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São Paulo, 28 de Junho de 2018. 

 

Prefeitura do Município de Valinhos 

A/C Sra. Maria Silvia Previtale 

Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

 

 

Referência: Plano Diretor Municipal de Valinhos (SP) – PDM - Valinhos. 

 

Encaminhamos à V.Sa. o planejamento inicial das atividades relativas à revisão do Plano Diretor 

Municipal de Valinhos – SP. 

Apresentamos os resultados esperados da atuação da Geo Brasilis na revisão da política de 

desenvolvimento urbano de Valinhos, as datas chave previstas no processo e o planejamento das 

formas de envolvimento da governança pública e privada associada à politica urbana municipal.  

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

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

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 
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1. APRESENTAÇÃO 

O artigo 40 da Lei Federal nº 10.527/2001, Estatuto da Cidade, estabelece que a revisão do Plano 

Diretor Municipal deva ocorrer no mínimo a cada dez anos. 

Em Valinhos, o Plano Diretor III foi instituído em 2004, por meio da Lei Municipal nº 3.841 de 21 de 

dezembro de 2004, o que implica a necessidade legal de sua revisão, o que é reforçado pela 

transformação da dinâmica territorial e urbana que ocorreu no município ao longo dos últimos 14 

anos, com destaque para: 

 Crescimento demográfico intenso e acima da média regional e do Estado, entre 2000 e 2010; 

 Forte processo de urbanização, com reflexo no aumento de domicílios urbanos e pressão sobre 

a infraestrutura instalada; e 

 Inserção do município na Região Metropolitana de Campinas – RMC, que condiciona suas 

questões locais às dinâmicas econômicas e de deslocamentos típicas da metrópole, cuja 

relevância em nível estadual é reconhecida. 

Neste contexto, o presente documento visa apresentar o planejamento da atuação inicial da Geo 

Brasilis na revisão do Plano Diretor III de Valinhos e na Lei de Uso de Ocupação do solo (Lei 

Municipal nº 4.186/2007), que envolve as atividades a serem realizadas no decorrer do contrato, 

através da definição de: 

 Premissas do projeto; 

 Estratégias para a construção dos resultados; 

 Produtos e cronograma geral;  

 Plano de Mobilização Social; 

 Levantamento inicial dos dados necessários para os trabalhos; e 

 Planejamento cartográfico. 

Cada um destes aspectos será apresentado a seguir, em capitulo específico e de modo objetivo, 

favorecendo sua compreensão e posterior acompanhamento. 
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2. PREMISSAS DO PROJETO 

O Plano Diretor se constitui como instrumento básico da política urbana e territorial do município, 

voltado a ordenar o pleno funcionamento das funções sociais da propriedade e da cidade, a fim de 

garantir aos cidadãos qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas. 

Neste contexto, a revisão do PD III respeitará às premissas indicadas no Quadro 2-1. 

Quadro 2 -1: Premissas e pontos chave para a revisão do PD III de Valinhos 

Natureza Premissa 

Administrativa 

i. Empenho de esforços para conclusão dos relatórios técnicos em 2018, 

respeitado o calendário eleitoral 

ii. Planejamento em função da data de início do projeto, 07/06/2018 

iii. Estabelecimento de processo contínuo de acompanhamento e validação 

de resultados junto à Prefeitura Municipal de Valinhos, a partir do 

Grupo de Trabalho, a ser composto pela administração municipal 

iv. Encaminhamento dos produtos por meio digital, aos cuidados da Sra. 

Maria Silvia Previtale, que centralizará as comunicações entre a Geo 

Brasilis e a Prefeitura Municipal de Valinhos 

Legal 

i. Atendimento aos preceitos estabelecidos pela Lei Federal nº 

10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que regulamenta os 

art. 182 e 183 da Constituição Federal e define diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências  

ii. Respeito às orientações das Resoluções nº 25/2005 e nº 34/2005, 

ambas do Conselho Nacional das Cidades para a elaboração dos Planos 

Diretores Municipais e condução do processo participativo 

iii. Aderência à legislação urbanística vigente e às políticas públicas 

setoriais, sinérgicas ao desenvolvimento urbano, com destaque para 

Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (2016), Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana (2015), Plano Local de Habitação de Interesse Social, Plano de 

Macrodrenagem da Bacia do Ribeirão Pinheiros (2006) 

Técnica 

i. Alinhamento das legislações urbanísticas vigentes em Valinhos e seus 

reflexos sobre a política urbana do município, eliminando as divergências 

e lacunas existentes 

ii. Avaliação e consideração do resultado das oficinas regionais da revisão 

do Plano Diretor, ocorridas em 2015 

iii. Análise da inserção de Valinhos na Região Metropolitana de Campinas 

(RMC) e seus reflexos na dinâmica urbana do município 

iv. Compatibilização do ordenamento territorial às condicionantes 

socioambientais do município, inclusive àquelas relativas à Área de 

Preservação Ambiental da Serra dos Cocais  

v. Envolvimento contínuo da equipe técnica da Prefeitura de Valinhos e 

sua participação na avaliação de resultados e análises do plano, de modo 
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Natureza Premissa 

a promover a apropriação e favorecer a implantação do instrumento de 

planejamento 

vi. Envolvimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

como órgão colegiado responsável pela discussão das políticas de 

ordenamento e desenvolvimento urbano 

vii. Aderência aos resultados do processo participativo e das discussões 

técnicas que ocorrerão ao longo do projeto 

viii. Formulação de diretrizes e políticas necessárias à estruturação, ao 

ordenamento e ao desenvolvimento sustentável do município  

ix. Atendimento dos objetivos indicados no Termo de Referência, que 

orientou a contratação dos serviços técnicos da Geo Brasilis 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018.   
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3. ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DIRETOR  

