PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

LEI COMPLEMENTAR N° 19
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992

Dr. ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por lei FAÇO SABER que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar.

TÍTULO I
INTRODUÇÃO

ARTIGO 1° - Fica instituído o processo permanente de planejamento na administração
municipal de São José do Rio Preto, estabelecendo-se conceitos, objetivos e diretrizes a serem observados pelo
órgão específico de planejamento, tendo como meta o desenvolvimento harmônico, sistemático e contínuo do
Município.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Município deverá organizar a sua administração e exercer suas
atividades dentro de um processo permanente de planejamento, atendendo as peculiaridades locais e aos princípios
técnicos convenientes ao desenvolvimento integrado da comunidade, conforme preconiza a Constituição Federal de
l988, a Constituição do Estado de São Paulo de l989 e a Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto,
considerando-se “processo de planejamento” a definição de objetivos, determinados em função da realidade local, a
preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos.

TÍTULOS II
DA CONCEITUAÇÃO, DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES
DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO GERAL

ARTIGO 2°- O Planejamento disciplina e orienta, de forma sistemática, toda ação do Poder
Público Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Planejamento proporciona a linguagem adequada, uniforme e
indispensável à comunicação administrativa e ao processo de tomada de decisões.
ARTIGO 3° - O processo de Planejamento e os demais princípios de ação administrativa
objetivam o aperfeiçoamento das decisões político-administrativas na consecução das prioridades municipais.
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CAPÍTULO II

DA CONCEITUAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ATRAVÉS DE UM PLANO DIRETOR DE
DESENVOLVIMENTO

ARTIGO 4° - O Plano Diretor de Desenvolvimento é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, em conformidade com o artigo l82, parágrafo primeiro da Constituição
Federal do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto.
§1° - O plano Diretor de Desenvolvimento é o instrumento inicial gerador de planejamento,
permanente e sistemático, tendo como objetivo maior a consecução do Plano Diretor de Desenvolvimento
preconizado pela Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto em seu artigo 40.
§2° - As atualizações e revisões do Plano Diretor de Desenvolvimento são inerentes ao
processo de planejamento.
ARTIGO 5° - O Plano Diretor de Desenvolvimento tem como objetivo assegurar a melhoria da
qualidade de vida da população, promovendo e desenvolvendo os aspectos econômicos, financeiros, urbanísticos,
educacionais, habitacionais, esportivos, recreativos, de lazer, de saúde, de saneamento, de transportes, de promoção
social e culturais.
§ 1° - Como instrumento fundamental normativo de planejamento,

O Plano Diretor de

Desenvolvimento estabelece as formas de intervenção e de ação e informa os programas de governo, identificando as
potencialidades, carências e ociosidades do Município.
§ 2° - Como instrumento ordenador do crescimento do Município, o Plano Diretor de
Desenvolvimento orienta as atividades privadas, compatibilizando e condicionando as diversas funções urbanas.
§ 3° - Os futuros programas de governo obedecerão aos objetivos e diretrizes estabelecidas
nesta Lei, em acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento, na forma de Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Orçamento Anual, conforme artigo 35, Parágrafo 2°, do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal.
ARTIGO 6° - Fica instituído o Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento - C.P.D.D., órgão
de consultoria obrigatória e permanente da administração municipal para assuntos relacionados com a implantação
do Plano Diretor.
§ 1° - O Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento será constituído por l4 (catorze)
membros, representativos das seguintes instituições ou órgãos públicos:
- Câmara Municipal - um membro;
- Secretaria Municipal de Planejamento - um Membro;
- Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico - um membro;
- Secretaria Municipal de Educação - um membro;
- Secretaria Municipal do Bem Estar Social - um membro;
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- Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos - um membro;
- Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto - um membro;
- Instituto dos Arquitetos do Brasil - Núcleo de São José do Rio Preto - um membro;
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - um membro;
- Associação Comercial e Industrial de Rio Preto - um membro;
- Sindicatos dos Jornalistas do Estado de São Paulo - Delegacia de São José do Rio Preto - um
membro;
- Conselho Regional dos Corretores de Imóveis - CRECI - um membro;
- Ordem dos Advogados do Brasil - 22° Subsecção de São José do Rio Preto - um membro;
- Ministério Público - um membro.
§ 2° - Os membros do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento serão indicados pelas
entidades ou órgãos públicos e nomeados por Decreto de Poder Executivo.
§ 3° - Compete ao Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento:
a) sugerir a adoção de medidas legais ou administrativas necessárias à realização de seus
objetivos;
b) propor a revisão e atualização permanente do Plano Diretor de Desenvolvimento, parcial ou
globalmente, quando fatos emergentes assim aconselhem, ou resultados de sua aplicação o determinam;
c) opinar sobre toda matéria atinente ao Plano Diretor de Desenvolvimento;
d) orientar a formulação de projetos de Lei ou Decretos necessários à atualização do Plano
Diretor de Desenvolvimento.
§ 4° - Os membros do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento terão mandato de um
ano, podendo ser reconduzidos.
§ 5° - O Presidente do CPDD será o Secretário Municipal de Planejamento e, na sua ausência, o
representante da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico, competindo a ambos o voto de qualidade em
caso de empate.
ARTIGO 7° - Dentro de 60 (sessenta) dias, após a promulgação desta Lei, o Conselho deverá
elaborar regimento interno para regulamentar seu funcionamento.
PARÁGRAFO ÚNICO - Todas as sugestões para a tomada de decisões, pareceres e opiniões
emanadas do CPDD deverão se tomadas por maioria absoluta de votos.
ARTIGO 8° - Os membros do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento - CPDD - não
receberão remuneração pelo trabalho prestado, constituído, no serviço relevante ao Município, podendo ser
reconhecido em Decreto do Poder Executivo Municipal.
ARTIGO 9° - O CPDD reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada l5 (quinze) dias, e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente ou pelo Prefeito Municipal.
ARTIGO 10° - Transforma-se em comissão de caráter consultivo da CPDD a C omissão do
Plano Diretor, criada pelo Decreto n° 5916, de 05 de Outubro de 1.990.
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ARTIGO 11° - O Plano Diretor de Desenvolvimento constitui-se de elementos básicos de
estudos e pesquisas e de instrumentação legal e normativa.
§ 1° - Os elementos básicos de estudos e pesquisas são re sultados das atividades e projetos
executivos direta ou indiretamente pela Secretaria Municipal de Planejamento, com a finalidade de fundamentar a
Instrumentação Legal e Normativa.
§ 2° - A Instrumentação Legal e Normativa, além da presente Lei, constará de leia específicas e
de decretos, normas, recomendações, instruções e projetos baixados ou aprovados pelo Poder Executivo, dentro de
sua competência legal.
§ 3° - Os elementos básicos de estudos e pesquisas e a instrumentação legal e normativa
formarão um corpo autônomo e organizado que se irá constituindo ao longo do processo permanente de
planejamento.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

