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Combinados

A apresentação deve durar por volta de 45 minutos e espera-se, ao final, que os 

presentes tenham um conhecimento maior sobre o Plano Diretor e sobre as 

Propostas para o Município. Além de informações sobre os canais participativos.

BlueJeans:

▪ Mantenha seu microfone e vídeo desligado

▪ Ao final, será aberto para participação e perguntas

Youtube:

▪ Os comentários vão ser acompanhados e as perguntas serão

endereçadas ao final

▪ Respeite o próximo



A
B

C

Gilbués

Barreiras

Miracema do TO

PROGRAMA DE APOIO À 
ELABORAÇÃO/REVISÃO DE 
PLANOS DIRETORES

Linha de Transmissão da 
Neoenergia - Miracema-Gilbués 
II-Barreiras II
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O que é o Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

É uma lei municipal que orienta o desenvolvimento do Município.

Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e

planejar o futuro do município, orientando a atuação do poder

público e da iniciativa privada.

Lei Federal que orienta a

elaboração dos Planos

Diretores (Lei Federal nº

10.257/2001).

ESTATUTO DA CIDADE

Estabelece que o Plano

Diretor é o instrumento de

básico da Política de

Desenvolvimento e de

Expansão Urbana.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

BASES LEGAIS
PLANO DIRETOR

Englobar o município todo: áreas

urbanas e rurais

Ser revisto a cada 10 anos

Ser participativo: todos devem ter

oportunidade de opinar, propor e

conhecer seu conteúdo



O que é o Plano Diretor?

Imagem ilustrativa de 

uma cidade SEM 

Plano Diretor

Imagem ilustrativa 

de uma cidade 

COM Plano Diretor



Etapas de Trabalho

Audiência Pública
e Oficinas 

Participativas 

Elaboração do 
Diagnóstico 
Municipal

Levantamento 
dos dados e elaboração 

dos mapeamentos 
primários

Aprovação 
da Lei

Implantação, Gestão e 
Monitoramento do 

Plano 

Revisão do 
Plano Diretor

Proposta de 
Zoneamento e 

Políticas Setoriais

Elaboração 
da Minuta 

de Lei

Entrega da 
Minuta Final 

de Lei

Audiência Pública
e Oficinas 

Participativas
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Etapas de Trabalho

▪ Diagnóstico Municipal em versão preliminar foi entregue no dia 12/05/2020.

▪ Agenda de Desenvolvimento Municipal entregue no dia 07/08/2020.

▪ Primeira Versão das Propostas de Macrozoneamento e Zoneamento Rural e Urbano entregues em

25/09/2020

▪ Relatório do Processo Participativo

▪ Após a validação do Núcleo Gestor e ajustes necessários, o documento final será entregue para a

Prefeitura Municipal e disponibilizado na Plataforma Digital da Neoenergia (a ser divulgada em breve)

para consulta da população.

Agenda de 

Desenvolvimento 

Municipal

Propostas Minuta de LeiDiagnóstico 

Municipal

Levantamento 

de dados
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Abrangência, Princípios, Objetivos 

e Diretrizes

POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO 

E EXPANSÃO 
URBANA

PLANO 
DIRETOR

PLANO PLURIANUAL, LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E 

PLANO DE METAS

NORMAS URBANÍSTICAS 
CORRELATAS

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

E EXPANSÃO URBANA 

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL 
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Principais Dados Municipais

FAMÍLIAS 
ASSISTIDAS PELO 
BOLSA FAMÍLIA

(CENSO 2010)

10.744
POPULAÇÃO

URBANA
(CENSO 2010)

11.193
POPULAÇÃO

RURAL
(CENSO 2010)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(SNIS, 2019)

População total atendida:

População urbana atendida:

37,57%

76,71%

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
(Atlas do Esgoto – ANA, 2017)

Sem atendimento:

Com coleta e tratamento:

89,6%

0%

Com coleta e sem tratamento:

Solução individual:

1,4%

9,0%4.432

IDHM
(PNUD 2013)

NÍVEL

0,578

PIB 

per capita
(CENSO 2010)

R$

28.481,74

Renda 

per capita
(CENSO 2010)

R$

212,09

Agropecuária: 52,13%

Serviços: 40,72 %

1º

2º

ATIVIDADES ECONÔMICAS
TRABALHADORES FORMAIS

(Ministério do Trabalho, RAIS, 2017)