A Geo Brasilis indica o seguinte conjunto de estratégias para o sucesso do processo de construção da 

revisão do Plano Diretor III de Valinhos: 

a. Utilizar estudos, levantamentos e bases de dados municipais e metropolitanas, de modo a 

favorecer a compreensão das dinâmicas urbanas que afetam o município e sua relação com a 

Região Metropolitana de Campinas – RMC; 

b. Considerar interferências do planejamento municipal em questões fundiárias, áreas de 

preservação, habitação de interesse social e uso e ocupação do solo;  

c. Realizar processo participativo aderente aos requisitos legais e normativos, por meio da 

realização de Audiências Públicas, de Oficinas Setoriais, Encontros Temáticos e do envolvimento 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (Capítulo 5);   

d. Promover a participação da Prefeitura Municipal de Valinhos através da constituição do Núcleo 

Gestor de acompanhamento do PD, a ser composto por representantes das seguintes 

instituições: 

 Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico;  

 Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito; e 

 Departamento de Água e Esgoto de Valinhos - DAEV. 

e. Considerar os diversos atores envolvidos nas questões de desenvolvimento urbano, como: 

 Organizações não governamentais, representantes de bairros, associações de preservação 

ambiental e histórica, e movimentos sociais; 

 Entidades de Classe como: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (IAB), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU);  

 Empreendedores e Associação Comercial e Industrial de Valinhos. 

f. Construir visão territorializada de Valinhos, com apoio de mapas georreferenciados com base 

em dados secundários de fontes confiáveis, visitas de campo e informações disponibilizadas pela 

municipalidade; 

g. Estabelecer a relação entre o PD de Valinhos e outras políticas municipais existentes, que 

tenham interface no planejamento urbano, como: 

 Meio Ambiente; 

 Mobilidade, acessibilidade e transportes; 

 Uso do solo e ocupação do solo urbano; 

 Governança local; 

 Turismo, esporte e lazer; 

 Comercio e indústria; 

 Saúde;  

 Educação; 

 Patrimônio Histórico e Cultura; 
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 Habitação de Interesse Social; e 

 Saneamento Ambiental 

h. Identificar as novas tendências da dinâmica urbana e rural de Valinhos, com destaque para as 

questões ligadas à; 

 Sustentabilidade ambiental no espaço urbano; 

 Inserção regional; 

 Integração das políticas de desenvolvimento urbano; 

 Vocações e potencialidades; 

 Demanda habitacional; 

 Mobilidade; 

 Conflitos de usos existentes; e 

 Expansão urbana. 

i. Buscar o melhor ordenamento urbano que favoreça a construção de uma cidade democrática; 

j. Disponibilizar os documentos da elaboração do plano e agendas de reuniões públicas em site 

específico, a fim de garantir a transparência do projeto; e 

k. Adotar linguagem adequada, favorecendo o controle e acompanhamento da política urbana de 

Valinhos. 
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4. PRODUTOS E CRONOGRAMA 

A partir das premissas e estratégias estabelecidas, a Geo Brasilis propõe a adoção de sete produtos 

relacionados na Figura 4-1 e detalhados no Quadro 4-1, contendo para cada etapa: 

 Relatórios a serem emitidos; 

 Conteúdo planejado; 

 Formas de envolvimento dos gestores públicos e da população; e  

 Prazos previstos para entrega. 

Figura 4-1: Produtos da revisão do PD de Valinhos 

 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018. 

Já o Quadro 4-2 resume o cronograma, por etapa, destacando as atividades em Valinhos, sendo que 

o detalhamento do processo participativo será apresentado no Capítulo 5. 
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1. Plano de Trabalho 

2. Compilação da percepção de Valinhos e prognóstico 

3. Relatório Consolidado: compilação da percepção de 
Valinhos e Prognóstico e registro da Audiência Pública 

4. Proposta técnica de revisão dos instrumentos legais, 
incluindo anexos e mapas necessários à sua completa 

compreensão 

5. Registro da Audiência Pública correspondente e 
compilação das contribuições recebidas 

6. Consolidação das propostas com mapas e anexos 
incluidos 

7. Minuta da revisão das leis, incluindo anexos e mapas 
necessários à sua completa compreensão 
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Quadro 4-1: Produtos e prazos referentes à elaboração do Plano Diretor Municipal de Valinhos 

Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

1 Plano de Trabalho  

 Elaboração de Plano de Trabalho detalhado, incluindo: 

o Premissas do projeto 

o Estratégias para construção do Plano Diretor de Valinhos 

o Detalhamento dos projetos e cronograma previsto para entrega dos 

relatórios 

o Plano de Mobilização Social, considerando: 

 Número e formato de eventos públicos 

 Envolvimento de diferentes setores da sociedade 

 Envolvimento de conselhos organizados e gestores públicos 

 Envolvimento do poder legislativo municipal 

 Necessidade de formação de uma comissão técnica do município, 

que acompanhará a execução dos trabalhos 

o Planejamento cartográfico, com previsão de elaboração de mapas e 

potenciais fontes de dados 

o Levantamento inicial dos dados necessários para elaboração do plano 

o Material de orientação para a prefeitura, quanto à preparação de 

eventos e atividades relativas ao processo (Anexos 1 e 3)  

 Relação dos dados a serem coletados junto à administração municipal 

Reunião técnica com a 

Prefeitura Municipal, para 

alinhamento dos itens do 

Plano de Trabalho (Anexo 2) 

28/06/2018 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

2 

Compilação da 

percepção de Valinhos e 

prognóstico 

 

