áreas produtoras de água; 



 

 

VI – o combate aos processos de degradação instalados nas bacias dos mananciais, 

revertendo tendência de perda da capacidade de produção de água dos mesmos, por meio de 

programas integrados de saneamento ambiental. 

Art. 58 – São ações estratégicas para os Recursos Hídricos: 

I – participar ativamente nos órgãos colegiados de gestão de recursos hídricos; 

II – elaborar Plano de Recursos Hídricos participativo para o Município e 

integrado com o Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHIs 10, por meio do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT); 

III – desenvolver instrumentos para compensação de proprietários de áreas 

adequadamente preservadas na região de mananciais; 

IV – implementar instrumento de Avaliação Ambiental Estratégica para fins de 

avaliação, monitoramento e revisão de políticas que possam significar impactos negativos na 

produção de água; 

V – estabelecer instrumento legal com exigências para o processo de regularização 

de loteamentos clandestinos ou irregulares, localizados nas bacias de mananciais, prevendo 

mecanismos de punição pelo não-cumprimento das exigências, inclusive ao Poder Público 

Municipal; 

VI – estabelecer instrumento legal que exija dos responsáveis pelas edificações de 

grande porte e atividades de grande consumo de água a implantação de instalações para reúso de 

água para fins não potáveis. 

Parágrafo único – As instalações para reúso da água devem compor sistema 

independente de armazenamento e distribuição, atendidas as exigências técnicas e sanitárias 

necessárias, podendo contemplar, inclusive, a captação de águas pluviais. 

 



 

 

TÍTULO IV 

DAS NORMAS DE URBANIZAÇÃO E USO DO SOLO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 59 – O processo de urbanização do Município deverá seguir as orientações da 

Carta Geotécnica do Município apresentada neste Plano Diretor, que levou em consideração o 

conhecimento do meio físico e seus processos atuantes, bem como os dados da ocupação atual 

do solo. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO E USO DO SOLO 

 

 Art. 60 – São objetivos da Política de Urbanização e Uso do Solo: 

I – evitar a segregação de usos promovendo a diversificação e mesclagem de usos 

compatíveis de modo a reduzir os deslocamentos da população e equilibrar a distribuição da 

oferta de emprego e trabalho no município; 

II – estimular o crescimento do município na área já urbanizada, dotada de 

serviços, infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade 

instalada e reduzir os seus custos; 

III – promover a distribuição de usos e a intensificação do aproveitamento do solo 

de forma equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a 

evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos coletivos; 

IV – estimular a urbanização e qualificação de áreas de infraestrutura básica 

incompleta e com carência de equipamentos sociais; 



 

 

V – urbanizar, requalificar e regularizar favelas e loteamentos irregulares, visando 

sua integração nos diferentes bairros; 

VI – coibir o surgimento de assentamentos irregulares, implantando sistema eficaz 

de fiscalização e definir as condições e parâmetros para regularizar os assentamentos 

consolidados incorporando-os à estrutura urbana, respeitando o interesse público e o meio 

ambiente; 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO E USO DO SOLO 

 

Art. 61 – São diretrizes para a Política de Urbanização e Uso do Solo: 

I – melhoria da qualidade dos espaços públicos e do meio ambiente, estímulo às 

atividades de comércio e serviços, nas áreas sub-aproveitadas de urbanização consolidada; 

II – o controle do adensamento construtivo em áreas com infraestrutura viária 

saturada ou em processo de saturação; 

III – a promoção de adensamento construtivo e populacional em áreas de 

urbanização em desenvolvimento com capacidade de suporte da infraestrutura instalada; 

IV – a promoção de regularização fundiária e urbanística dos assentamentos 

habitacionais populares, garantindo acesso ao transporte coletivo, e aos demais serviços 

públicos; 

V – a criação de condições de novas centralidades e espaços públicos em áreas de 

urbanização não consolidada ou precária; 

VI – a recuperação, pelos instrumentos legais constantes do Estatuto da Cidade, 

dos recursos advindos da valorização imobiliária resultante da ação do Poder Público e sua 

aplicação em obras de infraestrutura urbana, sistema viário necessário ao transporte coletivo, 

recuperação ambiental e habitação de interesse social; 

VII – a criação de lei de parcelamento do solo, considerando as condições 

ambientais, capacidade de infraestrutura, circulação e transporte coletivo; 



 

 

VIII – a criação de lei de uso e ocupação do solo, adequando-a à diversidade das 

situações existentes, para torná-la aplicável, facilitando a universalização do seu conhecimento, 

aplicação e fiscalização; 

IX – a criação e manutenção de um sistema de informações georreferenciadas, com 

dados sobre parcelamento, uso do solo e edificações para subsidiar a gestão do uso e ocupação 

do solo; 

X – o desenvolvimento de programas de assessoria técnica, social, urbanística e 

jurídica para a população de baixa renda com problemas de moradia. 