21.937
POPULAÇÃO

TOTAL
(CENSO 2010)

22.339
POPULAÇÃO

TOTAL
(ESTIMATIVA 
CENSO 2019)

ASSENTAMENTOS 
RURAIS 4
COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 1

DISTRITOS 4

4,61 %Comércio:3º
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Agenda de Desenvolvimento Municipal

É a consolidação integrada do Diagnóstico Municipal e o embasamento para as propostas de

Macrozoneamento e Zoneamento municipal e identificação dos Eixos de Desenvolvimento municipal,

ou seja, os temas e questões mais sensíveis e latentes em Riachão das Neves e que, portanto deverão

ter enfoque prioritário dentro do Plano Diretor.

ANÁLISE INTEGRADA

DIRETRIZES DE CONTEÚDO

confronto entre as diferentes análises realizadas para os meios

socioeconômico, físico e biótico, para identificar os temas e

questões mais relevantes para o desenvolvimento do município

Análise 
Integrada

Diretrizes 
de 

Conteúdo

Agenda de 
Desenv. 

Municipal

Eixos de 
Desenv. 

Municipal

estratégias e instrumentos para combater ou incentivar as

problemáticas levantadas, formando um conjunto de ações, e

procedimentos legais para intervir, regulamentar, controlar e

direcionar o desenvolvimento municipal.
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Eixos de Desenvolvimento

Planejamento 
Territorial

Planejamento, ordenamento e regramento do uso do solo 
urbano e rural no município visando o crescimento urbano 

e desenvolvimento rural compatíveis com as 
características do meio físico e biótico, garantindo a 

qualidade ambiental, igualdade de acesso aos recursos 
naturais, e a preservação e conservação de sítios 

arqueológicos e cavidades naturais.

Desenvolvimento 
Rural

Fortalecimento das atividades agropecuárias, 
cooperativismo e empreendedorismo rural, do 

desenvolvimento de atividades de beneficiamento da 
produção local e sua comercialização e escoamento de 

produção.

Saneamento 
Ambiental

Adequação dos serviços públicos e soluções individuais 
sustentáveis de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais 
para melhoria da qualidade de vida da população.

Desenvolvimento 
Econômico

Diversificação de atividades econômicas urbanas e rurais, 
de forma estratégica e coordenada, com foco na 

qualificação da mão de obra e capacitação para o 
empreendedorismo, visando a geração de emprego e 

renda de forma sustentável.
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Agenda de Desenvolvimento Municipal



Agenda de Desenvolvimento Municipal

Análise 
Integrada

Diretrizes 
de 

Conteúdo

Agenda de 
Desenv. 

Municipal

Eixos de 
Desenv. 

Municipal
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Potencialidades e Fragilidades
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Agenda de Desenvolvimento Municipal

Temas

Fragilidades

Potencialidades Estratégias
(Políticas Setoriais)

Instrumentos

Aspecto Crítico
Elaboração 
da Minuta 

de Lei

Audiência Pública
e Oficinas 

Participativas 

Elaboração do 
Diagnóstico 
Municipal

Levantamento 
dos dados e elaboração 

dos mapeamentos 
primários



Agenda de Desenvolvimento Municipal

Aplicação da políticas federal, estadual 
e municipal de meio ambiente

Ocupação de APPs urbanas; 

Áreas Ambientalmente frágeis

APA do Rio Preto e proposta de 

UC municipal

Meio Ambiente

                       
                     

Delimitação de zona de proteção 

ambiental e turismo sustentável

Ausência de coleta e tratamento 

de esgoto; Disposição em lixões

Elaboração do PMSB 

Execução das ações do PMSB; 
Tratamento na sede; assistência 
para soluções individuais; usina 
de reciclagem e coleta seletiva 

Elaboração do Plano Municipal de 
Turismo; Capacitação do setor

Infraestrutura hoteleira e de 

serviços incipiente

Potencial Arqueológico e Balneário. 

Proximidade com o PE Jalapão; 

Roteiros locais – ex. patrimônio 
arqueológico na Serra Tapuia-Sarapró

Elaboração do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável; 
Ação de capacitação e fomento ao 

empreendedorismo e cooperativismo; 
Expansão das ações de ATER; 

envolvimento no planejamento da Bacia 
e interlocução com órgãos responsáveis 

pelo comando e controle.