 Leitura Técnica Integrada de dados municipais e regionais, disponíveis e já 

sistematizados, para a revisão das leis do escopo, incluindo os resultados dos 

diagnósticos elaborados e das oficinas regionais elaboradas, com a tabulação 

sistemática e análise crítica das propostas apresentadas nas oficinas 

regionais organizando as contribuições e as classificando em relação à sua 

temática e natureza, permitindo avaliação de sua relevância para a política 

de desenvolvimento urbano de Valinhos 

 Elaboração de mapas a partir da coleta de dados cartográficos digitais e 

editáveis como: 

o Arruamento, abairramento, divisas administrativas e toponímias 

o Leis Ordinárias do Plano Diretor III do Município de Valinhos (Nº 

3.841/2004) e Uso e Ocupação do Solo Urbano (Nº 4.186/2007)e suas 

alterações 

o PLHIS de Valinhos 

o Localização de usos do solo e parcelamentos  

o Cartas geotécnicas e de risco, se houver  

o Áreas contaminadas, se houver  

o Áreas de preservação 

o Planos de manejo de unidades de conservação 

Reuniões com as secretarias 

municipais e autarquias para 

coleta de dados primários 

03/08/2018 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

o Localização de patrimônio material tombado, bem como seus 

perímetros de entorno 

o Localização de equipamentos públicos e de infraestrutura urbana 

o Fotos áreas ou imagens de satélite, se houver 

o Mapas topográficos e geológicos 

 Coleta de legislações consolidadas como: 

o Lei Ordinária do Plano Diretor III do Município de Valinhos (Nº 

3.841/2004) 

o Lei Ordinária de Uso e Ocupação do Solo Urbano (Nº 4.186/2007) 

o Lei Ordinária que institui normas para os projetos, licenciamentos, 

edificações e sua utilização no Município (Nº 2977/1996) 

o Leis de criações e regulamentação, bem como decretos de nomeação 

de Conselhos Municipais vinculados à política de desenvolvimento 

urbano de Valinhos 

o Leis de criação de unidades de conservação, áreas especialmente 

protegidas e proteção ao patrimônio, nas esferas estadual, federal e 

municipal 

o Leis vigentes sobre a politica municipal de habitação de interesse social  

 Levantamento e leitura técnica de outros estudos e políticas setoriais 

existentes para Valinhos e para a Região Metropolitana de Campinas 

o Estudos e planos metropolitanos e regionais, como: 

a. PDUI RMC – Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMC 

b. Plano das Bacias PCJ 2010-2020 

c. PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos da RMC 

d. SIVIM – Sistema Viário de Interesse Metropolitano 

Reunião com Grupo de 

Trabalho para validação do 

diagnóstico a ser discutido 

com a comunidade 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

e. Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social da RMC 

f. Plano de Ação da Macrometrópole Paulista - PAM 

g. Quadro Habitacional Metropolitano – EMPLASA, entre outros 

o Levantamento de estudos e planos municipais temáticos consolidados e 

em elaboração como: 

a. Plano Municipal de Saneamento 

b. Plano Municipal de Macrodrenagem do Ribeirão Pinheiros 

c. Plano de Mobilidade Urbana de Valinhos 

d. Plano Local de Habitação de Interesse Social de Valinhos 

e. Inventários ou áreas de entorno de bens com interesse em 

preservação patrimonial ou em processo de tombamento 

 Avaliação do grau de implantação do Plano Diretor, da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo e dos planos setoriais municipais 

 Identificação das condicionantes ambientais, territoriais, sociais e 

econômicas para a política urbana de Valinhos, incluindo aspectos como: 

o Demografia 

o Economia, emprego, renda e rendimento 

o Vetores de expansão urbana 

o Eixos e elementos estruturantes do território 

o Indicadores sociais e de qualidade de vida 

o Geomorfologia, geologia e pedologia 

o Clima 

o Hidrografia, entre outros 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

3 

Relatório Consolidado: 

Compilação da 

percepção de Valinhos e 

prognóstico e registro 

da Audiência Pública 

 Divulgação dos resultados da Etapa 2 e coleta de contribuições do processo 

participativo para a percepção da situação atual e prognóstico, através: 

o Oficinas setoriais 

o Encontros temáticos 

o Apresentação para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

o Audiência pública, e  

o Publicidade aos conteúdos técnicos produzidos 

 Atualização dos resultados da Etapa 2 com as contribuições da participação 

popular 

Reunião com o Conselho 

Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

06/09/2018 

Ciclo de eventos de caráter 

técnico-comunitários (8 

oficinas setoriais e 3 

encontros regionais) 

Audiência Pública 

Reunião com o Grupo de 

Trabalho para apresentação 

do resultado do processo 

participativo 

4 

Proposta técnica de 

revisão dos 

instrumentos legais, 

incluindo anexos e 

mapas necessários à 

sua completa 

compreensão 

 Proposta de ajustes nos princípios da política urbana de Valinhos e de seus 

objetivos 

 Diretrizes, estratégias e ações para políticas setoriais, no que se refere à sua 

interface com o planejamento urbano: 

o Gestão Municipal e Politicas públicas: 

a. Assistência Social 

b. Administração pública 

c. Economia 

d. Educação 

e. Saúde 

Reunião com o Grupo de 

Trabalho para apresentação 

da proposta técnica 

16/10/2018 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

f. Cultura 

g. Esportes 

h. Turismo 

i. Segurança pública 

 Diretrizes, estratégias e ações da política urbana municipal, incluindo 

propostas de intervenção e requalificação urbana, se aplicáveis 

o Gestão do território 

a. Patrimônio 

b. Mobilidade e Acessibilidade 

c. Habitação de interesse social 

d. Saneamento Ambiental 

 Alinhamento do Macrozoneamento aos resultados das etapas anteriores e 

indicação de zonas e zonas especiais, incluindo mapas 

 Aplicação de instrumentos legais, administrativos e urbanísticos no 

município, incluindo identificação de áreas de incidência e condição (como a 

definição de imóvel não utilizado ou subutilizado), quando aplicável. Todos 

os instrumentos urbanísticos propostos serão adequadamente 

regulamentados no PDM, de modo que seja possível sua posterior aplicação 

(isto não acontece no Plano atual) 

