BLOCO 1:
PROJETOS DE SISTEMAS DE AREAS VERDES, CORREDORES ECOLÓGICOS E DE
ARBORIZAÇÃO URBANA
( 1, 9, 10, 14, 17, 21, 22, 26 )
PROJETO 1: Diretrizes e Projetos de um sistema de áreas verdes, corredores ecológicos,
arborização urbana, areas de reserva legal, unidades de conservação no PD, Zoneamento
Urbano e Ambiental, e PD de Arborização Urbana.
PROJETO 2: Diretrizes e Projetos de incentivos fiscais , com arborização urbana e cobertura
vegetal vinculada a parâmetros urbanisticos de usos e ocupação do solo ( 1 unidade/testada de
10m, indice de cobertura vegetal)
PROJETO 3: Projeto de Corredores Ecológicos ( CECO ) em todas as redes hidricas como
unidades espaciais, com distancia de 50 m mínimo de cada lado, incluindo a preservação de
30m de APP, como produção de mata ciliar, integrados a projetos de valorização e
requalificação econômica e turistica de sitios urbanos.
PROJETO 4: Projetos de preservação e conservação ambiental de Sistemas continuos de
Parques Nascentes , com revegetação e arborização .
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MOBILIDADE

URBANA
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(4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 29 )
PROJETO 1: Diretrizes no PD e PDMob de uma estrutura viária hierarquizada de Corredores
Viários Urbanos e Anel Circular de transporte urbano , com Projetos de modernização e
requalificação urbana, integrado ao desenvolvendo um zoneamento ambiental urbano misto e
diversificado de atividades e uso do solo sujeitos a licenciamento.(4, 6, 11)
PROJETO 2: Diretrizes de uma estrutura viária e Projetos de Mobilidade Urbana , priorizando
pedestres e cidade mais caminhável como sistemas alternativos e sustentáveis , mais seguros,
segregados e integrados a corredores hídricos e ecológicos ( 18, 19, CECO)
PROJETO 3: Diretrizes de PD e PDMob com Projetos de Mobilidade Urbana Sustentável para
as modais de transporte urbano na cidade , com uma matriz energética de veículos e onibus
públicos e privados ( ecofrotas), alimentados por combustíveis limpos e renováveis ( elétrico,
hibridos, biomassa, biodisel
(7, 12)
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PROJETO 4: Diretrizes no PD e PDMob de Projetos de Mobilidade Sustentável, com a criação
de Contorno Ferroviário para modal de cargas ( se possivel no divisor das subbacias do São
Domingos e Onça ), e reuso da rede ferrea existente para criação de VLT-Metro de superficie
para transporte de passageiros urbanos e regionais no Parque Linear São Domingos como um
Anel Turistico (13)

Hidrografia
Limite municipal
Igreja Matriz
Centro histórico

PROJETO 5: Diretrizes NO PD, PDMob e Cartilha de projetos de melhorias e requalificação de
calçadas, passarelas e caminhos de pedestres, nos corredores viários urbanos, centro urbano,
bairros e novos empreendimentos, valorizando a cidade mais caminhável (8, 19)
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BLOCO 3:
DIRETRIZES E PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
URBANA
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(2, 3 )

Pontos notáveis
PROJETO 1: Diretrizes de PD, PISB , LUOS e ParSolo, sobre projetos de infraestrutura
urbana tradicional e/ou alternativa ( água, esgoto , drenagem, energia)de empreendimentos de
chácaras urbanas e de recreio, introduzindo normas sobre caracteristicas técnicas e sistema de
gestão, monitoramento e controle das redes de infraestrutura pelos responsáveis e pelo agente
público.
BLOCO 4 :
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(5, 20, 22, 23, 24, 25 )

Aeroporto
Prefeitura Municipal
Terminal Rodoviário
Estação Ferroviária

URBANISTICOS

DE

PROJETO 1: Diretrizes de PD, ZUOS e ParSolo sobre a descrição e classificação técnica de
empreendimentos urbanisticos, residenciais, habitacionais, comerciais, serviços e industriais
para pequenas propriedade urbanas e rurais , definindo anexos de tabelas de parâmetros e
diretrizes de licenciamento e aprovação (5, 20)

Sub-bacias
Bacia do Ribeirão Cubatão (UGRHI 16)

Legenda Temática

Bacia do Ribeirão da Onça (UGRHI 15)
Bacia do Ribeirão São Domingos (UGRHI 15)

PROJETO 2: Diretrizes de PD, ZUOS e ParSolo sobre instrumentos urbanos, fiscais, e Projetos
e empreendimentos urbanisticos de integração entre sitios urbanos e rurais aos sistemas de
áreas verdes, parques nascentes, corredores ecológicos, sistemas de mobilidade urbana
sustentável, e turismo sustentável . (21, 22 )
PROJETO 3 : Diretrizes de PD, ZUOS e ParSolo sobre instrumentos, critérios de projetos,
aprovação , licenciamento, aprovação, contrapartidas , compensação e mitigação de
emprendimentos de loteamentos e condomininios urbanisticos horizontais fechados (23, 24)
PROJETO 4 : Diretrizes de PD, ZUOS e ParSolo sobre instrumentos urbanísticos de PPP e
Operações Urbanas Consorciadas, em relação a empreendimentos e projetos estratégicos
conjuntos de produção da cidade, desenvolvimento urbano e regional, e investimentos em
determinadas regiões que deverão ser definidas em Mapa específico do PD. (25)
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