 

 CAPÍTULO IV 

 DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 DA POLÍTICA DE URBANIZAÇÃO E USO DO SOLO 

 

Art. 62 – É ação estratégica da Política de Urbanização e Uso do Solo: 

Parágrafo único – Remanejar ou regularizar, reassentar e urbanizar as ocupações 

irregulares, de acordo com a definição do Macrozoneamento proposto pela Carta Geotécnica 

apresentada neste Plano Diretor, tendo como primeiro passo a habilitação das famílias a serem 

beneficiadas pelos planos habitacionais a elas dirigidos e aos respectivos lotes a elas destinados, 

desde a elaboração dos projetos pertinentes. 

 

TÍTULO V 

DA CARTA GEOTÉCNICA 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO 

 



 

 

Art. 63 – A Carta Geotécnica sintetiza o conhecimento do meio físico e de seus 

principais processos atuantes, analisando e considerando a alteração da dinâmica natural do solo 

por ações antrópicas (atividades do homem), de modo a subsidiar o estabelecimento de medidas 

de planejamento territorial e a ocupação adequada da terra: 

§ 1º – É composta por uma carta síntese (escala 1:50.000), seu quadro-legenda e o 

texto explicativo de sua elaboração. 

§ 2º – Os principais processos do meio físico, avaliados em Cesário Lange, e suas 

conceituações foram: 

I – Inundação por ocasião de extravasamento periódico das águas de cursos d’água, 

próximo às suas margens, ocupando o leito maior do rio (várzeas); 

II – Alagamento por acúmulo de água superficial em terrenos com declividades 

predominantes abaixo de 5º, durante a ocorrência de chuvas e em consequência de deficiências 

no sistema de drenagem natural ou construído; 

III – Erosão, abrangendo a remoção, o transporte e a deposição de solo ou de 

fragmentos e partículas de rocha. Podem envolver diferentes agentes predisponentes (tais como 

o tipo de solo e de rocha alterada, as estruturas de rochas sedimentares, e a declividade do 

terreno) e agentes deflagradores do processo (chuva, fluxo de cursos d’água, ou concentração de 

água superficial, dentre outros); 

IV – Desagregação superficial, por deformação e fragmentação física 

(empastilhamento) de solos residuais e rochas alteradas, com argilominerais expansivos; e 

V – Movimentos gravitacionais de massa em taludes com declividade acentuada, 

permitindo ocorrências localizadas de escorregamentos de solo de alteração e coluvionares, 

além de quedas de bloco condicionadas por estruturas (acamamentos e fraturas) de rochas 

sedimentares. Em Cesário Lange, esses processos são potenciais, basicamente, em áreas com 

terraplenagem para obras de edificações, sistema viário e minerações.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 



 

 

Art. 64 – A Carta Geotécnica subsidia a elaboração do Plano Diretor, oferecendo 

condições de percepção e avaliação aos gestores municipais para o estabelecimento de metas e 

ações de desenvolvimento do Município. 

Parágrafo único – Constitui referência básica para estabelecer o perímetro urbano 

de Cesário Lange e fornecer diretrizes relacionadas com: a expansão urbana (licenciamento e 

parcelamento de novos loteamentos, além de regularização urbanística de assentamentos já 

existentes), e infraestruturas (sistema viário, saneamento e drenagem), que constituem 

prerrogativas do Poder Público Municipal, previstas na Lei Federal n
o
 6766/79. 