o Verificação dos instrumentos que efetivamente têm potencial de 

utilização em Valinhos nos próximos dez anos, com a proposição de 

instrumentos urbanísticos mais adequados ao desenvolvimento urbano 

da localidade 

 Definição de sistemas de gestão, controle e de acompanhamento, incluindo 

mecanismos de participação continuada da sociedade no planejamento 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

urbano 

o Verificação dos conselhos e órgão gestores envolvidos efetivamente na 

aplicação da politica urbana de Valinhos 

o Proposição de modelo de gestão mais adequado ao desenvolvimento 

urbano de Valinhos 

 Disposições transitórias 

 Mapas e documentos anexos necessários à sua completa compreensão 

 Proposta de revisão das Leis Ordinárias do Plano Diretor III do Município de 

Valinhos (Lei Nº 3.841/2004) e Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 4.186/2007) 

5 

Registro (lista de 

presença e fotos) da 

Audiência Pública 

correspondente e 

compilação das 

contribuições recebidas 

 Divulgação da proposta de revisão das Leis Ordinárias do Plano Diretor III do 

Município de Valinhos (Nº 3.841/2004) e Uso e Ocupação do Solo Urbano 

(Nº 4.186/2007) e coleta de contribuições do processo participativo 

 Realização de Audiência Pública e outras reuniões de envolvimento, 

conforme planejamento 

 Sistematização e análise das contribuições recebidas 

Reunião com o Conselho 

Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

 30/11/2018 

Ciclo de eventos de caráter 

técnico-comunitários (8 

oficinas setoriais e 3 

encontros regionais) 

Audiência Pública 

Reunião com o Grupo de 

Trabalho para apresentação 

do resultado do processo 

participativo 
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Etapa Nome Conteúdo planejado 

Formas de envolvimento da 

população e dos gestores 

públicos 

Data prevista de 

entrega 

6 

Consolidação das 

propostas com mapas e 

anexos incluídos 

Consolidação das contribuições e proposta final das Leis Ordinárias do Plano 

Diretor III do Município de Valinhos (Nº 3.841/2004) e Uso e Ocupação do Solo 

Urbano (Nº 4.186/2007) 

Reunião com o Grupo de 

Trabalho para apresentação 

do resultado 

14/12/2018 

7 

Minuta da revisão das 

Leis, incluindo anexos e 

mapas necessários à 

sua completa 

compreensão 

Elaboração de minutas de leis, a partir das propostas consolidada, para o Plano 

Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Reunião com o Grupo de 

Trabalho para apresentação 

do resultado 

18/01/2019 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018.
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Quadro 4-2: Cronograma, por produto, com os trabalhos de campo   

Produto e atividades em campo 
jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 

1. Plano de Trabalho  28               

Reunião inicial com prefeito, gestores e técnicos municipais                 

2. Compilação da percepção de Valinhos e prognóstico     3            

Coleta de dados primários junto à administração municipal                 

Reunião com o Grupo de Trabalho                 

3. Relatório Consolidado: Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico e 

registro da Audiência Pública 

      
6 

   
 

     

Reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano                 

Ciclo de eventos de caráter técnico-comunitários (8 oficinas setoriais e 3 reuniões 

temáticas) 

                

Reunião com o Grupo de Trabalho                 

Audiência Pública                 

4. Proposta técnica de revisão dos instrumentos legais, incluindo anexos e 

mapas necessários à sua completa compreensão 

         16   
 

   

Reunião com o Grupo de Trabalho                 

5. Registro da Audiência Pública correspondente e compilação das contribuições 

recebidas 

           30     

Reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano                 

Ciclo de eventos de caráter técnico-comunitários (8 oficinas regionais e 3 reuniões 

temáticas) 

                

Reunião com o Grupo de Trabalho                 

Audiência Pública                 

6. Consolidação das propostas com mapas e anexos incluídos              14   

Reunião com o Grupo de Trabalho                 
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Produto e atividades em campo 
jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 
1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 

7. Minuta da revisão das Leis, incluindo anexos e mapas necessários à sua 

completa compreensão 

               
18 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018. 
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5. PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Mobilização Social visa o atendimento das premissas e diretrizes estabelecidas no 

Estatuto da Cidade e nas resoluções do Conselho Nacional das Cidades, em especial a nº 25/2005, 

assegurando a participação da sociedade civil e dos atores chaves para o processo de revisão e 

posterior implantação do PD de Valinhos. 

As estratégias de envolvimento da comunidade local estão apresentadas na Figura 5-1. 

Figura 5-1: Estratégias para a mobilização social 

 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018. 

Esse processo visa utilizar mecanismos que, em conjunto com os dados secundários coletados, 

possibilitem construir um projeto municipal que incorpore a vivência, as expectativas e as 

prioridades dos seus moradores, garantida por meio da realização das atividades indicadas na Figura 

5-2. 

  

Atendimento das diretrizes legais para o processo 
participativo, com adequada divulgação e 
disponibilizaçãdo dos materiais de discussão antes das 
audiências públicas 

Utilização de linguagem acessível e ferramentas como 
mapas, tabelas e quadros que facilitem a compreensão do 
conteúdo 

Transparência dos resultados e discussões, com processo 
estruturado de coleta e análise de contribuições 

Disponibilização de arquivos digitais de cartilhas e 
orientações padrão Ministério das Cidades para suporte à 
capacitação e atividades de envolvimento da sociedade 
civil 

Promoção de amplo envolvimento da sociedade, por meio 
do, Conselho Municipal de Densenvolvimento Urbano, 
Oficinas Setoriais, Encontros Temáticos e duas Audiências 
Públicas 
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Figura 5-2: Atividades previstas para mobilização social, por etapa 

ET
A

P
A

 3
 

 

ET
A

P
A

 5
 

 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018. 