Baixa diversidade de atividades e de 

retenção da mão de obra

Desenvolvimento agropecuário 

com incentivos e tecnologia

Saneamento

Turismo

                        
                     

Desen. Econômico

Urbano e Rural

Aumento da demanda hídrica e 

potenciais conflitos de uso



Agenda de Desenvolvimento Municipal

Definição de regras de uso e ocupação 
e parâmetros urbanísticos

Ausência de zoneamento / 

regramento; Vazios Urbanos

Vetores de crescimento urbano e 

rural bem definidos

Delimitação dos perímetros urbanos e 
zoneamento urbano e rural

Adequação da oferta e demanda por 
equipamentos, articulação com órgãos 

responsáveis pela manutenção de 
rodovias, regras para novos 

loteamentos

Concentração de equipamentos na 

sede, áreas ainda sem infraestrutura

Manchas urbanas ainda 

compactas

Execução das ações do PMSB –
Drenagem; Regras de uso e ocupação e 

definição de parâmetros urbanísticos; 
Ampliar a assistência técnica e 

extensão rural (ATER) 

Áreas com alto potencial espeleológico e 

de erosão; inundações urbanas

APPs da sede bem conservadas

Realizar parcerias com universidades 
para aprofundamento de estudos e 

cadastramento; Elaboração de Planos 
de visitação; Regramento do uso e 

ocupação.

Potencial arqueológico e sítios na 

Serra do Sarapó/Tapuias. 

Atividades de bens imateriais 

Uso e Ocupação do Solo

Infraestrutura

                 
                     

Riscos Geotécnicos

!

PAT. HISTÓRICO E CULTURAL

Comunidades rurais, assentamentos 

e comunidade tradicional
Promoção da regularização fundiária e 

segurança da posse



Agenda de Desenvolvimento Municipal

Levantamento 
de Campo

+

Oficinas

Desenvolver estratégias para educação 
profissionalizante e universitária como forma de 

retenção e atração das populações mais jovens e 
qualificação da mão de obra nos setores de interesse 
local. ex. colégio Agrícola no distrito de São José.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

                        
                     

SAÚDE

SEGURANÇA PÚBLICA

                        
                     

EDUCAÇÃO

Instituição da Defesa Civil Municipal; Expansão e 
conservação da iluminação pública. Promover 

campanhas para combate à violência a mulher, em 
especial a violência doméstica.

Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
minorias; Atuar na superação da pobreza urbana e 

rural, articulando políticas públicas e o  acompanhamento 
de condicionalidades de saúde e educação; Assegurar o 

foco na convivência familiar e comunitária.

Assegurar o cumprimento das atribuições do sistema 
único de saúde; Estabelecer práticas de gestão 

adequadas. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços 
considerando o atendimento em tempo adequado, a 

qualidade, humanização e equidade; 



MACROZONEAMENTO

PERÍMETRO URBANO

(SEDE + DISTRITOS)

Ordenamento Territorial

POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO 

E EXPANSÃO 
URBANA

PLANO 
DIRETOR

ZONEAMENTO

NORMAS DE PARCELAMENTO 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Proposta de Desenvolvimento Municipal – Riachão das Neves

RURAL

URBANO

RURAL

URBANO
MACROZONEAMENTO



Macrozoneamento 

Ordenamento Territorial

MACROZONA URBANA

MACROZONA RURAL

Sede 

Entroncamento

Barra do 
Riacho

São José do 
Rio Grande

Cariparé



Macrozoneamento 

Macrozona Rural

Abrange a totalidade do território municipal (não 
considerado urbano), no qual somente serão 

admitidos o parcelamento do solo para fins rurais e o 
desenvolvimento de atividades economicamente e 

ambientalmente compatíveis.

Proposta de Desenvolvimento Municipal – Riachão das Neves

Ordenamento Territorial

• Delimitar as unidades territoriais com maior aptidão ao desenvolvimento de atividades agropecuárias

executadas a partir de diferentes técnicas de manejo e produção, visando ao desenvolvimento

econômico sustentável municipal;

• Proteger as áreas ambientalmente sensíveis e promover a conservação da biodiversidade característica

do município.



Macrozoneamento 

Macrozona Urbana

Áreas do município cujo conjunto de características 
de uso e ocupação, instalação de sistema viário e 

existência de equipamentos públicos e comunitários 
as definem como aptas ao fomento da dinâmica 

tipicamente urbana. 