ARTIGO 12° - São objetivos gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento:
I - Integrar, viva, eficaz e permanente, as atividades públicas e privadas, procurando minimizar
os conflitos existentes, representados pelo antagonismo dos interesses privados, que se sobrepõem aos interesses
coletivos da sociedade e sufocam o poder reivindicatório das camadas populares, atendendo às aspirações e
necessidades da comunidade e promovendo a plena participação da comunidade na vida municipal;
II - Hierarquizar os objetivos da administração, avaliando as potencialidades do Município e sua
dependência em relação às diretrizes econômicas, sociais e de desenvolvimento urbano dos governos Federal e
Estadual;
III - Promover a reurbanização de áreas precárias, incentivando a ampliação da oferta de moradia
às classes de baixa renda, residentes no Município;
IV - Promover planos e programas de saúde, objetivando a expansão da medicina preventiva e a
melhoria das condições de saúde da população;
V - Prover, no limite da competência municipal, o atendimento educacional, cultural, hospitalar e
social e quando necessário, incentivar a implementação de investimentos privados e públicos nessas áreas;
VI - Corrigir os desníveis de atendimento na área de recreação, esporte e lazer;
VII - Estabelecer um plano de intervenção cultural na comunidade envolvendo investimentos
financeiros, recursos humanos capacitados e sobretudo promovendo a participação popular.
VIII - Promover o atendimento integral à criança e adolescente em meio aberto, reforçando a
unidade familiar;
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IX - Prestar atendimento social a indivíduos, grupos e estratos populacionais, para amenizar ou
resolver problemas de correntes de situação de marginalidade social;
X - Articular com os demais setores e órgãos dos poderes públicos municipais, estaduais e
federais, bem como com instituições privadas de caráter social, objetivando integrar, definir competências e
responsabilidades, ampliar e aperfeiçoar o atendimento à população.
XI - Dar maior rentabilidade social aos equipamentos públicos existentes, propiciando, à
população, condições para sua plena e adequada utilização.
XII - Reorganizar o território de maneira a reduzir os conflitos de uso e maximizar o rendimento
social da ocupação do solo e do desempenho das atividades privadas;
XIII - Estruturar o tecido urbano de forma a oferecer o

