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Porque o Plano Diretor agora?

PROGRAMA DE APOIO À 
ELABORAÇÃO/REVISÃO DE 
PLANOS DIRETORES

Linha de Transmissão da 
Neoenergia - Miracema-Gilbués 
II-Barreiras II

4 ESTADOS

Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia

720+

Km de extensão

19 MUNICÍPIOS

Municípios interceptados
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O que é o Plano Diretor?

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

Engloba o município todo: áreas

urbanas e rurais

Revisão a cada 10 anos

Participativo: todos devem ter

oportunidade de opinar, propor e

conhecer seu conteúdo
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Etapas de Trabalho

Audiência Pública
e Oficinas/ 

Consulta Cidadã

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

Consulta Cidadã

Entrega da 
Minuta Final 

de Lei

Audiência Pública
e Oficinas/ 

Consulta Cidadã
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Etapas de Trabalho

Agenda de 

Desenvolvimento

Municipal

Propostas Minuta de LeiDiagnóstico 

Municipal

Levantamento 

de dados

Ordenamento 
Territorial

Políticas 
Setoriais
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Dados Municipais Básicos
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Potencialidades

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, MOBILIDADE E HABITAÇÃO

▪ Área urbana consolidada ordenada, com eixo de expansão para as áreas com menor

incidência de risco e de fragilidade do ponto de vista ambiental;

▪ Oferta suficiente e distribuída de equipamentos públicos;

▪ Distâncias curtas propiciam deslocamento de pedestres e ciclistas na área urbana;

▪ Existência de programa municipal de moradia de interesse social

                       
                     

MEIO AMBIENTE

▪ Áreas de Preservação Permanente (APPs) bem preservadas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL

▪ Produção significativa de abacaxi, inclusive por pequenos agricultores e agricultores

familiares, e inserção em região produtora;

▪ Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ativo;

▪ Possibilidade de beneficiamento da produção rural local gerando emprego e

dinamizando a economia local.

▪ Áreas com potencial turístico, em especial a praia Deserta no rio Tocantins;

▪ Inserção em região com alto potencial turístico atrelado ao uso do rio.

TURISMO

                        
                     



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, MOBILIDADE E HABITAÇÃO

▪ Lotes urbanos irregulares;

▪ Aparato institucional de planejamento urbano pouco organizado e ativo;

▪ Algumas calçadas e vias com condições de deslocamento ruins;

▪ Alto déficit habitacional na área urbana e rural (25% dos domicílios).

SANEAMENTO

▪ Infraestrutura de coleta e tratamento de efluentes;

▪ Destinação inadequada dos resíduos sólidos;

▪ Infraestrutura insuficiente de abastecimento de água;

▪ Drenagem Urbana: Moradias em nível abaixo da rua sofrem alagamento e há outros

pontos de acúmulo de águas pluviais.

Fragilidades

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL

▪ Economia pouco dinâmica, baixa oferta de empregos;

▪ Produção de abacaxi não beneficiada no município;

▪ Assistência técnica insuficiente para a agricultura familiar;

▪ Ausência de cooperação entre os produtores;

▪ Vias e pontes rurais apresentam problemas de conservação e impedem tráfego

adequado.



Eixos de Desenvolvimento

Uso e ocupação do 
solo

Gestão e controle do uso do solo, visando o 
desenvolvimento ordenado, compatível com as 

características do meio físico e garantindo qualidade 
ambiental

Saneamento
Implementação, expansão e melhoria das redes de 

infraestrutura urbana, sobretudo de coleta de esgoto

Desenvolvimento 
Econômico

Estímulo ao desenvolvimento econômico com o 
beneficiamento da produção local, estimulando a 

profissionalização das cadeias produtivas, garantindo 
oferta de empregos, dinamização da economia e 

compatibilização das atividades econômicas com o meio 
ambiente, bem como melhorando as condições da 

infraestrutura viária rural

Promoção da regularização fundiária e urbanística na 
sede urbana
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RURAL

▪ Incentivos para atração de indústrias e novas empresas;

▪ Incentivar o associativismo e cooperativismo entre os produtores do município, com o apoio de
técnicos municipais;

▪ Incentivar registro da produção de Abacaxi em Rio dos Bois, por meio da alteração do cadastro das
empresas para o município e buscar articulação regional;

▪ Desenvolvimento integrado entre produtores, apoiando a criação de cooperativas, o acesso à
assistência técnica, a implementação do Selo de Inspeção, tendo em vista a profissionalização de toda
a cadeia de forma progressiva: fornecedores de insumos, produtores, logística e comercialização;

▪ Buscar maior articulação com a Ruraltins para viabilizar apoio técnico para a agricultura familiar.