Proposta de Desenvolvimento Municipal – Riachão das Neves

Ordenamento Territorial

Sede 
Municipal Cariparé

São José do 
Rio Grande

• Delimitar as áreas urbanas de forma a orientar a ação dos agentes públicos e privados quanto à

instalação de infraestrutura e serviços, abertura de loteamentos e cobrança de impostos municipais;

• Circunscrever os processos de ocupação urbana existentes em áreas diversas da sede;

• Orientar o crescimento das manchas urbanas em direção às áreas aptas do ponto de vista ambiental e

físico.

Barra do 
Riacho

Entroncamento



Zoneamento Rural
Metodologia

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 R

U
R

A
L

ZONEAMENTO 

RURAL

Bacia do Rio Branco e nascentes do nascentes do 

Rio Bom Jesus

Mapa de Potencial Espeleológico

Uso do Solo Rural

Área de Proposta para criação da Unidade de 
Conservação Tapuia-Sarapó

Mapa de Áreas de Preservação Permanente
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Ordenamento Territorial

Mapa de suscetibilidade à erosão e movimentos 
gravitacionais de massa



APPs Rurais

Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Erosão

Ordenamento Territorial



Potencial Espeleológico

Ordenamento Territorial



Uso do Solo Municipal

Ordenamento Territorial



Zoneamento Rural
Estratégias

▪ Priorizar técnicas com menor movimentação de terras e avanço sobre a vegetação nativa;

▪ Delimitar zoneamento que evite avanço de ocupações sobre áreas de alta suscetibilidade à erosão e que utilizem

técnicas mais adequadas para a estabilidade geotécnica;

▪ Ordenar e regulamentar o uso do solo rural de acordo com os recursos naturais disponíveis e manutenção do acesso e

usos múltiplos;

▪ Adotar o turismo como fator de desenvolvimento econômico, capacitando e estruturando o setor no município com foco

na APA Tapuia - Sarapó;

▪ Delimitar áreas com potencialidade de uso para agricultura familiar e técnicas que não potencializem a ocorrência de

processos erosivos;

▪ Aprofundar os estudos, preservação e potencial turístico de Sítios Arqueológicos e cavidades.

As estratégias elencadas na Agenda de Desenvolvimento Municipal que apresentam interface com o

Zoneamento Rural municipal:

A definição do zoneamento rural é relevante na medida que define as áreas mais apropriadas para o

desenvolvimento de atividades produtivas e também para a manutenção da biodiversidade, a preservação

do solo e dos recursos hídricos e da segurança alimentar. Em vista disso, os atributos ambientais devem

subsidiar a demarcação das zonas e a definição do seu regime de uso, garantindo a sustentabilidade

ambiental e econômica para o município.

Ordenamento Territorial



PROPOSTA DE

ZONEAMENTO RURAL

ZONA RURAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ZONA RURAL DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E TURISMO SUSTENTÁVEL



ZONEAMENTO RURAL

desde que respeitando as reservas legais e APPs;

Agroindústrias complementares às atividades agropecuárias;

Atividade extrativista de produtos minerais e florestais

madeireiros e não madeireiros, condicionada ao licenciamento

ambiental;

RESTRIÇÕES:

Atividades agropecuárias com manejo inadequado e/ou com

alto consumo de recursos naturais; Uso de Pasto em áreas de

Alta suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de

massa; Uso de Pasto, sem técnicas de conservação e manejo

do solo, em áreas de Média suscetibilidade à erosão; Qualquer

atividade de alto potencial poluidor sem o devido licenciamento

ambiental.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

São áreas destinadas às atividades agropecuárias, 

extrativas minerais e agroindustriais.

OBJETIVOS:

• Fomentar a instalação de agroindústrias, com o intuito de

gerar emprego e promover a estruturação da cadeia

produtiva;

• Fomentar o registro de APP e de Reserva Legal das

propriedades rurais no Sistema Nacional do Cadastro

Ambiental Rural.

USOS COMPATÍVEIS:

Agricultura, respeitando a aptidão agrícola e o tipo de manejo

do solo, técnicas adequadas para evitar processos erosivos e

contaminação de solos e de recursos hídricos; Pastagens,

preferencialmente em áreas planas a suave onduladas,

sempre associado a técnicas adequadas de manejo do solo,



ZONA RURAL DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

USOS COMPATÍVEIS:

Atividades agropecuárias com adoção de técnicas

agroecológicas, orgânicas e com rotação e combinação

integrada de culturas; unidades de sistema integrado para

produção de alimentos; produção advinda da agricultura

familiar; sistemas agroflorestais; atividade extrativista

sustentável de produtos não madeireiros.