suporte físico adequado ao

desenvolvimento dos sistemas de relações sociais e econômicas;
XIV - Identificar, cadastrar e proteger o patrimônio histórico e ambiental da cidade. Estudar
incentivos do poder público à iniciativa privada a fim de estimular a preservação dos aspectos históricos das
edificações, monumentos, espaços públicos e sítios de valor histórico cultural do Município.
XV - Organizar o sistema de transporte, hierarquizando e completando o sistema viário, de forma
a tornar mínimo os tempos de deslocamentos e garantir coexistência harmônica entre pessoas, veículos e
mercadorias;
XVI - Promover a expansão da rede de equipamentos de infra e superestrutura pública de modo
a atender a demanda, ponderando o investimento e a geração de custeios;
XVII - Assegurar melhores níveis de atendimento no setor de saneamento básico às áreas
urbanas, urbanizáveis, de expansão urbana e zona rural;
XVIII - Manter e recuperar as melhores condições do meio ambiente, dando ^ênfase á
preservação dos recursos naturais e paisagísticos, a criação e manutenção de áreas verdes, ao combate à poluição e a
proteção dos mananciais hídricos, superficiais e subterrâneos;
XIX - Manter e recuperar as melhores condições do meio ambiente urbano, dando ênfase à
preservação da qualidade do espaço público e da paisagem urbana, através do estabelecimento de uma política de
gestão do espaço urbano e do combate às diversas formas de poluição, a saber: sonora, visual e do ar.
XX - Organizar o sistema de áreas institucionais e principalmente o sistema de áreas verdes e
recreação, como um subsistema de estrutura urbana, dotada de equipamentos de recreação e lazer, procurando-se
atingir no mínimo, o índice de 12,00 (doze) metros quadrados de área verde por habitante;
XXI - Fomentar o crescimento equilibrado da oferta de empregos, a capacitação profissional e a
melhoria da renda, incentivando o setor produtivo;
XXII - Incentivar a diversificação das fontes de receita publica e desacelerar o crescimento das
despesas de custeio;
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XXIII - Avaliar permanentemente a conveniência do Município assumir encargos em
substituição ou complemento a outras esferas do Poder Público e providenciar a transferência de recursos suficientes
para fazer face a essas responsabilidades, sem prejuízo de atendimento aos munícipes.

SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

ARTIGO 13° - Os objetivos gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento enumerados no artigo
anterior, serão alcançados em observância de diretrizes nas áreas social, de saneamento básico, físico-territorial,
econômica e financeira, e administrativa, constantes desta seção.
ARTIGO 14° - São diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento, na área social:
I - Implementar o atendimento da rede escolar, notadamente para a população de baixa renda e
da zona periférica do município e reivindicando ao estado os investimentos de sua competência;
II - Atender a rede municipal de ensino, estabelecendo programas que visem a manutenção e
desenvolvimento dos níveis atuais;
III - Concorrer para a formação especializada, de forma a propiciar o ingresso da população no
sistema produtivo, estimulando e apoiando as iniciativas existentes e a criação de novas unidades;
IV - Incentivar a ampliação da rede municipal de atendimento materno-infantil e médicoambulatorial e motivar a população a utilizar os serviços de medicina preventiva a sua disposição;
V - Prover no limite da competência municipal, o atendimento às famílias, visando o
planejamento familiar, através de programas de esclarecimentos dos métodos contraceptivos;
VI - Incentivar a ampliação da rede particular e oficial de estabelecimentos hospitalares,
priorizando a construção do Hospital Geral Municipal na área de influência do bairro Eldorado (setor norte) e do
Hospital de Alta Complexidade.;
VII - Apoiar as gestões da Prefeitura e Estado para a transformação do Conjunto Arquitetônico
da SWFT em Centro Cultural, compatibilizando o Projeto Arquitetônico desenvolvido pela Secretaria do Estado dos
Negócios Jurídicos da Cultura com o Projeto Urbanístico do Parque da Represa;
VIII - Incentivar a criação de centros culturais, artísticos, centros comunitários, teatros,
bibliotecas, museus e outros estabelecimentos e atividades congêneres para permitir o acesso de toda a população
às diversas formas de manifestação cultural;
IX - Investir na capacitação dos órgãos culturais existentes para que estes possam desenvolver
plenamente suas funções;
X - Criar um programa de ação cultural para atender os bairros periféricos e os parques da
cidade;
XI - Desenvolver programação de reciclagem e capacitação cultural para os artistas, lideranças e
profissionais da área;
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XII - Criar o Conselho Municipal de Cultura;
XIII - Promover a construção do “Centro de Lazer do Trabalhador”, dotando a cidade de uma
grande área com equipamentos destinados ao lazer e a recreação da população;
XIV - Construir um Ginásio de Esportes com capacidade aproximadamente 8.000 espectadores,
permitindo a realização de eventos esportivos no âmbito Estadual e Nacional, cultural e artístico;
XV - Incentivar a prática de esportes e lazer pela população em geral, oferecendo áreas e
programas adequados a essas atividades;
XVI - Desenvolver trabalho visando aumentar o nível de participação sobre questões
relacionadas ao município;
XVII - Criar um novo Plano Habitacional a partir das experiências do Programa Nossa Terra,
organizando a participação direta do Poder Público Municipal, através da Empresa Municipal de Construções
Populares - EMCOP e a realizada pela iniciativa privada, conforme diretrizes traçadas neste Plano Diretor e
implementadas pela SEMPLAN;
XVIII - Criar uma política tributária que compatibilidade as necessidades do Município em
promover sua autonomia financeira e de atender à população, especialmente no que diz respeito à prestação de
serviços básicos, com a capacidade de contribuição dos munícipes, notadamente os de baixa renda;
XIX - Dar condições e incentivos à população em geral para que participe da fixação das
diretrizes e prioridades dos planos de governo e de sua implementação.
ARTIGO 15° - São Diretrizes do P.D.D., na área de saneamento básico;
I - A implementação dos Planos de Abastecimento de Água de Disposição Final de Esgotos do
Município com a compatibilidade das grandes linhas coletoras de esgoto ao longo dos vales do Rio Preto e Piedade,
do Parque Setorial e de alternativas de Trabalho de Esgotos.
II - A implementação do Plano de Macro-Drenagem, principalmente através de nova canalização
de barragens de contenção na altura da Avenida José Munia e desobstrução do canal do Rio Preto na Rua São Paulo.
III - implementação do Sistema de Água Potável do Município, aprovado pela Lei 4.765, de
30/11/90, considerando como ponto de captação do Rio Turvo, na altura do Km 45 da Rodovia BR 153 por ser a
alternativa que melhor atende a orientação do P.D.D. de promover a expansão urbana, no sentido norte e constituir
uma primeira etapa em relação à possível captação no Rio Grande, no futuro.
IV - Instituir política de recuperação e preservação de mananciais existentes, implementando
mecanismos que permitam a realização de estudos de aproveitamento destes para o abastecimento futuro do
Município.
V - Firmar convênios com órgãos instituições competentes, visando o controle permanente da
qualidade das águas dos mananciais importantes da região.
VI - Criar e implementar mecanismos adequados ao permanente controle e preservação das
várias formas de poluição, a saber: sonora, visual, atmosférica, do solo e subsolo, bem como dos cursos d‘água, de
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forma a atingir e manter índices satisfatórios, em benefício do meio ambiente, da saúde e do bem estar comum da
população.
VII - Manter sistema, de permanente monitoramento, que possibilite aferir a qualidade de água
bruta e da água tratada, distribuída à população.
VIII - Manter controle permanente de todos os poços tubulares da zona urbana e rural, com
cadastro e controle de higidez obrigatórios.
IX - Manter áreas de proteção e segurança em torno e ao longo dos mananciais que abastecem a
cidade e dos principais rios e córregos, conforme a Legislação Federal e Estadual e ampliando-as, se for o caso,
conforme a potencialidade do uso do solo ribeirinho.
X - Controlar o crescimento da cidade na direção da nascente dos mananciais que a abastecem.
XI - Adotar política através da implantação e instalação de tecnologias de tratamento de
afluentes, que permitam a recuperação, a médio e longo prazo dos rios hoje poluídos.
XII - Adotar planos de cooperação com municípios vizinhos, visando à recuperação e proteção
de rios intermunicipais, em consonância com o definido no item anterior.
XIII - Manter e melhorar os níveis de atendimento em Limpeza Urbana, adotando sistemas que
empregue tecnologias eficientes e sejam implementados através de Empreendimentos auto-sustentados.
XIV - Adotar tecnologia de Tratamento, com recuperação, do Lixo Urbano, preservando as
condições ambientais preconizadas.
XV - Instituir a obrigatoriedade de uso de tecnologia apropriada para o manejo do Lixo
Hospitalar, de acordo com diretrizes específicas a serem divulgadas pela Prefeitura.
XVI - Instituir a obrigatoriedade do uso de tecnologias apropriadas para o manejo do Lixo e dos
Efluentes Industriais, de acordo com diretrizes específicas a serem divulgadas pela Prefeitura..
XVII

- Exigir dos Empreendedores, de Loteamentos ou de Projetos Industriais, custeio

antecipado, quando do licenciamento na Prefeitura, aprovando e autorizando a aplicação de tecnologia para
tratamento do Lixo e dos efluentes a serem gerados pelo Empreendimento.
XVIII - Implementar em conjunto com a Universidade Estadual Paulista, Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Secretaria Estadual da Agricultura, programa de recomposição da Mata Ciliar do Rio Preto e dos
seus afluentes e de proteção de micro-bacias dos principais rios e córregos do Município.
ARTIGO 16° - São diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento, na área físico-territorial:
I - Assegurar o desenvolvimento harmônico de todas as funções urbanas.
II - Conciliar os programas e projetos municipais com a organização territorial, contribuindo para
seu dinamismo e colaborando na solução de problemas afins.
III - Propor e incentivar a implantação de equipamentos públicos prioritários de que a cidade
carece, principalmente os que contribuem para o desenvolvimento urbano do município e melhoria da qualidade de
vida da população.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