Propostas Desenvolvimento Municipal – Rio dos Bois

Propostas

Políticas Setoriais

SANEAMENTO BÁSICO

▪ Estudar estabelecer consórcio entre os municípios para viabilizar a gestão adequada dos resíduos
sólidos e construção de um aterro sanitário;

▪ Implantação de Coleta Seletiva;

▪ Identificar e implementar coleta e tratamento de efluentes na área urbana; Incentivar saneamento
individual sustentável no âmbito rural.

HABITAÇÃO

▪ Buscar articulação com estado e união para obtenção de mais recursos para habitação na área urbana
e rural.
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Propostas

Políticas Setoriais

                       
                     

MEIO AMBIENTE

▪ Manter preservação das Áreas de Preservação Permanente e Buscar programas estaduais ou federais
de incentivo a preservação das mesmas;

▪ Impedir novas ocupações em APPs do Rio dos Bois.

TURISMO

▪ Buscar associação com municípios vizinhos para desenvolver o potencial turístico entorno do rio
Tocantins, criando roteiro que passe por Rio dos Bois;

▪ Incentivar o turismo sustentável em áreas com alto potencial turístico, em especial a praia Deserta no
rio Tocantins;

▪ Formular plano para instalação de infraestrutura adequada na Praia Deserta, incluindo melhorias no
acesso e considerando a preservação do rio e das Áreas de Proteção Permanente.

                        
                     

MOBILIDADE 

▪ Incentivar transporte por bicicleta e a pé de modo seguro, confortável e harmonioso entre os diferentes
modais de transporte;

▪ Promover a qualificação de calçadas, especialmente em vias prioritárias; Buscar articulação com órgão
responsável pela gestão da rodovia com o objetivo de melhor a segurança;

▪ Buscar parcerias para viabilizar manutenção das estradas vicinais e pontes, sobretudo a adequação de
nível e a construção de nova ponte nas vicinais rurais de acesso ao PA Paulo Freire.

                 
                     



Ordenamento Territorial
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Delimitação de áreas

Sobreposição de dados mapeados no 
Diagnóstico

Estratégias de Desenvolvimento

Uso do Solo

Áreas irregulares

APPs

Meio Físico
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Propostas

Macrozoneamento

MACROZONA RURAL

MACROZONA URBANA



Propostas

Macrozona Rural

MACROZONA RURAL



Áreas de Preservação 

Permanente (APPs)



Suscetibilidade 

à Erosão



Assentamentos Rurais



Uso do Solo



Unidades 

Geoambientais



ZONA RURAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

ZONA RURAL DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E TURISMO 
SUSTENTÁVEL

Propostas

Zoneamento Rural

MACROZONA URBANA



São áreas destinadas a atividades agropecuárias, extrativas minerais e

agroindustriais, sustentáveis, coincidindo principalmente com a unidade

geoambiental de Domínio de Morros e de Serras Baixas.
OBJETIVOS:

▪ Promover o uso e ocupação sustentável do território, conciliando as

atividades agrícolas com a manutenção da paisagem florestal e

diversidade biológica, remanescentes de vegetação nativa e APPs;

▪ Fomentar o registro de APP e de Reserva Legal das propriedades rurais

(SICAR).

USOS COMPATÍVEIS:

▪ Agroindústrias, complementares às atividades agropecuárias;

▪ Desenvolvimento de agriculturas, respeitando a aptidão e o manejo;

▪ Uso de Pasto, preferencialmente em áreas planas a suave onduladas,

sempre associado a técnicas de conservação do solo, desde que

respeitando as reservas legais e APPs.

▪ Atividades agropecuárias presentes nestas áreas podem ser

mantidas, preferencialmente nas áreas com melhores condições

produtivas, com base na aptidão agrícola, respeitando-se as áreas de

APP e reservas legais;

▪ Atividade extrativista de produtos minerais e florestais madeireiros e

não madeireiros, condicionada ao licenciamento ambiental;

RESRIÇÕES:

▪ Atividades agropecuárias com manejo inadequado e/ou com alto

consumo de recursos naturais;

▪ Uso de Pasto em áreas de Alta suscetibilidade a erosão;

▪ Uso de Pasto, sem técnicas de conservação e manejo do solo;

▪ Qualquer atividade de alto potencial poluidor sem licenciamento

ambiental.