CAPÍTULO III 

DAS UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 

Art. 65 – A compartimentação dos solos em unidades geotécnicas foi estabelecida 

a partir de análise da dinâmica diferenciada dos terrenos, decorrente de processos do meio 

físico, com interações de seus parâmetros, tais como: litológicos (composição mineralógica, 

estrutura da rocha, solo de alteração, granulometria), geomorfológicos (declividade, altimetria) e 

hidrogeológicos (cursos d’água, variação do nível d’água, velocidade de fluxo das drenagens 

naturais, concentração de elementos químicos na água de subsuperfície acima dos limites 

estabelecidos para cada substância): 

§ 1º – Foram delimitadas três unidades geotécnicas, sendo que as unidades II e III 

são, em geral, individualizadas por variações quantitativas de processos do meio físico e 

antrópicos, ou seja, apresentando terrenos com processos semelhantes, mas com diferentes 

intensidades. A delimitação cartográfica das unidades exprime informações voltadas ao 

planejamento regional do Município, com inserções de dados obtidos na escala 1:50.000, 

eventualmente maior, mas sempre exigindo, quando forem executados projetos, a obtenção de 

valores detalhados em escala adequada.  

§ 2º – As características das unidades geotécnicas obtidas foram: 

I – Unidade I é constituída por planícies (várzeas) e terraços aluvionares (não 

diferenciados cartograficamente), normalmente encontrados em faixas marginais de drenagens 

naturais;  



 

 

II – Unidade II é formada por terrenos onde sobressaem colinas médias, com 

amplitudes predominantes de até 100 metros, vales fechados e vertentes assimétricas, 

ligeiramente custeiformes por condicionamento estrutural e controle de camadas sedimentares 

sub-horizontais; e  

III – Unidade III, colinas amplas onde predominam relevos de amplitudes mais 

reduzidas do que a Unidade II, com topos extensos e aplainados, e vales abertos com baixas 

declividades, podendo envolver planícies aluviais restritas, não discriminadas na escala 

regional.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES 

 

Art. 66 – Para cada unidade geotécnica estabelecida, foram expostas diretrizes 

peculiares de uso e ocupação do solo, de forma compatível com a sua escala regional: 

§ 1º – A Unidade Geotécnica I está relacionada com APPs (Áreas de Preservação 

Permanente-Código Florestal) desde a borda da calha do leito regular, em relação proporcional à 

largura do curso d’água, constituindo áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa. 

Essa unidade foi delimitada apenas em condições mais significativas e mapeáveis na escala 

1:50.000, às margens do Rio Sorocaba, podendo ocorrer, também, em dimensões mais restritas 

em qualquer curso d’água. Para essa unidade, são indicadas as seguintes diretrizes: 

I – Não ocupar as planícies aluvionares e evitar a ocupação dos terraços, 

executando proteção superficial vegetal em faixas desmatadas e impedindo lançamentos de 

águas superficiais sem tratamento; 

II – Caso sejam necessárias obras de transposição de cursos d’água, dimensionar as 

obras de drenagem levando em conta o maior afluxo de águas superficiais, principalmente por 

sua concentração advinda de ocupações próximas; 

III – Adotar medidas preventivas nos sedimentos aluvionares argilosos, em 

situações que possam acontecer recalques, danificando fundações de edificações, drenagens e 

canalizações; e  



 

 

IV – Recuperar APPs degradadas, buscando, na medida do possível, dar 

continuidades às matas ciliares, dirigidas ao acréscimo de corredores ecológicos. 

§ 2º – A Unidade Geotécnica II comporta, aproximadamente, 8% da ocupação 

urbana do Município. Considerando que: essa área, atualmente, mostra-se com baixa densidade 

populacional; que o Município está exposto a reduzida cobertura vegetal, importante para o 

desenvolvimento turístico e para melhoria da qualidade de vida da população; e que incide 

maior custo para implantação de obras de infraestrutura nessa Unidade, em relação à Unidade 

Geotécnica III, recomenda-se:  

I – Evitar maior desenvolvimento de ocupações urbanas nessa Unidade 

Geotécnica, buscando, nas ações municipais, contrapor a carência atual de vegetação em 

Cesário Lange, a partir do estabelecimento de áreas com maior concentração de biodiversidade 

e indução, por exemplo, de criação de parques com atividades turísticas;  

II – Recuperar as APPs degradadas, procurando, na medida do possível, dar 

continuidades às matas ciliares direcionadas ao acréscimo de corredores ecológicos;  

III – Evitar processos erosivos que podem ocorrer nos períodos de chuva ou 

quando houver maior fluxo de água superficial em consequência de concentração de drenagem 

do sistema viário ou de águas servidas, principalmente em áreas desmatadas; e 

IV – Impedir escorregamento e queda de blocos, que constituem processos de 

baixa magnitude e em situações eventuais e pontuais de terraplanagem para obras viárias, 

edificações e minerações. 

