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OBJETIVOS DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 Apresentar as equipes envolvidas no processo de revisão do Plano Diretor Municipal 

de Paranapanema; 

 Apresentar as etapas dos trabalhos de revisão do PDM; 

 Discutir a importância do planejamento urbano no município; 

 Apresentar a síntese da Análise Temática Integrada (diagnóstico da realidade atual); 

 Organizar os próximos passos da revisão do PDM. 



O QUE É O PLANO DIRETOR MUNICIPAL? 

Estatuto da Cidade, art. 40: 

 

“O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana.” 

 

 

 

 

 

 

Estatuto da Cidade, art. 41: 

 

  O Plano Diretor é obrigatório para cidades: 

 

• Com mais de 20 mil habitantes; 

• Cidades com Integrantes de Regiões metropolitanas: 

• Integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

• Inseridas na área  de influência de empreendimentos ou 

 atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional. 

 

OU SEJA, PLANEJA O FUTURO DO 

MUNICÍPIO! 



O QUE É O PLANO DIRETOR MUNICIPAL? 

Estatuto da Cidade, art. 40, ...3º: 

 

“A Lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos a 

cada dez anos.” 

 

 

 

 



O QUE FAZ O PDM? 
 

 Regulamenta os instrumentos urbanísticos para normatizar o processo de construção e 

o mercado imobiliário; 

 Organiza o crescimento e transformação da cidade; 

 Define investimentos e ações prioritárias; 

 Dimensiona as metas a serem buscadas;  

 Estabelece o sistema de gestão democrática. 

 Deve permitir a indução de um processo de planejamento que vise: 
• Maximizar os benefícios sociais;  

• Reduzir as desigualdades; 

• Garantir a oferta de serviços e equipamentos urbanos; e  

• Reduzir os custos operacionais e de investimentos, atendendo às exigências 

fundamentais de ordenamento das cidades. 

 

 

QUEM FAZ O PDM? 
 

TODOS! 
 



POR QUE ELABORAR/REVISAR UM PLANO DIRETOR? 

 Construir uma cidade melhor para todos; 

 Identificar o melhor local para os equipamentos públicos; 

 Captar recursos para o Município; 

 Garantir o uso democrático e sustentável dos recursos; 

 Compatibilizar a ocupação humana com o ambiente natural; 

 Delimitar para preservar as áreas verdes e corpos d’água; 

 Definir ações para áreas com ocupações irregulares; 

 Fazer o planejamento territorial para os próximos 10 anos; 

 Definir potencialidades econômicas do Município; 

 Definir áreas com potencial turístico. 

 

E assim, superar os problemas existentes. 

 



RISCOS DE NÃO PLANEJAR: 

  Paralisação do desenvolvimento da cidade; 

  Aparecimento de ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental; 

  Depredação dos recursos naturais; 

  Risco de enchentes, deslizamentos e erosões; 

  Pressão sobre atividades agrícolas próximas das cidades; 

  Sobrecarga dos sistemas de infraestrutura urbana; 

  Desperdício de infraestrutura, equipamentos públicos e serviços urbanos; 

  Mal aproveitamento dos recursos do Município; 

  Crescimento desordenado da cidade. 



PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

O PLANO DIRETOR SÓ 

VALE SE A  

POPULAÇÃO PARTICIPAR! 

O Estatuto da Cidade obriga a Prefeitura e a Câmara Municipal a dar espaço para que 

todos participem das decisões sobre a cidade. O Plano Diretor Participativo só tem 

valor quando é feito e colocado em prática com a participação de toda a sociedade. 

O PDM precisa ser bem divulgado e estar disponível para que todos o consultem. Só 

assim as pessoas poderão fiscalizar se a Prefeitura está cumprindo o que foi decidido 

junto com a população. 



ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES - EQUIPES DE TRABALHO 

EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL - ETM 
 

FORNECER dados, ACOMPANHAR e ANALISAR os estudos e REALIZAR A 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL, a pertinência e a viabilidade das proposições apresentadas 

pela consultoria contratada, nas diversas fases do processo de Revisão do PDM.  

EMPRESA CONTRATADA 
 

COORDENAR, DESENVOLVER e APOIAR TECNICAMENTE o processo de Revisão 

do PDM; DEFINIR a METODOLOGIA de trabalho; e CAPACITAR a Equipe de 

Acompanhamento Municipal do PDM. 



GRUPO DE ACOMPANHAMENTO ou CONSELHO DA CIDADE 
 
Formado por representantes da Sociedade Civil Organizada e Técnicos da Prefeitura, o Conselho 

funcionará como um INTERLOCUTOR entre a INICIATIVA POPULAR e o GOVERNO MUNICIPAL e 

ACOMPANHARÁ A APLICAÇÃO DO PDM, podendo propor alterações no mesmo, diante de 

mudanças na realidade local, assim como AUXILIAR NO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.   