IV - Considerar o sistema de transporte urbano, constituído por pessoas e mercadorias
(agentes), por veículos (meios) e pelos canais de comunicação (sistema viário), diagnosticando seu funcionamento e
propondo sistemas e modelos, visando uma melhor eficiência.
V - Reorganizar o sistema viário em função das vias existentes, dos projetos e planos de
expansão da rede estadual e federal e em função das necessidades locais, com características adequadas ao eficiente
desempenho do sistema de transporte coletivo, e do futuro sistema de transporte de massa, considerando como
prioritários os programas para implantação de terminais de passageiros e de cargas, das vias estruturais e as que
constituirão os anéis inter-bairro e de contorno, com dimensões adequadas ao desenvolvimento futuro da cidade.
VI - Organizar e priorizar o sistema de circulação de pedestres como um sub-sistema viário
constituído por calçadas, vias de pedestres, passagens protegidas ou sinalizadas e outros espaços urbanos
relacionados.
VII - Organizar e implantar espaços adequados à atividade industrial e de serviços pesados, de
tal forma que a implantação de indústria e serviços incômodos às zonas presidenciais se concentre em parques e
distritos tecnicamente equipados e seja reduzido, gradativamente, o número de indústrias e oficinas de grande porte e
grandes depósitos em áreas específicas.
VIII - Controlar a expansão da área urbana, desestimulando a ociosidade e adensando atual,
com a

ocupação dos vazios existentes e com a efetiva utilização dos terrenos, respeitada a capacidade dos