O Anexo 3 traz recomendações específicas para a condução do processo participativo, de forma a 

assegurar sua representatividade e validade.   

Reunião com Conselho 
Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

Oficinas Setoriais - 8 setores 

Construção do diagnóstico 
participativo 

3 Encontros Temáticos: 

- Desenvolvimento Econômico e Meio Rual 

- Aspectos Ambientais e Saneamento Básico 

- Mobilidade Urbana e Política Habitacional 

Audiência Pública 

Consolidação do diagnóstico 

Reunião com o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 

Oficinas Setorais - 8 setores  

Construção do prognóstico participativo 

3 Encontros Temáticos: 

- Desenvolvimento Econômico e Meio Rual 

- Aspectos Ambientais e Saneamento Básico 

- Mobilidade Urbana e Política Habitacional 

Audiência Pública 

Consolidação das propostas 
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6. LEVANTAMENTO INICIAL DE DADOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

O levantamento dos dados do município de Valinhos se constitui como referência inicial para a 

elaboração da revisão do Plano Diretor e servirá de subsídio para a Etapa 2 - Diagnóstico, quando 

tais elementos serão objetos de análise.  

O Quadro 6-1 relaciona as informações a serem disponibilizadas pela administração pública, que 

serão necessárias para adequada compreensão da dinâmica urbana e territorial do município.  

Quadro 6-1: Dados necessários para elaboração da revisão do PDP a serem disponibilizados pela 

administração pública 

Tema Dados 

Habitação 

 PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social, incluindo estudos de 

sua elaboração 

 Mapeamento/relação de áreas de invasão 

 Cadastro e localização dos núcleos urbanos informais 

 Localização das zonas especiais de interesse social (ZEIS) ou similares 

 Cadastro social (favelas, números de habitações, invasões) 

 Localização de conjuntos de interesse social implantados por programas 

do Governo do Estado e Federal 

 Regras para regularização fundiária 

Equipamentos 

 Banco de dados com a localização dos equipamentos públicos instalados e 

previstos (educação, assistência social, esporte, saúde, cultura, turismo, 

institucional e segurança pública)  

 Banco de dados com a localização dos espaços públicos instalados e 

previstos 

Meio Ambiente 

 Mapeamento das áreas de proteção ambiental do município (APA’s, APPs, 

UCs, parques, áreas verdes, incluindo projetos previstos) 

 Mapeamento/relação de áreas verdes invadidas 

 Estudos e mapas geológicos, geomorfológicos e geopedológicos 

 Estudos e mapas topográficos e hipsométrico 

 Estudos e mapa de vegetação 

 Plano de Gerenciamento de Riscos Ambiental, se houver 

 Plano de Macrodrenagem da Bacia do Ribeirão Pinheiros (2006), incluindo 

estudos de sua elaboração 

 Mapeamento das nascentes 

 Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (2016), incluindo estudos de sua elaboração 

Mobilidade Urbana 
 Plano Municipal de Mobilidade Urbana (2015), incluindo estudos de sua 

elaboração 

Turismo e Patrimônio 
 Plano Municipal de Turismo, se houver 

 Áreas tombadas pelo município, se houver  
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Tema Dados 

Institucional  Plano de Governo 

Elaboração: Geo Brasilis, 2018. 

Cumpre destacar que a base de dados será constantemente complementada durante a revisão do 

Plano Diretor Municipal de Valinhos/SP, com dados primários e secundários, coletados através de: 

 Entrevistas com gestores públicos e sociedade civil; 

 Trabalho de campo; 

 Ciclo de reuniões técnica-comunitárias; 

 Audiências Públicas; 

 Fontes secundárias, tais como: 

o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas; 

o ANA – Agência Nacional de Águas; 

o ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica; 

o Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), e outras. 
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7. PLANEJAMENTO CARTOGRÁFICO 

Os mapas temáticos são instrumentos relevantes do processo de construção do PDM de Valinhos, na 

medida em que proporcionarão:  

 Melhor compreensão da estrutura espacial urbana de Valinhos; 

 Entendimento das características físicas e ambientais da cidade e identificação de áreas 

sensíveis aos processos de antropização; 

 Percepção das relações entre os processos de ocupação e uso do solo e a estrutura viária da 

cidade de Valinhos; 

 Visualização de eixos de expansão e identificação de áreas urbanas com aptidão para ocupação; 

 Identificação de áreas de risco em encostas e margem de rios; 

 Apropriação facilitada do diagnóstico e propostas pela população e gestores públicos; e 

 Oportunidade de desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento da política setorial e 

melhoria da base de dados local. 

Assim, a Geo Brasilis prevê a elaboração de mapas relacionados a aspectos urbanísticos, além do 

cruzamento dos resultados de diferentes áreas, o que enriquecerá os resultados obtidos. 

Os mapas base previstos, a partir dos quais serão desenvolvidos outros de caráter analítico, estão 

relacionados no Quadro 7-1, bem como as geometrias (conjuntos de informações espacializadas) 

envolvidas em sua elaboração. 