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES - EQUIPES DE TRABALHO 

VEREADORES 
 

O ESTATUTO DA CIDADE exige que o PDM seja uma LEI, que deve ser discutida com toda a 

sociedade em audiências públicas e aprovada pela Câmara Municipal. Os VEREADORES devem 

DISCUTIR e APROVAR o PDM! 

 

É fundamental que os VEREADORES se envolvam em todo o processo de revisão do PDM, para se 

familiarizar com o assunto, pois serão eles quem IRÃO DISCUTI-LO, ALTERÁ-LO e APROVÁ-LO!  

 

Os vereadores devem se basear no PDM para APROVAR OS ORÇAMENTOS ANUAIS, na GESTÃO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS e nas decisões sobre as OBRAS que serão REALIZADAS no seu 

Município. 



ETAPAS DA REVISÃO DO PDM: 

Fase 02: 

Análise Temática 

Integrada 

Fase 03: 

Diretrizes e 

Propostas para 

uma Cidade 

Sustentável 

Fase 04: 

Plano de Ação e 

Investimentos e 

Institucionalização 

do PDM 

Fase 01: 

Mobilização 

Fase 03: 

Diretrizes e 

Propostas para 

uma Cidade 

Sustentável 



1ª FASE – MOBILIZAÇÃO 

 Metodologia de Trabalho; 

 Planejamento e gestão urbana do município; 

 Apresentação do Plano de Trabalho; 

 Apresentação do cronograma. 



2ª FASE – ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

PARTE 1 
 
• Áreas aptas, aptas 

com restrição e 

inaptas ao uso e 

ocupação 

antrópicos; 

 

• Uso e ocupação 

atual do solo; 

 

• Capacidade de 

atendimento e 

distribuição das 

infraestruturas, 

equipamentos e 

serviços públicos; 
 

 
 

PARTE 2 

 

• Uso e ocupação do solo 

atual, meio ambiente e as 

capacidades de atendimento 

qualitativo e quantitativo de 

infraestruturas, equipamentos 

e serviços públicos; 

 
• Expansão urbana, meio 

ambiente e as capacidades 

de atendimento qualitativo e 

quantitativo de 

infraestruturas, equipamentos 

e serviços públicos; 

 

• Condições gerais de moradia 

e fundiárias; 

 

 

PARTE 3 

 

• Condições gerais de 

acessibilidade e mobilidade, 

com ênfase na área urbana; 

 

• Capacidade de investimento 

no município; 

 

• Estrutura e funcionamento 

dos conselhos municipais 

existentes; 

 

• Síntese da Análise Temática 

Integrada; 

 

• Objetivos para o 

desenvolvimento municipal. 

 
 

 
 



3ª FASE – DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL 

 (Re)ordenamento territorial; 

 Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável; 

 Instrumentos urbanísticos; 

 



4ª FASE – PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PDM 

 Plano de Ação e Investimentos (PAI); 

 Institucionalização do PDM; 

 Sistema de planejamento e gestão do PDM; 

 Estrutura organizacional. 

 



Mobilização 

Análise Temática Integrada 

Diretrizes e Propostas 

PAI / Institucionalização 

Reunião Técnica Inicial 

Produto Final 

Reunião Técnica 
Capacitação 

1ª Audiência Pública 

Reunião Técnica 
Capacitação 

Reunião Técnica 
Capacitação 

2ª Audiência Pública 



FASES 

MESES 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

1 MOBILIZACÃO                         

2 ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA                         

3 DIRETRIZES E PROPOSTAS                         

4 PAI E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PDM                         

Fases Prazo (dias) 

Mobilização 60 

Análise Temática Integrada 150 

Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável  60 

Plano de Ação e investimento – PAI e Institucionalização do PDM 90 

Prazo Total  360 



ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 



1. ÁREAS APTAS, APTAS COM 

RESTRIÇÃO E INAPTAS AO USO E 

OCUPAÇÃO ANTRÓPICOS 



 
• Área territorial = 1.018,724 km² 

 
• Municípios limítrofes: Avaré, Itatinga, Itaí, Itapeva, Buri e Angatuba. 

 
• Região Intermediária de Sorocaba (78 municípios). 

 
• Região Imediata de Avaré (12 municípios). 
 

CARACTERIZAÇÃO 
MUNICIPAL 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapeva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angatuba


DECLIVIDADE 

• Classificação Baixa (0% a 8%) 

é a mais presente. 

• Zona Urbana: 

• Região é plana, com relevo 

uniforme, favorecendo, dessa 

forma a ocupação urbana. 