equipamentos e infra-estrutura existentes e programados.
IX - Reorganizar a área residencial, distinguindo nitidamente os setores de alta, média e baixa
densidade populacional, de maneira a assegurar habilidade condigna para todas as faixas de renda familiar e permitir a
programação correta de infra-estrutura e demais equipamentos urbanos de modo a reduzir as necessidades de
deslocamento da população.
X - Promover a urbanização de áreas adequadas ao Plano Habitacional, dentro dos critérios do
Plano Diretor de Desenvolvimento, visando principalmente atender a população de baixa renda residente no
município.
XI - Promover a urbanização e reurbanização de áreas precariamente ocupadas e dar prioridade à
instalação dos equipamentos necessários
XII - Controlar a ocupação dos espaços vazios, promover a urbanização e incentivar a ocupação
das áreas loteadas e ociosas, através da taxação progressiva como já previsto no Código Tributário do Município.
XIII - Implantar política de reserva de terrenos e de aquisição contínua, através de um fundo de
áreas verdes e bens dominiais para a expansão do sistema de lazer e da rede de equipamentos públicos.
XIV - Promover a descentralização das atividades exercidas na área central da cidade através da
criação ou implantação de Centros Comerciais de Bairro, através de incentivos na Lei de Uso do Solo e da
implantação de equipamentos públicos com facilidades de acesso e de transportes.
XV - Providenciar a reserva de terrenos e faixas de domínio para a adequação do Sistema Viário
Proposto, principalmente o previsto para o uso do sistema de transporte coletivo e do futuro sistema d transporte de
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massa; a construção dos terminais intermodais de passageiros e cargas e a implantação do anel ferroviário que
desviará o tráfego ferroviário de carga da área urbana e liberará a via férrea atual para uso de Veículos Leves sobre
Trilhos - VLT’s.
XVI - Fazer gestões objetivando a implantação imediata do Trem Regional no trecho MirassolUchoa, com uso da via férrea do FEPASA, construção de pontos de embarque/ desembarque na área urbana de São
José do Rio Preto e adaptação da Estação Central para permitir a integração física e tarifária do sistema ferroviário
com o do transporte urbano e intermunicipal.
XVII - Orientar a implantação dos Conjuntos Habitacionais e Distritos Industriais promovidos
pelas iniciativas privada e pública, quando tecnicamente justificar a sua realização no setor norte da cidade, numa
faixa compreendendo os vetores: Estrada Vicinal para Ipiguá, o Rio Preto e suas futuras Avenidas Parque, a
Rodoviária BR l53 e o traçado do ramo ferroviário norte do futuro sistema de transporte de massa do município.
XVIII - Fazer gestão, junto às esferas competentes, objetivando a duplicação da Rodovia BR l53, no raio de influência da Região Administrativa de São José do Rio Preto, da Rodovia SP-427, no trecho
compreendido entre São José do Rio Preto e Ipiguá e da rodovia SP 425.
XIX - Controlar a ocupação e expansão urbana na direção Sul do Município, na confluência do
Córrego dos Macacos.
XX - Manter as taxas baixas (índice de aproveitamento igual a um) a densidade de ocupação do
solo na zona sul da cidade em toda a área que estiver contida a Bacia de contribuição dos córregos Canela e Borá,
objetivando não agravar o problema de inundações nas partes baixas das avenidas Alberto Andaló e Bady Bassitt.
a) exigir, para as novas edificações aprovadas a partir da promulgação desta Lei
Complementar, a reserva de, no mínimo, 15% da área total do terreno, como taxa de permeabilidade.
b) o proprietário do imóvel poderá escolher livremente a posição da área permeável dentro do
terreno, devendo apontá-la, no projeto, quando da sua apresentação à Prefeitura Municipal.
c) a área permeada deverá ser gramada e/ou ajardinada, vedada a pavimentação total ou parcial.
(Lei Complementar 49/95 de 22/12/95)
XXI - Instituir um mecanismo de arrecadação antecipada de recursos financeiros a ser cobrada
das empresas que realizarem empreendimentos imobiliários na área citada no item anterior, para serem aplicados nas
obras contra inundações, conforme projetos propostos no Plano Diretor de Macro-Drenagem.
XXII - Admitir, a critério da Semplan e do CPDD, empreendimentos imobiliários de média
densidade, na área definida no Item XX, desde que a empresa responsável recolha, antecipadamente, os recursos
previstos no item XXI, proporcionais ao índice de aproveitamento que se estabelecer para a área (zona especial
definida na Lei de Zoneamento).
XXIII - Instituir um mecanismo de arrecadação antecipada de recursos financeiros a ser cobrada
das empresas que realizarem empreendimentos que venham a sobrecarregar a infra-estrutura existente de esgoto,
energia elétrica, água potável, telefonia, vias públicas, etc., identificados nos estudos de impacto ambiental
aprovados pela Prefeitura, para serem aplicados nas obras de readequação da infra-estrutura.
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XXIV - Identificar e proteger visualmente, através de regulamento na Lei de Uso e Ocupação do
Solo os principais marcos referenciais da cidade, através de horizontalização das construções nos raios de influência
e alcance visual destes marcos.
ARTIGO 17° - São diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento, na área econômicofinanceira:
I - Promover a integração econômica e social com os Municípios da região.
II - Fazer gestões junto ao Governo do Estado, visando à inclusão do Município de São José do
Rio Preto, como Região Metropolitana, de conformidade com a Constituição do Estado de São Paulo, Capítulo II Seção II - Artigo l53.
III - Promover entendimentos com os órgãos federais e estaduais objetivando carrear recursos
para o desenvolvimento econômico do Município.
IV - Promover diversificação do parque fabril, orientando e colaborando na implantação de
novas indústrias e no desenvolvimento tecnológico.
V - Promover a ampliação da infra-estrutura das áreas voltadas à produção, dando melhores
condições aos investimentos privados.
VI - Fomentar a produção e produtividade agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
VII - Criar, em conjunto com a DIRA e Casa da Agricultura, programas para o desenvolvimento
rural e a pesquisa agropecuária.
VIII - Criar e organizar o Conselho Agropecuário Municipal.
IX - Criar programas especiais de fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de amparar e
estimular a irrigação.
X - Criar programas específicos de insumos para incentivar a produção de alimentos básicos e
da horticultura objetivando, inclusive a implantação de um cinturão verde.
XI - Criar e desenvolver um Programa de Desenvolvimento Tecnológico objetivando atrair e
desenvolver empresas que empreguem médio ou alto grau de conhecimento tecnológico, procurando assim ampliar
as oportunidades de emprego qualificado e tentar definir, em tempo, um novo e privilegiado papel da economia do
município no contexto nacional.
XII - Criar um Pólo de Alta Tecnologia, utilizando parte da área do I.P.A., doada ao Município,
pelo Estado, e localizada em frente à Rodovia Washington Luiz.
XIII - Colaborar com a Universidade Estadual Paulista para a implantação de um Campus
Universitário e um Parque Tecnológico dotado de um centro de estudos e pesquisas, voltados ao desenvolvimento
científico e tecnológico da região.
XIV - Organizar a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, observando e reestruturando o
PRODEI, capacitando-os principalmente para o gerenciamento do Pólo de Alta Tecnologia e dos Programas de
Distritos Industriais.
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XV - Construir em área definida um Recinto de Exposições Industriais, de forma a promover a
divulgação das atividades econômicas da região.
XVI - Orientar estudos sobre a viabilidade de implantação com a parceria da iniciativa privada,
de um Aeroporto com Parque Industrial anexo, com a precípua finalidade de exportação e importação de produtos da
região, dentro da moderna conceituação de Aeroporto auto-sustentado.
XVII - Intensificar o Programa de Mini-Distritos voltados à micro, pequenas e médias indústrias,
através da criação de novos distritos localizados em áreas próximas das áreas habitacionais de baixa renda
objetivando gerar empregos e melhorar a renda da população.
ARTIGO 18° - São diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento, na área administrativa:
I - Orientar a criação e organização da Empresa Municipal de Processamento de Dados EMPRO, com a responsabilidade de implantar o sistema de informatização da administração municipal.
II - Transformar o (DAE) DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS em Autarquia Municipal e
adotar política de tarifas baseadas em custos reais..
III - Orientar a criação e organização da Empresa Municipal de Transportes - EMTRAN - e da
Secretaria Municipal de Transportes, com a responsabilidade de gerenciarem todas as questões relativas ao
transporte intermunicipal e urbano e ao trânsito em geral, de competência do município.
IV - Promover a descentralização administrativa dos serviços públicos através da implantação
de Unidades Regionais nos bairros Boa Vista/Eldorado, Maceno/Ipiranga, Santa Cruz, Parque Estoril e
Redentora/Aclimação.
V - Orientar e promover a construção da “Praça dos Três Poderes”, destinada a abrigar em
novas edificações os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
VI - Promover a urbanização da área do atual Paço Municipal, criando um Centro de
Convivência, na área central, destinado à população e garantir a preservação e as características arquitetônicas do
Mercado Municipal.
VII - Promover a criação de um Departamento de Parques e Jardins, dotado de recursos
humanos e materiais necessários à implementação e conservação de todas as áreas verdes existentes e previstas no
Plano de Áreas Verdes do Município.
VIII - Promover a realização de um levantamento aerofotogramétrico completo para o município,
com a reconstituição em diversas escalas com vista a ajudar o Planejamento Urbano.
IX - Contribuir, através de estudos e propostas, para a melhoria da arrecadação dos impostos
municipais, em particular a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano e Imposto Sobre Serviço, através da
atualização do cadastro imobiliário municipal.
X - Subsidiar a elaboração anual do Orçamento Programa, tendo em vista transformá-lo em
instrumento de planejamento.
XI - Promover o recadastramento da ocupação do solo, visando permitir a montagem de um
cadastro imobiliário correto o qual permitirá uma justa administração da arrecadação municipal.
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SIGNIFICADO DO PLANO
DIRETOR