RESTRIÇÕES:

Agroindústrias, com exceção das unidades de pequeno porte

(produtos oriundos de agricultura familiar ou de pequenas

produções); expansão da fronteira agrícola de monoculturas

de grande extensão territorial; expansão de áreas de

pastagens, que não estejam contemplados com sistema de

integração pecuária-floresta; uso de pasto já existentes em

áreas de alta suscetibilidade à erosão; atividades

agropecuárias já existentes com manejo inadequado.

Áreas de alta fragilidade do meio físico destinadas

à combinação da produção agropecuária

sustentável de pequena escala com a conservação

dos cursos d’água e da vegetação nativa.

OBJETIVOS:

▪ Permitir usos diversificados de maneira sustentável, com

vistas à compatibilização de atividades antrópicas com a

conservação ambiental, sobretudo com a preservação da

vegetação nativa;

▪ Incentivar a preservação e restauração da vegetação

nativa remanescente e das Áreas de Preservação

Permanente (APPs);

▪ Fomentar a assistência técnica e extensão rural, com

vistas à aplicação de novas técnicas e tecnologias que

combinem a produção agrícola e a manutenção da

vegetação nativa e a redução do uso de agrotóxicos.

ZONEAMENTO RURAL



ZONEAMENTO RURAL

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E TURISMO 
SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS:

▪ Incentivar a preservação da vegetação nativa

remanescente e a restauração das Áreas de Preservação

Permanente, especialmente relacionadas as nascentes;

▪ Garantir a preservação do patrimônio histórico e natural

do sítio arqueológico da Serra do Sarapó/Tapuia.

▪ Garantir a preservação destas áreas e assegurar sua

proteção e função ambiental;

▪ Incentivar o turismo sustentável.

Abrange a área correspondente a proposta de APA da

Tapuia Sarapó.
USOS COMPATÍVEIS:

Atividades turísticas sustentáveis; Áreas de regeneração de

mata nativa; Atividades com fins de pesquisa acadêmica de

relevância social e ambiental.

RESTRIÇÕES:

Expansão de Agricultura; Expansão de área de pastagens;

Construções, com exceção das edificações de apoio à

atividade turística ou interesse social, desde que de acordo

com regulamentações e legislações vigentes.



Zoneamento Urbano
Metodologia

D
IA
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N
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ZONEAMENTO 

URBANO

Delimitação do zoneamento

Verificação de áreas aptas para instalação de 
unidades Habitacionais Interesse Social

Verificação áreas com maior aptidão para a 
instalação Atividades Industriais

Verificação de áreas vazias / Baixa densidade

Verificação áreas irregulares / Restrições de Ocupação

Sobreposição de mapeamentos
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Ordenamento Territorial



Sede Urbana

Ordenamento Territorial



APPs Urbanas I Sede Urbana
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Erosão I Sede Urbana
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Inundação I Sede Urbana
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Ordenamento Territorial



Uso do Solo I Sede Urbana
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Ordenamento Territorial



Entroncamento – Cruzeiro do Oeste

Ordenamento Territorial



APPs Urbanas I Entroncamento – Cruzeiro do Oeste
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Erosão I Entroncamento – Cruzeiro 

do Oeste
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Inundação I Entroncamento –

Cruzeiro do Oeste
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Ordenamento Territorial



Uso do Solo I Entroncamento – Cruzeiro do Oeste
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Ordenamento Territorial



São José do Rio Grande

Ordenamento Territorial



APPs Urbanas I São José do Rio Grande
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Erosão I São José do Rio Grande
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Inundação I São José do Rio 

Grande
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Ordenamento Territorial



Uso do Solo I São José do Rio Grande
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Ordenamento Territorial



Cariparé

Ordenamento Territorial



APPs Urbanas I Cariparé

Proposta de Desenvolvimento Municipal – Riachão das Neves

Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Erosão I Cariparé
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Inundação I Cariparé
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Ordenamento Territorial



Uso do Solo I Cariparé
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Barra do Riacho

Ordenamento Territorial



APPs Urbanas I Barra do Riacho

Proposta de Desenvolvimento Municipal – Riachão das Neves

Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Erosão I Barra do Riacho
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Ordenamento Territorial



Suscetibilidade à Inundação I Barra do Riacho
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Ordenamento Territorial



Uso do Solo I Barra do Riacho
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Zoneamento Urbano

Estratégias
As estratégias elencadas na Agenda de Desenvolvimento Municipal que apresentam interface com a

definição de Zonas Urbanas são as mesmas do item anterior, uma vez que cada uma das zonas terá os

respectivos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo definidos.