Quadro 7-1: Informações espacializadas essenciais no âmbito do PDM de Valinhos 

Aspecto Geometrias necessárias Principais fontes de dados 

Base cartográfica 

 Arruamento atualizado 

 Toponímia das vias atualizada 

 Hidrografia 

 Levantamento aerofotoaltimétrico  

 Topografia 

 Divisas municipais 

 Perímetro urbano 

 Ferrovias 

 Rodovias 

 Linhas de transmissão e subestações 

transformadoras de energia elétrica 

 Abairramento 

 Prefeitura Municipal de 

Valinhos 

 EMPLASA 

 DataGeo  

 IBGE 

 

Meio ambiente  

 Unidades de Conservação (federais, 

estaduais e municipais)  

 Áreas de Proteção e Recuperação de 

Mananciais 

 Áreas de risco  

 Prefeitura Municipal de 

Valinhos 

 EMPLASA 

 DataGeo 

 Instituto Florestal 
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Aspecto Geometrias necessárias Principais fontes de dados 

 Geologia, geomorfologia e pedologia 

 Outras áreas protegidas, como áreas 

naturais tombadas, terras indígenas, etc. 

 SNUC 

Perfil 

socioeconômico e 

territorial 

 Distribuição dos equipamentos sociais 

(equipamentos de saúde, educação, 

assistência social, cultura, lazer e esporte e 

recreação)  

 Abrangência da rede abastecimento de 

água e esgotamento sanitário  

 Distribuição de equipamentos de 

saneamento  

 Prefeitura Municipal de 

Valinhos 

 EMPLASA 

 IBGE 

Habitação 

 Identificação das áreas de ocupação 

irregular, clandestina e/ou aglomerações 

subnormais 

 Prefeitura Municipal de 

Valinhos 

 EMPLASA 

Desenvolvimento 

urbano 

 Uso e ocupação do solo, de forma 

territorializada por quadras ou lotes 

 Zoneamento urbano e macrozoneamento 

em vigência 

 Perímetros de novos loteamentos e 

urbanizações 

 Localizações de estruturas ou edificações 

de interesse histórico e patrimônios 

materiais tombados 

 Hierarquização e diretrizes viárias  

 Prefeitura Municipal de 

Valinhos 

 EMPLASA 

 CONDEPHAAT 

 IBGE 

Elaboração: Geo Brasilis, 2017. 

A relação completa dos dados a serem solicitados à Prefeitura Municipal para a elaboração dos 

mapas e dos documentos técnicos para a elaboração do PDM de Valinhos está disponível no Anexo 1 

deste documento.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1 – Relação de dados necessários para a elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal 

de Valinhos a serem fornecidas pela Prefeitura Municipal 

Anexo 2 – Ata da 1º Reunião de Trabalho com a equipe da prefeitura municipal 

Anexo 3 – Revisão do Plano Diretor Municipal de Valinhos – Proposta de condução do processo 

participativo 
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ANEXO 1 

Relação de dados necessários para a elaboração do Plano Diretor Municipal de Valinhos a serem 

fornecidas pela Prefeitura Municipal  

 

 Dados espacializados – geometrias (fornecidas em formatos shapefile ou similar): 

o Mapas do Plano Diretor III; 

o Mapas da Lei de Uso e Ocupação do Solo em vigor; 

o Arruamento atualizado; 

o Toponímia das vias atualizada; 

o Ferrovias; 

o Rodovias; 

o Dutovias; 

o Linhas de transmissão e subestações transformadoras de energia elétrica; 

o Uso e ocupação do solo, de forma territorializada por quadras ou lotes (Informação que 

poderá ser obtida junto à Emplasa, por meio do projeto Unidades de Informações 

Territorializadas, ano 2011); 

o Perímetros de novos loteamentos e urbanizações;  

o Projetos estruturantes previstos para mobilidade e acessibilidade; 

o Hidrografia; 

o Levantamento aerofotoaltimétrico; 

o Topografia; 

o Divisas municipais; 

o Perímetro urbano; 

o Abairramento; 

o Unidades de Conservação (federais, estaduais e municipais); 

o Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais; 

o Áreas de risco em encostas e margem de Rios e Geologia; 

o Localização dos equipamentos públicos de educação, saúde, áreas de lazer, bens culturais, 

esporte, assistência social, segurança pública e equipamentos institucionais; 

o Localização dos equipamentos de saneamento básico (água, esgoto, resíduo e drenagem) 

o Zoneamento urbano e Macrozoneamento 

o Áreas indicadas no PLHIS para implantação de empreendimentos habitacionais 

o Loteamentos irregulares, ocupações subnormais e áreas de invasão 

o Localizações de estruturas ou edificações de interesse histórico e patrimônios materiais 

tombados 

o  

 

 Legislação e Governança 
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o Relação de Associações, Entidades, ONGs e movimentos sociais relacionados às politicas de 

desenvolvimento urbano;  

o Lei Ordinária do Plano Diretor III do Município de Valinhos (Nº 3.841/2004) consolidada; 

o Lei Ordinária de Uso e Ocupação do Solo Urbano (Nº 4.186/2007) consolidada; 

o Lei Ordinária que institui normas para os projetos, licenciamentos, edificações e sua utilização 

no Município (nº 2.977/1996) consolidada; 

o Leis de criações e regulamentação, bem como decretos de nomeação de Conselhos Municipais 

vinculados à política de desenvolvimento urbano de Valinhos; 

o Leis de Criação de reservas ou áreas de preservação se houver; 

o Leis vigentes sobre a politica municipal de habitação de interesse social se houver; e 

o Levantamento de estudos e planos municipais temáticos consolidados como: 

o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

o Plano Municipal de Macrodrenagem do Ribeirão Pinheiros; 

o Plano Local de habitação de Interesse Social de Valinhos; 

o Plano de Turismo; e 

o Inventários ou áreas de entorno de bens com interesse em preservação patrimonial ou em 

processo de tombamento. 
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ANEXO 2 