ARTIGO 19° - Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, a responsabilidade pela
implantação do Processo Permanente de Planejamento, o qual será viabilizado através da criação do Plano Diretor de
Desenvolvimento.
ARTIGO 20° - As atribuições da Secretaria Municipal de Planejamento são as constantes do
Decreto n° 4.161, se 23 de Julho de 1.986, acrescidas das mencionadas no artigo anterior.
ARTIGO 21° -O Plano Diretor de Desenvolvimento deve consubstanciar as aspirações ou
objetivos da comunidade, para o desenvolvimento integral do município, a médio e longo prazo. As diretrizes dele
constantes, embora gerais, devem refletir as condições específicas do município.
PARÁGRAFO ÚNICO - As diretrizes traçadas no Plano Diretor de Desenvolvimento referem-se,
obrigatoriamente, a cada um dos seguintes aspectos:
a) Aspectos sociais e de saneamento básico;
b) Aspectos físico-territoriais;
c) Aspectos econômico-financeiros;
d) Aspectos administrativos.
ARTIGO 22° - Os planos políticos de governo, oriundos das ações de planejamento, devem
representar sempre uma tomada de posição da comunidade em face a aspectos setoriais e não devem ser confundidos
com os instrumentos utilizados para a execução.
ARTIGO 23° - Constituem aspectos sociais de saneamento básico:
I - Política Habitacional do Município:
II - Política Educacional:
III - Política de recreação e Lazer:
V - Política de Promoção Social:
VI - Política do Meio Ambiente:
VII - Política Cultural.
ARTIGO 24° - Constituem aspectos físico-territoriais:
I - Ocupação territorial de todo o município, envolvendo a distribuição e inter-relação entre os
núcleos urbanos (sede, distritos, vilas, povoados), a proteção de recursos naturais e áreas agrícolas, a rede de
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transportes, os serviços públicos e todos os demais equipamentos, encarados como elementos que afetam a
ocupação e exploração do território pela população;
II - Política orientadora da distribuição territorial de todos os equipamentos e serviços, no
decorrer do tempo;
III - Política de circulação e transportes, incluindo o sistema rodoviário municipal, o sistema
viário urbano, os terminais de transporte, o sistema de transporte, o sistema de transportes coletivos, o futuro
sistema de transporte de massa e o tráfego em geral;
IV - Política orientadora do uso e ocupação das áreas urbanas e rurais.
ARTIGO 25° - Constituem aspectos econômico-financeiros:
I - Política Municipal de incentivo ao desenvolvimento industrial, ao comércio, aos serviços. a
agropecuária, ao extrativismo e ao turismo;
III - Política de agilização do sistema de arrecadação de impostos públicos, adotando-se critérios
justos;
III - Orçamentos-programas, anuais e plurianuais, que propiciem a adequada distribuição dos
recursos públicos em benefício da maioria da população, de acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas.
ARTIGO 26° - Constituem aspectos administrativos:
I - Recursos Financeiros;
II - Recursos Humanos;
III - Organização e estrutura administrativa;
IV - Material, equipamentos e instalações;
V - Relações com os poderes estadual e federal.