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES:

▪ Apoio técnico e incentivos a atividades primárias nas áreas

desmatadas e convertidas, práticas adequadas de conservação de

solos e de melhoria de pastagens, aumento de produtividade;

▪ Apoio a atividades de manejo florestal;

▪ Ações de educação ambiental e capacitações aos agricultores sobre

manejo do solo, uso de agrotóxicos, de fertilizantes, produção

orgânica, técnicas de proteção de matas ciliares e boas práticas de

coleta e destinação de resíduos;

▪ Apoiar averbação de reservas legais, preferencialmente, contíguas a

APPs ou a reservas legais de propriedades vizinhas e adoção de

medidas de recuperação e proteção da APP;

▪ Controle do desmatamento ilegal e fiscalização das atividades

desenvolvidas de acordo com as diretrizes desta macrozona;

▪ Coleta e disposição adequada de resíduos e efluentes

Propostas

Zona Desenv. Agrário



Área de ocorrência de alta fragilidade do meio físico, coincidindo

principalmente com a unidade geoambiental de Degraus Estruturais

e Rebordos Erosivos e áreas contínuas de alta suscetibilidade a

erosões e movimentos gravitacionais de massa, levando em

consideração Áreas de Preservação Permanentes de nascentes.
OBJETIVOS:

▪ Permitir usos diversificados de pequena escala e de forma restrita,

com vistas à compatibilização de atividades antrópicas com a

conservação ambiental.

▪ Incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e a

restauração das Áreas de Preservação Permanente;

USOS COMPATÍVEIS:

▪ Atividades pecuárias, com ganhos de produtividade por área, evitando

expansão de pastagens sobre áreas atualmente com cobertura

florestal;

▪ Atividades de agricultura familiar, subsistência, ou pequenas

produções, especialmente associadas a técnicas de conservação do

solo, agroecologia e agricultura orgânica;

▪ Atividade extrativista sustentável de produtos florestais madeireiros e

não madeireiros, condicionada ao licenciamento ambiental;

RESRIÇÕES:

▪ Agricultura ou culturas de larga escala sem técnicas de conservação

Agroindústrias, com exceção daquelas de pequeno porte para

produtos de agricultura familiar ou de pequenas produções;

▪ Expansão de área de pastagens;

▪ Uso de Pasto em áreas de Alta suscetibilidade a erosão;

▪ Uso de Pasto (já existentes), sem técnicas de conservação do solo

(terraceamento/ terraço em curva de nível), em áreas de Média

suscetibilidade à erosão;

▪ Atividades que demandam exposição e movimentação de solo.

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES:

▪ Assistência técnica rural para as atividades primárias nas áreas já

desmatadas e convertidas;

▪ Apoio técnico ao manejo sustentável dos recursos florestais;

▪ Apoio técnico para análises e correções de solo, técnicas de

conservação (terraceamento), atividades de agricultura orgânica,

agroecologia, e instalação de sistemas integrados para produção de

alimentos de subsistência.

▪ Apoiar averbação de reservas legais, preferencialmente, contíguas a

APPs ou reservas legais de propriedades vizinhas e adoção de

medidas de recuperação e proteção da APP

▪ Incentivo e apoio técnico para estratégia de produção com Integração

Lavora-Pecuária e Floresta com espécies Nativas (ILPF).

Propostas
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Área de Planície do rio Tocantins que possui relevante

fragilidade ambiental e interesse de preservação e fins

turísticos.

OBJETIVOS:

▪ Incentivar a preservação da vegetação nativa remanescente e a

restauração das Áreas de Preservação Permanente;

▪ Garantir a preservação destas áreas e assegurar sua proteção e

função ambiental;

▪ Incentivar ecoturismo sustentável;

USOS COMPATÍVEIS:

▪ Atividades turísticas sustentáveis;

▪ Áreas de regeneração de mata nativa;

▪ Atividades com fins de pesquisa acadêmica de relevância social e

ambiental.

RESRIÇÕES:

▪ 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.

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES:

▪ Incentivo técnico para elaboração do Plano Municipal de Turismo com

vistas ao desenvolvimento sustentável da atividade.