§ 3º – A Unidade Geotécnica III abriga cerca de 92% da ocupação urbana do 

Município, devido aos terrenos mais aptos à urbanização. Seus problemas, porém, refletem sua 

maior ocupação urbano-industrial, com tendências de ampliação, necessitando atenção e 

cuidados com medidas básicas usuais de engenharia, tais como: 

I – Executar drenagens superficiais em áreas públicas dimensionando o maior 

afluxo de água, principalmente por concentração advinda de edificações e sistema viário, além 

da impermeabilização do solo; 

II – Estabelecer medidas semelhantes às apresentadas na Unidade Geotécnica I, em 

situações de ocorrência de planícies aluviais restritas, recuperando as APPs e procurando, na 



 

 

medida do possível, dar continuidades às matas ciliares direcionadas ao acréscimo de corredores 

ecológicos; 

III – Implantar o saneamento básico, necessariamente com tratamento dos 

efluentes urbanos e industriais/minerários; 

IV – Determinar a elaboração de plano de emergência de empresas com depósito e 

uso de cargas perigosas, ou distribuidoras de produtos industriais, para o caso de acidente ou 

vazamento desses produtos; 

V – Dar preferência à implantação no Município de indústrias com resíduos 

Classes IIA e IIB (NBR 10004); e 

VI – Recuperar a vegetação em APPs ou em desmatamentos irregulares, buscando 

a formação de áreas verdes junto às residências e ao sistema viário. 

Art. 67 – Para os problemas que extrapolam as condições inerentes das unidades 

geotécnicas individualizadas, foram estabelecidas diretrizes complementares e generalizadas 

para todo o Município:  

I – O perímetro urbano atual e suas modificações deverão ser demarcados 

cartograficamente, com coordenadas; 

II – Classificar e monitorar as indústrias do Município, atuais e futuras, de acordo 

com o nível potencial de gerar carga contaminante, com cadastramento em um banco de dados 

georreferenciados; 

III – Evitar o estabelecimento de instalações de empresas públicas ou privadas, que 

necessitem de poço de abastecimento de água no local, em áreas com teores de flúor na água 

subterrânea acima da sua tolerância máxima. Com essa perspectiva, é necessário ampliar os 

estudos básicos de hidrogeologia existentes, com informações mais detalhadas e completas, 

envolvendo melhor descrição de perfis de poços, em que mostre as distinções litológicas e de 

fácies dos sedimentos ultrapassados durante os trabalhos de perfuração; e 

IV – Sobre espaços verdes, existentes ou expandidos na recuperação de APPs, de 

vegetação nativa protetora de nascentes, e de matas ciliares, que se apresentaram bastante 

fracionadas, realizar estudos e incentivos para possíveis interconexões. Mitigar a condição 



 

 

crítica atual da biodiversidade extrapola o meio biótico, tendo um importante vínculo, também, 

com a qualidade de vida da população.  

Art. 68 – A Carta Geotécnica, seu quadro-legenda e o texto explicativo da sua 

elaboração são partes integrantes desta Lei: 

Parágrafo Único – As características, os processos predominantes (existentes ou 

potenciais) e as indicações, tanto para a ocupação de cada unidade geotécnica, quanto de 

procedimentos generalizados propostos para aplicação em todo o Município, estão sintetizados 

no quadro-legenda.  

 

TÍTULO VI 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 69 – Em conformidade com os instrumentos do Estatuto da Cidade referente à 

política urbana, deverão ser utilizados os seguintes meios para se atingir as finalidades 

desejadas: 

I – Instrumentos de democratização da gestão urbana: 

a) Audiências e Consultas Públicas; 

b) Conferências sobre assuntos de interesse urbano; 

c) Gestão orçamentária participativa; 

d) Criação de Conselhos Municipais. 

II – Instrumentos de indução do desenvolvimento: 

a) Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

b) Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 

c) Desapropriação para fins de reforma urbana. 