SEÇÃO II
DO SIGNIFICADO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

ARTIGO 27° - O processo de planejamento constitui-se num imperativo básico para que as
decisões da administração sejam baseadas no conhecimento da situação do Município e de suas tendências futuras,
na consciência das prováveis conseqüências, advindas das decisões tomadas, na clara definição dos objetivos a
racional aplicação dos recursos necessários à obtenção dos resultados visados.
PARÁGRAFO ÚNICO - O processo de Planejamento, em geral, não substitui, mas sim fortalece
a capacidade de decisão política e de comando administrativo das autoridades mu nicipais, propiciando que as
decisões do Prefeito e da Câmara sejam baseadas no conhecimento suficiente da realidade local e escolhidas entre
alternativas técnicas previamente estudadas.
ARTIGO 28° - O processo de planejamento é utilizado, na prática, semp re que se procura fazer
uma análise da realidade atual e das perspectivas futuras, se definam os objetivos a atingir, se preparem os meios
para atingi-los, se acompanhe a aplicação dos meios e se avaliem os resultados obtidos.
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ARTIGO 29° - O processo de planejamento, como método, deve ser utilizado em todos os
setores de atividades da Prefeitura, procurando-se atingir um máximo de resultados com um menor número de
recursos.

SEÇÃO III
DOS ELEMENTOS BÁSICOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO
DE PLANEJAMENTO E DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

ARTIGO 30° - As diretrizes expressas nesta Lei deverão ser obedecidas na implementação das
políticas públicas municipais em todas as suas fases: planos setoriais, programas, legislação orçamentária, projetos e
execução de obras e serviços.
§ 1° - A política de Reorganização e Racionalização do Sistema de Transporte Coletivo, deverá
ser implementada em consonância com as diretrizes gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento e Estudo de
Reorganização do Sistema de Transporte Coletivo, elaborado pela PROTAN ENGENHARIA - 1986.
§ 2° - A política de Esgotos Sanitários do Município deverá ser implementada de acordo com as
diretrizes gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento Autônomo de Água e Esgotos - D.A.A.E., e do Diagnóstico e
Diretrizes Básicas para Projeto Técnico de Disposição Final de Esgotos Sanitários do Município de S.J. do Rio Preto
- ASTRE - Assessoria Técnica 1982.
§ 3° - A Política de Abastecimento de água deverá ser implantada de acordo com as diretrizes
gerais do Plano Diretor de Desenvolvimento e do Plano Diretor do Sistema de Abastecimento de água de São José do
Rio Preto, e estudo do Departamento Autônomo de Água e Esgotos - D.A.E.E., elaborado pelo T.S.E. Técnicas e
Serviços de Engenharia S.A. - l983.
§ 4° - A Política de Macrodrenagem do Município deverá ser adotada de acordo com as
diretrizes gerais do P.D.D. e PLANO DE MACRODRENAGEM DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO elaborado pela
ENGEVIX Engenharia S..A. - 1983, e em especial na execução das obras da nova canalização e barragens de
retardamento no córrego canela e desobstrução do canal do rio Preto na altura da Rua São Paulo, como forma de
solução às inundações nas imediações dos Terminais de Transportes, Urbano, Rodoviário e Ferroviário.
§ 5° - A Política Ambiental e de implementação de áreas verdes deverá ser desenvolvida com
base nas diretrizes gerais do P.D.D. e do Estudo de Áreas Verdes e Espaços Abertos de São José do Rio Preto, e
Parque de Fundo de Vale de S.J.R.Preto elaborados pelos arquitetos Jamil José Kfouri e Myrthes I..S. Baffi - 1977 e
1980.
§ 6° - A Política de desenvolvimento agrícola e irrigação deverá ser implementada de acordo
com as diretrizes gerais do P.D.D. e Estudos da D.I.R.A., em especial de Micro-Bacias no Córrego da Lagoa - Casa da
Agricultura.
§ 7° - A implantação do Sistema Racionalizado de Coleta de Lixo Urbano deverá obedecer às
diretrizes gerais do P.D.D. e estudo elaborado pela CETESB para São José do Rio Preto.
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§ 8° - Integra a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento o mapa n° 1 Expansão Urbana”.
ARTIGO 31° - A COMISSÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO C.P.D.D.,
deverá apresentar até 240 dias após a promulgação da presente Lei, texto completo de revisão e atualização do Plano
Diretor de Desenvolvimento, e compatibilização dos planos setoriais, mencionados no artigo anterior, nos pontos em
que apresentarem aspectos conflitantes quando sobrepostos uns aos outros.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Comissão do Plano Diretor de Desenvolvimento, poderá para realizar
o estudo mencionado no “caput” deste artigo, contratar assessoria técnica externa.
ARTIGO 32° - As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações
próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
ARTIGO 33° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 23 de Dezembro de 1992.

Dr. Antônio Figueiredo de Oliveira
Prefeito Municipal

Dr. Evaristo Marques Pinto
Secretário M. Negócios Jurídicos
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