Assegurar o ordenamento das áreas urbanas, visando a sustentabilidade ambiental da ocupação antrópica e

o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental do município. Assim como no Zoneamento Rural, os

atributos ambientais e físicos são de grande relevância para a definição das zonas urbanas, uma vez que

são determinantes para a delimitação das tipologias de uso mais propicias em uma determinada região,

assim como, por exemplo, a infraestrutura viária disponível e a presença de equipamentos públicos.

▪ Avaliar o perímetro urbano atual, verificando sua pertinência considerando a projeção de

crescimento populacional, as áreas vazias vocacionadas à ocupação urbana, as áreas propícias do

ponto de vista físico e ambiental, a continuidade com a área urbanizada existente e a proximidade de

equipamentos públicos;

▪ Analisar e, se necessário, readequar o perímetro urbano considerando os vetores de crescimento e

evitando a ocupação de áreas com fragilidade ambiental;

▪ Evitar ocupações de áreas de APPs e direcionar o crescimento urbano para áreas ambientalmente

menos sensíveis;

▪ Delimitar o perímetro dos povoados de acordo com a demanda existente e impedir a expansão de

novos loteamentos desconectados e sem aprovação.



Com o objetivo de organizar a vida na cidade, a Prefeitura pode regulamentar o que pode ser

construído em um terreno e de que forma isso será construído. Essa regulamentação é feita por

meio dos parâmetros urbanísticos. Eles se dividem entre:

Os parâmetros urbanísticos devem ser definidos por lei. O Plano Diretor irá definir alguns

parâmetros de parcelamento, de uso, de ocupação e de incomodidade. Os demais parâmetros

deverão ser definidos nas leis específicas de parcelamento e/ou de uso e ocupação do solo urbano.

Parâmetros Urbanísticos

▪ Parâmetros de parcelamento: definem algumas regras quando novos 

lotes forem abertos;

▪ Parâmetros de ocupação: definem de que forma a construção pode ser 

feita no terreno. Ex: o número de andares de um edifício, a metragem 

máxima de uma casa, etc.

▪ Parâmetros de uso: definem quais atividades podem ser instaladas no 

terreno. Ex: áreas com restrição à construção de indústrias;

▪ Parâmetros de incomodidade: definem como as atividades podem ser 

desenvolvidas no terreno. Ex: nível de barulho e incômodo de um bar
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ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA -ZOC

ZONA MISTA – ZM

ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZEPAM

ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL  – ZEIS 

ZONA INDUSTRIAL 1 – ZI 1

PROPOSTA DE

ZONEAMENTO URBANO I SEDE



ZONA MISTA - ZM
CARACTERÍSTICAS:

Porções do território urbano que apresentam ocupação de baixa

ou média densidade construtiva ou áreas vazias vocacionadas à

instalação do referido padrão de ocupação.

OBJETIVOS:

▪ promover a ocupação de média densidade populacional e

construtiva, tendo em vista a dinâmica de crescimento urbano

atual e projetada para o município;

▪ incentivar a instalação de múltiplas categorias de uso de forma

compatível com a vizinhança, visando reduzir os deslocamentos

entre bairros e a segmentação de áreas da cidade;

▪ promover a qualificação da infraestrutura urbana, tal como o

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e coleta

e tratamento de resíduos sólidos, visando a melhoria e a

ampliação do acesso aos serviços urbanos nas áreas mais

consolidadas do município;

▪ ampliar a oferta de serviços públicos de saúde, educação e

lazer de maneira a garantir uma maior distribuição das unidades

e diminuir os descolamentos diários dos usuários.

DIRETRIZES QUE APOIARAM A DELIMITAÇÃO:

▪ Mapa de uso do solo urbano;

▪ Mapa de equipamentos públicos.