 

 

III – Outros instrumentos de política urbana: 

a) Do Direito de Superfície; 

b) Transferência do Direito de Construir; 

c) Consórcio Imobiliário; 

d) Direito de Preempção. 

IV – Instrumentos de regularização fundiária: 

a) Zonas Especiais de Interesse Social; 

b) Usucapião Especial de Interesse Social. 

 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA 

 

Art. 70 – O Executivo, na forma da lei deverá promover e disseminar para fins de 

democratização da gestão urbana, os seguintes instrumentos: 

I – criar órgãos colegiados de gestão urbana: debates, audiências, consultas 

públicas e conselhos municipais; 

II – implementar gestão orçamentária participativa e gestão participativa 

metropolitana; 

III – garantir a participação popular na gestão da política municipal. 

. 

Art. 71 – O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, com vistas ao 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, devem estar de acordo com a carta 

geotécnica contida neste Plano Diretor.  

: 



 

 

CAPÍTULO III 

OUTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

 

SEÇÃO I 

DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

Art. 72 – A Prefeitura poderá outorgar onerosamente o exercício do direito de 

construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme 

disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 

(Estatuto da Cidade) e de acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta Lei. 

Art. 73 – Os procedimentos para aplicação da Outorga Onerosa, bem como a taxa 

relativa a serviços administrativos, deverão ser fixados pelo Executivo no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias após a publicação desta Lei. 

 

SEÇÃO II 

DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

 

Art. 74 – O Executivo poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado 

ou público, a transferência do direito de construir, viabilizando a preservação/conservação de 

imóveis ou áreas de importante valor histórico ou ambiental. 

§ 1º - As condições de transferência devem ser claramente definidas. 

§ 2º - O Poder Público deve dispor de uma listagem ou cadastro de imóveis com 

potencial para aplicação do instrumento. 

§ 3º - Devem ser estabelecidos critérios de transferência, tal como o valor dos 

imóveis, tanto o que origina quanto o que recebe a área adicional. Por exemplo, um imóvel a ser 

preservado, de 100.000 m² de área de terreno, com coeficiente de aproveitamento de 0,1, 

poderia edificar 10.000 m². 



 

 

Art. 75 – Deverá ser obrigatória a formulação de planos de preservação/ 

conservação ou regularização, para que a destinação do imóvel seja realmente cumprida. 

 

SEÇÃO III 

DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO 

 

Art. 76 – A Prefeitura poderá se utilizar das Operações Urbanas Consorciadas para 

implementação de um projeto urbano para uma determinada área da cidade, por meio de 

parceria entre proprietários, poder público, investidores privados e usuários permanentes. 

§ 1º - As Operações Urbanas Consorciadas devem recortar da ordenação geral do 

uso e ocupação do solo um conjunto de quadras; 

§ 2º - Devem definir para essas quadras um projeto de estrutura fundiária, potencial 

imobiliário, formas de ocupação do solo e distribuição dos usos segundo recomendações da 

Carta Geotécnica constante da presente lei. 

Art. 77 – O objetivo geral do instrumento de Operações Urbanas Consorciadas 

será viabilizar intervenções de maior escala em atuação concertada entre o poder público e os 

diversos atores da iniciativa privada. 

Parágrafo único – O instrumento poderá servir para regularização de loteamentos 

irregulares e assim, recuperar a periferia do ponto de vista urbanístico, definindo contrapartidas 

que não sejam em dinheiro. 

 

SEÇÃO IV 

DO DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 

Art. 78 – O Poder Público Municipal poderá exercer o direito de preempção para 

aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto 

nos artigos 25, 26 e 27 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade). 



 

 

Parágrafo único – O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder 

Público necessitar de áreas para: 

I – regularização fundiária; 

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

III – constituição de reserva fundiária; 

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

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

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

ambiental; 

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

 Art. 79 – Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do Direito de 

Preempção deverão ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para 

aquisição pelo prazo de cinco anos. 

Parágrafo único – A Prefeitura deverá indicar as áreas municipais onde o Direito 

de Preempção pode incidir, de preferência em processos de regularização de loteamentos e 

urbanização de bairros periféricos. 