Ata da 1ª Reunião de Trabalho 

1. Especificidades da reunião 

Tipo: Reunião com Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

Finalidade: Alinhamento das etapas, cronograma e processo participativo do 

projeto 

Hora de início: 14h 

Local: Prefeitura Municipal de Valinhos 

 

2. Participantes da Reunião 

  

Maria Silvia Previtaçe Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

Mariângela Carvas Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

Nivado J. Michelini Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

Diego Fernandes Alarcon Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente 

  

José Roberto dos Santos Diretor Geo Brasilis 

Lauanna Campagnoli Geo Brasilis 

Grasielle Pedroso Geo Brasilis 

 

3. Principais assuntos discutidos 
I. Apresentação da equipe da Geo Brasilis e da prefeitura municipal 

a. Criação Núcleo Gestor de acompanhamento da revisão do Plano Diretor de Valinhos, de 

caráter operacional e técnico, a ser composto por representantes dos seguintes órgãos 

municipais: 

i. Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente; 

ii. Secretaria de Transportes e Trânsito; 

iii. Secretaria de Desenvolvimento Econômico; e 

iv. Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos. 

II. Validação do cronograma do projeto com as datas-chaves; 

Etapa Data prevista 

Etapa 1 28/06/2018 

Etapa 2 03/08/2018 

Etapa 3 06/09/2018 

Etapa 4 16/10/2018 

Etapa 5 30/11/2018 

Etapa 6 14/12/2018 
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Etapa Data prevista 

Etapa 7 18/01/2018 

 

III. Estratégicas de condução do processo participativo – definição dos instrumentos de participação 

a. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – 4 reuniões (Etapas 1, 2, 4 e 6) 

b. 16 Oficinas Regionais; 

c. Seis Encontros Técnicos;  

d. Duas Audiências Públicas,  

ET
A

P
A

 3
 

 

ET
A

P
A

 5
 

 

 
IV. Definição dos meios de divulgação: site da prefeitura, página do facebook, faixas na cidade e 

publicação do Diário Oficial 
a. Geo Brasilis irá encaminhar os dados/relatórios para alimentar o site da prefeitura 

Reunião com Conselho 
Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

Oficinas Setoriais - 8 setores 

Construção do diagnóstico 
participativo 

3 Encontros Temáticos: 

- Desenvolvimento Econômico e Meio Rual 

- Aspectos Ambientais e Saneamento Básico 

- Mobilidade Urbana e Política Habitacional 

Audiência Pública 

Consolidação do diagnóstico 

Reunião com o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 

Oficinas Setorais - 8 setores  

Construção do prognóstico participativo 

3 Encontros Temáticos: 

- Desenvolvimento Econômico e Meio Rual 

- Aspectos Ambientais e Saneamento Básico 

- Mobilidade Urbana e Política Habitacional 

Audiência Pública 

Consolidação das propostas 
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V. Consideração dos principais resultados das oficinas realizadas em 2015. 
 

 

4. Principais questões apresentadas pelos participantes 
I. Existência de planos/estudos/legislações a serem considerados na revisão do PD de Valinhos: 

a. Plano de Área de Risco; 

b. Plano de Macrodrenagem; 

c. Mapeamento das nascentes (DAEV); 

d. Plano de Resíduos Sólidos; 

e. Plano de Saneamento; 

f. Áreas contaminadas (CETESB); 

g. Duas Unidades de Conservação; 

h. Plano de Turismo, em elaboração; 

i. Bem imaterial – Luta Capoeira; e 

j. Lei de Regularização Fundiária. 

II. Para o desenvolvimento da revisão do PD, deve-se cumprir o rito necessário estabelecido nas 

legislações federais e resoluções do Conselho Nacional da Cidade; 

III. Considerar passivos ambientais e áreas ociosas com a saída das indústrias, localizadas na região 

central; 

IV. Presença de ocupação do MST, aproximadamente 800 famílias; e 

V. Necessidade de compreensão da pressão habitacional – verificar existência. 

 

5. Próximos passos 

 Entrega do Plano de Trabalho; e 

 Constituição do Núcleo Gestor de acompanhamento do PD, por meio de Decreto. 
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ANEXO 3 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Valinhos - Proposta de condução do processo participativo 

Com o objetivo de orientar a Prefeitura Municipal de Valinhos na execução do processo participativo 

referente à revisão do Plano Diretor Municipal, serão apresentadas, nesse documento, 

recomendações e metodologias visando otimizar as atividades a serem realizadas. 

 Principais estratégias  

o Processo robusto, bem registrado, que seja pouco suscetível a questionamentos posteriores; 

o Atendimento dos requisitos legais e normativos; 

o Identificação e contato com principais lideranças sociais, empresariais, etc.; e 

o Ritos definidos e acordados previamente para disciplinar o processo. 

 

 Orientação e Recomendações para o Processo Participativo 

Para o atendimento dos requisitos legais e normativos do processo participativo de audiências 

públicas, divulgação de documentos e facilidade de acesso, a Resolução nº 25/2005 do Conselho 

Nacional das Cidades e o Estatuto da Cidade trazem as seguintes questões: 

o Divulgação: 

o Ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas 

sobre o plano diretor com antecedência mínima 15 dias; 

o Publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas nas diversas 

etapas do processo; 

o As ações devem ser voltadas preferencialmente para as lideranças comunitárias, 

movimentos sociais, profissionais, especializados, entre outros atores sociais; 

o As atividades referentes devem ser convocadas por edital e, utilizando linguagem acessível 

ser, anunciada pela imprensa local ou outro meio de comunicação social de massa ao 

alcance da população local; e 

o Garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente da comprovação de 

residência ou qualquer outra condição, que assinarão a lista de presença. 

o Data e Local: 

o Garantia de alternância dos locais de discussão; e 

o Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 

o Organização: 

o O processo deve ser dirigido pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o 

conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

o Todas as reuniões devem conter registros fotográficos e lista de presença; e 
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o As discussões devem ser gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 

conteúdos deverão ser apensados ao projeto de Lei, compondo memorial do processo, 

inclusive na sua tramitação legislativa; 

1. Aplicação no Projeto 

Na elaboração da revisão do PD de Valinhos, o processo participativo ocorrerá por meio de 

audiências públicas, oficinas regionais (16) e encontros temáticos (seis). Cabe ressaltar que todo o 

processo deverá ser dirigido pelo poder público e a Geo Brasilis fará a apresentação dos conteúdos e 

orientações. 