Lote mínimo 

(m²)
Usos Permitidos

200m² HB, CS, Ind 1, Infra e Institucional

Parâmetros

Taxa de 

ocupação (%)

Coeficiente de Aproveitamento Taxa de 

permeabilidade 

(%)Mínimo Básico Máximo

70 0,15 1 1 15

ZONEAMENTO URBANO I SEDE



ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  

ZEPAM

CARACTERÍSTICAS:

Corresponde às Áreas de Preservação Permanente (APP)

localizadas dentro dos perímetros urbanos e demarcadas em

observância às disposições da Lei Federal nº 12.651 de 25 de

maio de 2012 - Código Florestal.

OBJETIVOS:

▪ assegurar a preservação das áreas ambientalmente protegidas,

de forma a garantir o cumprimento das suas funções ambientais

de preservação dos recursos hídricos, paisagem, estabilidade

geológica e biodiversidade

▪ subsidiar as atividades fiscalizatórias do Poder Executivo

Municipal, mediante a demarcação territorial das áreas não

vocacionadas à ocupação urbana

▪ organizar o desenvolvimento das áreas urbanas municipais,

impedindo a ocupação de áreas não vocacionadas à instalação

de atividades.

DIRETRIZES QUE APOIARAM A DELIMITAÇÃO:

▪ Mapeamento das áreas legalmente protegidas inseridas no

perímetro urbano.

Lote mínimo Usos Permitidos

Resolução CONAMA nº 369/2006

Parâmetros

T.O.

C.A.

T.P.
mín. bás. máx.

Resolução CONAMA nº 369/2006

ZONEAMENTO URBANO I SEDE



ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA -ZOC CARACTERÍSTICAS:

Porções do território urbano caracterizadas pela presença de alta

suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa ou

de outras características físicas associadas à riscos do meio físico

e biótico

OBJETIVOS:

▪ Orientar a ocupação urbana de forma a conciliar o

adensamento populacional com as condições fisiográficas

existentes;

▪ Limitar a exposição da população a riscos oriundos do meio

físico e biótico nas áreas urbanas;

▪ Prevenir a ocorrência de desmoronamentos ou acidentes

erosivos que possam trazer prejuízos à população residente e

fomentar situações de vulnerabilidade urbana.

DIRETRIZES QUE APOIARAM A DELIMITAÇÃO:

▪ Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e

movimentos gravitacionais de massa, das áreas de

suscetibilidade a inundação e alagamentos e do uso do solo

urbano.

Lote mínimo 

(m²)
Usos Permitidos

200m² HB-1, CS-1, Infraestrutura e Institucional

Parâmetros

Taxa de 

ocupação (%)

Coeficiente de Aproveitamento Taxa de 

permeabilidade 

(%)Mínimo Básico Máximo

60 0,15 1 1 20

ZONEAMENTO URBANO I SEDE



ZONEAMENTO URBANO I SEDE

ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL

ZEIS

CARACTERÍSTICAS:

Porções do território urbano subutilizadas ou não edificadas que

sejam adequadas à urbanização e à implementação de novas

unidades habitacionais de interesse social de iniciativa pública ou

privada para a população de baixa renda.

OBJETIVOS:

▪ garantir a reserva de áreas voltadas à consecução de políticas

habitacionais voltadas à população de baixa renda;

▪ responder à demanda habitacional existente no território e

garantir o seu gerenciamento mediante as ações articuladas do

Poder Executivo.

DIRETRIZES QUE APOIARAM A DELIMITAÇÃO:

▪ Metodologia de demarcação das ZEIS desenvolvida pela

Fundação João Pinheiro, considerando o déficit habitacional

municipal e projeções futuras simplificadas;

▪ Indicação das áreas inseridas no perímetro urbano aptas à

construção de novas unidades habitacionais de interesse social;

▪ Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e

movimentos gravitacionais de massa, bem como das áreas de

suscetibilidade a inundação e alagamentos.

Lote mínimo 

(m²)
Usos Permitidos

150m² HB-HIS, CS, Infraestrutura e Institucional

Parâmetros

Taxa de 

ocupação (%)

Coeficiente de Aproveitamento Taxa de 

permeabilidade 

(%)Mínimo Básico Máximo

70 0,15 1 3 15



ZONA INDUSTRIAL  – ZI 
CARACTERÍSTICAS:

Porções do território urbano destinadas à implantação de usos

industriais de médio e alto impacto e manutenção de usos

industriais já instalados

OBJETIVOS:

▪ alocar os usos industriais em áreas com boa conectividade e

infraestrutura logística e de transporte, de forma a garantir o

escoamento eficaz da produção;

▪ minimizar os impactos das atividades industriais no território, a

partir da incidência de instrumentos urbanísticos que controlem

a instalação e funcionamento de tais atividades.