HIDROGRAFIA 

• Ribeirão Indaiatuba 

• Ribeirão Santa Helena 

• Ribeirão Boi Branco 

• Ribeirão Faxinal 

• Ribeirão Valinho 

• Ribeirão das Posses 

• Rio Paranapanema 



ÁREAS APATAS, 
APTAS COM 
RESTRIÇÃO E 
INAPTAS - SEDE 



ÁREAS APATAS, 
APTAS COM 
RESTRIÇÃO E 
INAPTAS - 
HOLAMBRA 



2. USO E OCUPAÇÃO ATUAL DO 

SOLO 



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

• Zona Residencial – só são permitidos prédios residenciais, prédios para escolas e 
recreação e prédios para determinado ramo de comércio, quando permitido pela 
Prefeitura. 
 

• Zona Comercial – é permitida a construção de comércio em geral, pequenas indústrias e 
atividades que não sejam incômodas, perigosas ou nocivas. 
 

• Zona Mista – é permitida a construção de residências unifamiliares, industriais e 
atividades em geral. 
 

• Zona Industrial – somente é permitida a construção de edifícios de uso industrial em 
geral. 
 

• Zona Rural – é permitida a construção em geral, e atividade em geral. 



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Deficiências: 

• Ausência de Código de Obras Municipal; 

• Ausência de Fiscal de Obras; 

• Parcelamentos clandestinos no município, mas não existe um cadastro 

destes. 

Demandas: 

• Mapeamento dos Perímetros Urbanos; 

• Mapeamento do Macrozoneamento (urbano e rural) e Zoneamento Urbano; 

• Mapeamento do Sistema Viário (urbano e rural). 



VAZIOS URBANOS 
SEDE 



VAZIOS URBANOS 
HOLAMBRA 



3. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

E DISTRIBUIÇÃO DAS 

INFRAESTRUTURAS, 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 



INFRAESTRUTURA 

Deficiências: 

• Pavimentação antiga, sem cadastro de redes de drenagem pluvial, vias 

desniveladas e com buracos, e vias com massa asfáltica sob lajota. 

• Os conjuntos habitacionais não pavimentados são: Serrinha 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

Vila Pôr do Sol Holambra (em processo de implantação de infraestrutura pela 

loteadora). 

• Arborização urbana - interferência na fiação e árvores antigas que danificam 

calçadas e tubulações, também com risco de queda em residências. 

• Áreas com problemas de abastecimento de água: Bairro Jurumirim, Bairro 

Serra Velha, Bairro Serrinha, devido a problemas de regulamentação dos 

bairros. 

• Não há cadastro de redes de drenagem pluvial urbana. 



INFRAESTRUTURA 

 

 

 

Demandas: 

• Levantamento do percentual de vias pavimentadas e com rede de drenagem 

pluvial. 

 

 

 



SAÚDE 



SAÚDE - HOLAMBRA 



EDUCAÇÃO 



EDUCAÇÃO - 

HOLAMBRA 



EDUCAÇÃO - SERRINHA 



ESPORTE E LAZER 



ESPORTE E LAZER - 

HOLAMBRA 



4. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ATUAL X CAPACIDADE DE 

SUPORTE AMBIENTAL E DE 

INFRAESTRUTURAS, 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 



A ocupação do solo da sede urbana de Paranapanema e de Holambra acontece de 

maneira “dividida” entre Comércio e Serviços e Residencial. 

No Munícipio não foram levantados loteamentos distantes da malha urbana, apenas a 

ocupação através de chácaras de lazer. 

Avaliando o Zoneamento do Município, as zonas compactuam com suas descrições 

atuais para o Uso e Ocupação do Solo Urbano, além de não explicitar áreas que causem 

segregação sócio espaciais ou que incentivem a ocupação do solo distanciado da malha 

urbana. Por tanto, não há necessidade na revisão exacerbada do Zoneamento, mas sim alguns 

ajustes e/ou modificações para a próxima etapa. 

 



Em relação ao sistema viário, a maior parte das vias do Município se encontram com 

algum tipo de pavimentação. Sendo assim, o Município deverá promover a pavimentação das 

vias faltantes. 

Em termos de suporte ambiental, Paranapanema tem promovido ações para promoção 

da preservação e recuperação ambiental, além disso, na ocupação do solo é perceptível que 

as áreas de nascentes e áreas de proteção ambiental são preservadas e evitadas, mesmo não 

estando inclusas no Perímetro ou Zoneamento Urbano. 

Em relação à capacidade de suporte da ocupação espacial, é possível afirmar que o 

Município possui suporte para atender a demanda atual e também a futura, pois o crescimento 

populacional não será tão expressivo neste contexto.  

Questões dos parâmetros urbanísticos, serão trabalhados para que possam se adequar 

as condições atuais do solo urbano, de modo a garantir a correta ocupação do solo urbano e 

evitar possíveis conflitos. 