 

CAPÍTULO V 

DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Art. 80 – O Poder Público Municipal poderá dispor dos instrumentos de 

regularização fundiária como os processos de intervenção pública, sob os aspectos jurídico, 

físico e social, que objetivam legalizar a permanência de populações moradoras de áreas 

urbanas ocupadas em desconformidade com a lei, para fins de habitação. 



 

 

Parágrafo único – A utilização dos instrumentos de regularização fundiária deverá 

implicar melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade 

de vida da população beneficiária. 

SEÇÃO I  

DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

 

Art. 81 – As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS serão porções do território 

municipal destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e 

produção de Habitações de Interesse Social – HIS, incluindo a recuperação de imóveis 

degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e 

comércio de caráter local. 

Art. 82 – O Plano de Urbanização de cada ZEIS será estabelecido por decreto do 

Poder Executivo Municipal, e deverá prever: 

I – diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e 

ocupação do solo, conforme recomendações da Carta Geotécnica, acompanhados da instalação 

da infraestrutura urbana; 

II – diagnóstico da ZEIS que contenha no mínimo: análise físico-ambiental, 

análises urbanística e fundiária e caracterização socioeconômica da população residente; 

III – o coeficiente de aproveitamento máximo é o definido para a Operação Urbana 

na qual a ZEIS está inserida; 

IV – os projetos e as intervenções urbanísticas necessárias à recuperação física da 

área, incluindo, de acordo com as características locais: sistema de abastecimento de água e 

coleta de esgotos; drenagem de águas pluviais; coleta regular de resíduos sólidos; iluminação 

pública; adequação dos sistemas de circulação de veículos e pedestres; eliminação de margens 

de córregos; tratamento adequado das áreas verdes públicas e instalação de equipamentos 

sociais; 

V – instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária; 

VI – formas de participação da população na implementação e gestão das 

intervenções previstas; 



 

 

VII – forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem 

nas ZEIS; 

VIII – fontes de recursos para a implementação das intervenções; 

IX – atividades de geração de emprego e renda; 

X – plano de ação social. 

§ 1º - Em todas as ZEIS, deverão ser constituídos Conselhos Gestores compostos 

por representantes dos atuais ou futuros moradores e do Executivo, que deverão participar de 

todas as etapas de elaboração do Plano de Urbanização e de sua implementação. 

§ 2º - Para o desenvolvimento e implementação dos Planos de Urbanização das 

ZEIS, o Executivo poderá disponibilizar assessoria técnica, jurídica e social à população 

moradora. 

SEÇÃO II 

DO USUCAPIÃO ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 

 

Art. 83 – O Usucapião Urbano deverá cumprir duas finalidades, a saber: como 

instrumento de regularização fundiária, assegurando o direito à moradia e garantindo o 

cumprimento da função social da propriedade. 

Parágrafo único – O direito do usucapião será assegurado para aquele que possuir, 

como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Art. 84 – Os requisitos para obtenção da aquisição da propriedade serão os 

seguintes: 

I – a posse de área urbana com metragem máxima de duzentos e cinquenta metros 

quadrados; 

II – a posse ser ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dono; 

III – a posse da área urbana ser no mínimo de 5 (cinco) anos; 



 

 

IV – a posse da área urbana ser utilizada para sua moradia ou de sua família; e  

V – não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Art. 85 – Fica também impedida a aquisição do título para imóveis públicos. 

 

TÍTULO VII 

DOS INTRUMENTOS CARTOGRÁFICOS 

 

Art. 86 – Fazem parte integrante desta Lei, os seguintes desenhos: 

 Desenho 1 – Esboço Geológico 

 Desenho 2 – Mapa Geomorfológico 

 Desenho 3 – Mapa de uso e ocupação do solo 

 Desenho 4 – Carta Geotécnica de Planejamento e Gestão Territorial 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 87 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 88 – A presente Lei constituirá o Plano Diretor do Município de Cesário 

Lange e terá duração de legalidade pelo período de dez anos, após a sua publicação. 

Parágrafo único – O Poder Executivo poderá apresentar propostas de alterações 

em qualquer tempo, independentemente do prazo estabelecido no caput deste artigo. 

Art. 89 – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Cesário Lange, ___ de ____________________de ________. 

__________________________________________ 

Ronaldo Pais de Camargo 

Prefeito Municipal 