DIRETRIZES QUE APOIARAM A DELIMITAÇÃO:

▪ Mapeamentos das áreas de suscetibilidade a erosão e

movimentos gravitacionais de massa, bem como das áreas de

suscetibilidade a inundação e alagamentos.

▪ Indicação das áreas inseridas no perímetro urbano aptas à

instalação das atividades industriais, em vista da sua

localização e possibilidade de escoamento da produção por

meio das rodovias e vias urbanas.

▪ Mapeamento de uso do solo urbano.

Lote mínimo 

(m²)
Usos Permitidos

1.000m² Ind-1, Ind-2 e Infraestrutura

Parâmetros

Taxa de 

ocupação (%)

Coeficiente de Aproveitamento Taxa de 

permeabilidade 

(%)Mínimo Básico Máximo

80 0,3 1 3 15

ZONEAMENTO URBANO I SEDE



ZONA MISTA – ZM

ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZEPAM

PROPOSTA DE

ZONEAMENTO URBANO I 

BARRA DO RIACHO



ZONA MISTA – ZM

ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZEPAM

PROPOSTA DE

ZONEAMENTO URBANO I 

SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE



ZONA MISTA – ZM

ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZEPAM

PROPOSTA DE

ZONEAMENTO URBANO I 

ENTRONCAMENTO – CRUZEIRO 

DO OESTE



ZONA MISTA – ZM

ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - ZEPAM

PROPOSTA DE

ZONEAMENTO URBANO I 

CARIPARÉ



Abaixo, listamos todos os Instrumento Urbanísticos presentes no Estatuto da Cidade (Lei Federal

nº 10.257/2001). Cada município deve escolher os instrumentos que são mais adequados a sua

realidade e regulamentá-los no seu Plano Diretor; isso quer dizer que nem todos os instrumentos

abaixo serão regulamentados na minuta de Plano Diretor em elaboração:

Instrumentos Urbanísticos

TRIBUTÁRIOS E 

FINANCEIROS

JURÍDICOS E POLÍTICOS

▪ Imposto sobre a

propriedade predial e

territorial urbana –

IPTU

▪ Contribuição de

Melhoria

▪ Incentivos e

benefícios fiscais e

financeiros

▪ Desapropriação

▪ Servidão Administrativa

▪ Limitações Administrativas

▪ Tombamento de Imóveis ou de

Mobiliário Urbano

▪ Unidades de Conservação

▪ Zonas Especiais de Interesse Social

▪ Concessão de Direito real de Uso

▪ Parcelamento, Edificação ou Utilização

Compulsórios (PEUC)

▪ Usucapião Especial de Imóvel Urbano

▪ Direito de Superfície

▪ Direito de Preempção

▪ Outorga Onerosa do Direito de Construir e

de Alteração de Uso

▪ Transferência do Direito de Construir

▪ Operações Urbanas Consorciadas

▪ Regularização Fundiária

▪ Assistência Técnica e Jurídica Gratuita

para as Comunidades e Grupos Sociais

menos Favorecidos

▪ Referendo Popular e Plebiscito
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Minuta de Lei do Plano Diretor

É o documento que reúne todas as propostas do Plano Diretor redigidas

dentro do rigor técnico de uma legislação. Ela contém os eixos de

desenvolvimento do município, as políticas setoriais e propostas de

ordenamento territorial (Macrozoneamento e Zoneamento) e seu conteúdo

é produto de todas as atividades realizadas ao longo de 2020,

documentos, legislações e dados disponibilizados pela Prefeitura

Municipal e demais órgãos públicos.

O que é?

A versão preliminar da minuta de lei ficará disponível para Consulta Popular durante 15 dias!
Acesse e dê a sua opinião através do link abaixo:

bit.ly/NeoenergiaJalapao

APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR

10 ANOS

VERSÃO 
PRELIMINAR

CÂMARA DOS 
VEREADORES

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA

PLANO DIRETOR

Próximas etapas





DÚVIDAS E SUGESTÕES?

Proposta de Desenvolvimento Municipal – Riachão das Neves



planodiretor.neoenergia@arcadis.com

bit.ly/NeoenergiaJalapao

0800 729 1435

(11) 99738-2080

Obrigada!
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Taís Schiavon

Arquiteta e Urbanista

Tatiane Freitas

Geógrafa

Bruno Incau

Engenheiro Ambiental