5. EXPANSÃO URBANA X 

CAPACIDADE DE SUPORTE 

AMBIENTAL E DE 

INFRAESTRUTURAS, 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 



CRESCIMENTO 

POPULACIONAL 
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2022 21.942 

2023 22.327 

2024 22.719 

2025 23.117 

2026 23.523 

2027 23.936 

2028 24.356 

2029 24.783 

2030 25.218 

2031 25.661 

2032 26.111 



DENSIDADE 

DEMORÁFICA - SEDE 



DENSIDADE 

DEMORÁFICA - 

HOLAMBRA 



EVOLUÇÃO DA 

OCUPAÇÃO DO 

SOLO - SEDE 



EVOLUÇÃO DA 

OCUPAÇÃO DO 

SOLO - 

HOLAMBRA 



Ao analisar o espaço urbano regulamentado pela lei do perímetro urbano vigente, 

constata-se algumas áreas para expansão urbana ainda internas a este Perímetro. 

É perceptível que ao longo dos últimos 10 anos houve um aumento dos vazios 

urbanos. 

Em relação ao Zoneamento Urbano, Paranapanema apresenta as delimitações 

adequadas à realidade atual do município, necessitando de ajustes em seus índices 

urbanísticos para que sejam coerentes entre si, e principalmente a revisão dos usos 

permitidos, permissíveis e proibidos para cada zona. 



RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Declividade Indicação 

Classe I 3-15% 

Ótimo para ocupação urbana e edificações de habitação 

convencionais (APTA) 

Classe II  15 a 30% 

Embora não sejam áreas totalmente desfavoráveis à 

ocupação urbana, poderá exigir a adoção de soluções 

técnicas (APTAS com restrições) 

Classe III  igual ou superior a 30% 

Aptidão insatisfatória ao uso residencial, sendo proibido 

o parcelamento do solo de acordo com Lei Federal 

6766/79, salvo se atendidas exigências especiais quanto 

à preservação do meio físico (INAPTA). 



RESTRIÇÕES 

AO USO E 

OCUPAÇÃO DO 

SOLO - SEDE 



RESTRIÇÕES 

AO USO E 

OCUPAÇÃO DO 

SOLO – 

HOLAMBRA E 

SERRINHA 



RESTRIÇÕES 

AO USO E 

OCUPAÇÃO DO 

SOLO – 

CONDOMÍNIOS 



6. CONDIÇÕES GERAIS DE 

MORADIA E FUNDIÁRIAS 



• Projeção populacional (2022) = 21.942 hab. 

• Projeção populacional (2032) = 26.111 hab. 

• Acréscimo populacional = 4.196 habitantes / 10 anos. 

• Estoques de terra somam 1.181 km² (sede) e 4.527 km² (Holambra). 

  

 

 

 

USO HABITACIONAL: 

 

Estoque nas Áreas Ociosas (sede): aproximadamente 3.936 lotes (ou unidades 

horizontais) poderiam ser criados para habitação ou comércio e prestação de 

serviço de pequeno porte. Se o uso for habitacional, proporcionaria moradia para 

cerca de 13.896 habitantes; 

Estoque nas Áreas Ociosas (Holambra): aproximadamente 15.090 lotes (ou 

unidades horizontais) poderiam ser criados para habitação ou comércio e 

prestação de serviço de pequeno porte. Se o uso for habitacional, proporcionaria 

moradia para cerca de 53.267 habitantes. 

 



 

USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS: 

 

Estoque nas Áreas Ociosas da Sede Urbana: aproximadamente 1.628 lotes (ou 

unidades horizontais); 

Estoque nas Áreas Ociosas em Holambra: aproximadamente 6.244 lotes (ou 

unidades horizontais). 

 

 



7. CONDIÇÕES GERAIS DE 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, 

COM ÊNFASE NA ÁREA URBANA 



SISTEMA 

VIÁRIO 

MUNICIPAL 



PRINCIPAIS 

VIAS 

MUNICIPAIS 



MOBILIDADE, CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES 

Quanto ao Sistema Viário Urbano, as vias principais que se destacam são: 

Rua Joaquim Viera de Medeiros, Rua Francisco Alves de Almeida, Rua Manoel 

Domingues Leite, Av. Lázaro de Oliveira Melo, e Av. Prefeito José Gil Plens. 

Em relação ao dimensionamento das vias urbanas em Paranapanema, pode-

se afirmar que estão urbanisticamente corretas, onde proporcionam passeios 

amplos, pistas de rolamento que possibilitam a passagem de mais de um veículo 

e ainda contam com faixas de estacionamento. 



PROCESSO PARTICIPATIVO 



Obrigado pela atenção e 

até o próximo encontro. 