▪ Ações de educação ambiental que visem conhecimento do patrimônio

ambiental e turístico e a importância de sua preservação.

▪ Garantir segurança, sustentabilidade e regramento, para áreas de uso,

especialmente banho, na Zona de Proteção Ambiental e Turismo

Sustentável I;

▪ Fomentar atividades de turismo sustentável, com atividades de

aventura, trilhas e observação da paisagem e da fauna na Zona de

Proteção Ambiental e Turismo Sustentável II;

▪ Priorizar a Zona de Proteção Ambiental e Turismo Sustentável II

quando existir interesse para criação de área legalmente protegidas

no município.

Propostas

Zona Prot. Ambiental e Turismo



Desenvolvimento Municipal – Miracema do Tocantins

Propostas

Macrozona Urbana

MACROZONA URBANA



Áreas de Preservação Permanente (APPs)



Suscetibilidade à Erosão



Suscetibilidade à Inundação



Mancha Urbana



Uso do Solo
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POPULAÇÃO URBANA ATUAL

ESTIMATIVA DE POPULAÇÃO 
URBANA EM 2035

DEMANDA URBANA ATÉ 2035

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 
ATUAL DA ÁREA URBANA

1.029 hab

16,32 ha
ÁREAS NECESSÁRIAS PARA ACOMODAR 

O CRESCIMENTO POPULACIONAL

1.334 hab

305 hab

0,05 hab/ha

QUADRAS VAZIAS OU COM 
BAIXA OCUPAÇÃO

ÁREAS COM RESTRIÇÃO À 
OCUPAÇÃO

6,82 ha

0 ha

6,82 ha
ÁREAS NECESSÁRIAS PARA ACOMODAR 

O CRESCIMENTO POPULACIONAL

Estimativa

População Urbana



O Perímetro Urbano proposto considera que

a área já urbanizada de Rio dos Bois

engloba áreas ainda vazias que podem

suprir parte da área demandada, de acordo

com a projeção da população urbana. Deste

modo, são necessários, ainda, 9,50 hectares

de áreas urbanizáveis para acomodar o

crescimento populacional, mantendo-se a

densidade demográfica atual.
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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 - ZI

Propostas

Zoneamento 

Urbano



ZONEAMENTO URBANO

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

150m² 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

Propostas

Zona Mista



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

Propostas

Zona de 

Preservação 

Ambiental



Propostas

Zona de 

Ocupação 

Controlada

CARACTERÍSTICAS:

Porções do território urbano caracterizadas pela suscetibilidade à

inundação ou pontos de atenção devido ao acúmulo de águas

pluviais.

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 inundações ou acúmulo de águas

pluviais.

DIRETRIZES QUE APOIARAM A DELIMITAÇÃO:

▪ Mapeamento das áreas de suscetibilidade a inundação e

alagamentos;

▪ Mapeamento do uso do solo urbano.

Lote mínimo 

(m²)
Usos Permitidos

150m² HB-1, CS-1, Infraestrutura e Institucional

Parâmetros

Taxa de 

ocupação (%)

Coeficiente de Aproveitamento Taxa de 

permeabilidade 

(%)Mínimo Básico Máximo

50 0,15 1 1 30



CARACTERÍSTICAS:

Porções do território urbano 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

125m² 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

Propostas

Zona de 

Interesse 

Social



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

Propostas

Zona 

Industrial



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

Propostas Desenvolvimento Municipal – Rio dos Bois



Próximas etapas

Audiência Pública
e Oficinas/ 

Consulta Cidadã

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

Consulta Cidadã

Entrega da 
Minuta Final 

de Lei

Audiência Pública
e Oficinas/ 

Consulta Cidadã

As propostas apresentadas durante este ciclo ficarão disponíveis na Consulta Cidadã durante 30 
dias, nos formatos físico e eletrônico

(11) 97549-3983

https://www.neoenergia.com/pt-br/jalapao

Propostas Desenvolvimento Municipal – Rio dos Bois



2º Ciclo de Consulta



planodiretor.neoenergia@arcadis.com

Elisa Pennings

Arquiteta e Urbanista

0800 729 1435

(11) 93281-9881

Obrigada!

https://www.neoenergia.com/
pt-br/jalapao

Espaço Plano Diretor: Departamento 

de Meio Ambiente – Prefeitura 

Municipal

Kevin Carvalho 

Arquiteto e Urbanista



DÚVIDAS E SUGESTÕES?