Evento 

previsto 
Síntese de Conteúdo Produto Data prevista 

16 Oficinas 

Regionais 

Leitura comunitária do território  

Captação da percepção da população quanto à situação 

atual de sua região e perspectivas de futuro – dinâmicas 

com a população 

Promoção da participação da sociedade civil por regiões 

(agrupamentos de bairros) 

3 
1ª quinzena de 
agosto/2018 

Construção do prognóstico do Plano Diretor 5 
2ª quinzena de 
outubro/2018 

Seis Encontros 

Temáticos 

Discussão com a sociedade civil organizada e interessados 

sobre temas chave para a localidade e suas interfaces com 

a política urbana, com os seguintes temas:  

 Desenvolvimento Econômico e Meio Rual 

 Aspectos Ambientais e Saneamento Básico 

 Mobilidade Urbana e Política Habitacional 

Foco em complementação do diagnóstico 

Coleta de contribuições do processo participativo 

3 
1ª quinzena de 

agosto/2018 

Discussão com a sociedade civil organizada e interessados 

sobre temas chave para a localidade e suas interfaces com 

a política urbana, com os seguintes temas: 

 Desenvolvimento Econômico e Meio Rual 

 Aspectos Ambientais e Saneamento Básico 

 Mobilidade Urbana e Política Habitacional 

Foco em complementação das propostas 

Coleta de contribuições do processo participativo 

5 
2ª quinzena de 

outubro/2018 

 

Audiências 

Públicas 

 

Apresentação e consolidação do diagnóstico 3 
2ª quinzena de 

agosto/2018 

Apresentação e consolidação das propostas 5 
2ª quinzena de 

novembro/2018 
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3.1. Audiências Públicas 

Proposta de metodologia para ser utilizada na condução das audiências públicas 

D
iv

u
lg

aç
ão

 

a. Divulgar hora e local com pelo menos 15 dias de antecedência – O local deve ser de fácil acesso e o 

horário deve ser acessível à maioria da população 

b. Identificar lideranças comunitárias, movimentos sociais, profissionais, especializados e outros 

atores sociais para envio de convite salientando a importância da participação 

c. Anunciar onde o plano estará disponível para leitura 

d. A audiência pública deve ser convocada por edital 

e. Divulgação em imprensa local e/ou outro meio de comunicação social de massa ao alcance da 

população local 

O
rg

an
iz

aç
ão

 

a. O processo deve ser dirigido pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o 

conteúdo, abrirá as discussões aos presentes 

b. Todas as reuniões devem conter registros fotográficos e lista de presença, além de registro em 

áudio 

c. As discussões devem ser gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 

conteúdos deverão ser apensados ao projeto de Lei, compondo memorial do processo, inclusive 

na sua tramitação legislativa 

O
b

se
rv

ar
 

a. Tempo atribuído a cada parte na sua apresentação/ contribuição 

b. Avisar a todos antes de 30 segundos de se tempo ser encerrado 

A
b

e
rt

u
ra

 

a. Apresentar os componentes da mesa 

b. Esclarecer o objetivo da Audiência Pública: processo participativo de discussão de proposições 

elaboradas para orientar a elaboração do Plano Diretor  

c. Deve-se destacar que as proposições são preliminares e será finalizado com as contribuições 

pertinentes da população na Audiência Pública 

d. Esclarecer com os presentes a tramitação da Audiência, destacando que não é permitido a 

interrupção de quem estiver falando 

e. Destacar a necessidade de inscrição prévia para uso na palavra e deixar claro que a inscrição se 

encerra após a apresentação da Geo Brasilis 

f. Deve ficar claro que todos podem participar com contribuições escritas, a qualquer momento da 

Audiência e que estas contribuições serão recolhidas no encerramento 

g. Informar que os questionamentos orais serão respondidos na réplica e que os questionamentos 

por escritos serão considerados posteriormente 

h.  Lembrar a todos de assinar a lista de presença 
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Proposta de metodologia para ser utilizada na condução das audiências públicas 

A
p

re
se

n
ta

çã
o

 

a. Esclarecer que o Plano Diretor é instrumento de ordenamento do uso do solo no município, 

interferindo nos usos que podem ser dados às propriedades e orientando o crescimento urbano 

do município 

b. Falar sobre a importância da elaboração do Plano Diretor para o município 

c. Esclarecer o motivo pelo qual a prefeitura está realizando a elaboração do plano diretor em 

parceria com a Geo Brasilis 

d. Outros temas de interesse da Administração Municipal 

En
ce

rr
am

e
n

to
 

a. Perguntar se todos assinaram a lista de presença 

b. Detalhar os próximos passos e esclarecer onde o Plano está disponível para leitura e 

aprofundamento do tema 

c. Esclarecer a necessidade de entregar o questionário/participação por escrito antes de ir embora 

d. Agradecer a colaboração e presença de todos e enfatizar a necessidade da continuidade da 

participação nas próximas etapas  

 

 

 


