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TEXTO APROVADO 
 

PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 

TEXTO BASE COM A SÍNTESE DE TODAS AS PROPOSTAS QUE ENSEJAM 

OS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO PLANO DIRETOR PROPOSTOS E 

DISCUTIDOS. 

 

(NÃO ESTÃO RELACIONADAS NESTE TEXTO AS PROPOSTAS COM OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMO 

POR EXEMPLO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS BINÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS OU 

PARQUES ESPECÍFICOS, OBRAS OU DIRETRIZES DE USO E COUPAÇÃO DO SOLO ESPECÍFICAS. O 

TEXTO SERÁ A BASE PARA DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS SETORIAS E ESPECÍFICAS E PARA O 

MACROZONEAMENTO) 
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1 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Sustentável do 

Município de Itapema serão norteados pelos seguintes Princípios 

Fundamentais: 

I - A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, que deve ser compreendida como o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, 

à justiça social, ao acesso universal aos direitos sociais, ao 

desenvolvimento social, econômico e ambiental, incluindo o direito à 

terra urbana e rural, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, a plena mobilidade, aos serviços públicos, ao 

trabalho, ao patrimônio histórico e cultural da cidade, ao sossego, ao 

esporte e ao lazer; 

II - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA, que significa o elemento 

constitutivo do direito de propriedade e é atendida quando a propriedade 

cumpre os critérios e graus de exigência de ordenação territorial 

estabelecidos pela legislação, priorizando os espaços coletivos, de uso 

público e à regularização fundiária e no atendimento aos coeficientes 

mínimos e máximos de utilização determinados nos índices de uso e 

ocupação do solo estabelecidos nesta lei e em seus regulamentos. 

III - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL, que significa o elemento 

constitutivo do direito de propriedade e é atendida quando, 

simultaneamente, a propriedade é utilizada de forma adequada e 

racional para fins de regularização econômica relacionada à agricultura, 

pecuária e similares e, ambiental do uso da terra, conservando seus 

recursos naturais, mantendo o equilíbrio ambiental numa perspectiva de 

bem estar social, dos proprietários e dos trabalhadores e observando as 

disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - A EQUIDADE E INCLUSÃO SOCIAL E TERRITORIAL, que deve ser 

compreendido como a garantia da justiça social a partir da redução das 

vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais e territoriais entre 

grupos populacionais e entre os bairros do Município de Itapema; 

V - O DIREITO À CIDADE, que deve ser compreendido como o processo de 

universalização do acesso aos benefícios e às comodidades da vida 
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urbana por parte de todos os cidadãos, seja pela oferta e uso dos 

serviços, equipamentos e infraestruturas públicas, bem como pelas 

políticas públicas em geral; 

VI - O DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, que 

significa o direito sobre o patrimônio ambiental, bem de uso comum e 

essencial à sadia qualidade de vida, constituído por elementos do 

sistema ambiental natural e do sistema urbano de forma que estes se 

organizem equilibradamente para a melhoria da qualidade ambiental e 

bem-estar humano; 

VII - A JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DECORRENTES DO 

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, que significa a apropriação social da mais-

valia oriunda da modificação dos índices de construção, devendo ser 

recuperada, não privativamente, mas em prol de toda a coletividade com 

vistas à redistribuição das políticas urbanas, medida hábil a realizar 

justiça social. 

VIII - ASUSTENTABILIDADE, compreendida como um modelo de 

desenvolvimento social, econômico, espacial, ambiental, ecológico, 

cultural e político, que satisfaça as necessidades das gerações atuais, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas 

próprias necessidades. 

IX - A GESTÃO DEMOCRÁTICA, que significa garantir a ampla participação de 

todos os munícipes, diretamente ou por intermédio de suas 

representações nos processos de planejamento e gestão da cidade, de 

realização de investimentos públicos e na elaboração, implementação e 

avaliação de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
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2 - DIRETRIZES FUNDAMENTAIS 

O Plano Diretor Sustentável de Itapema tem como finalidade atingir o pleno 

desenvolvimento da cidade, de forma sustentável, garantindo o uso e a 

ocupação justa e equilibrada do seu território, assegurando, a todos os seus 

habitantes, condições de bem estar, qualidade de vida, inclusão, equidade e 

segurança, segundo as seguintes Diretrizes Fundamentais: 

I - O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, diretriz que visa garantir os direitos sociais 

para todos os cidadãos na melhoria da qualidade de vida, com equidade, 

oportunizando a distribuição de renda, à oferta de moradia digna, a 

infraestrutura básica, a mobilidade, e o acesso aos serviços públicos e 

aos equipamentos sociais, em especial saúde, segurança e educação; 

 

a) DESENVOLVIMENTO SOCIAL - OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

(i) Promover a inclusão social, compreendida como pleno acesso a 

bens, serviços e políticas sociais e como fortalecimento da 

solidariedade e integração entre todos os seus habitantes; 

(ii) Promover o cumprimento da função social da propriedade, 

entendido como atendimento às exigências de ordenação da 

Cidade,  

(iii) Promover a criação de espaços públicos para o desenvolvimento 

da sociabilidade e cidadania; 

(iv) Aperfeiçoar os mecanismos de participação da sociedade no 

processo de planejamento, fiscalização, monitoramento e 

acompanhamento das ações da administração pública 

relacionadas às políticas de desenvolvimento municipal; 

(v) Planejar a distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas de modo a evitar distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a mobilidade e a 

qualidade de vida; 

(vi) Implementar uma política fundiária e de uso e ocupação do solo 

que garanta o acesso à terra para as funções sociais da cidade e 

proteja o patrimônio ambiental e cultural; 
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(vii) promover a regularização e a urbanização de áreas precárias já 

existentes e passiveis de serem regularizadas;  

(viii) Incentivar à produção de Habitação de Interesse Social, com 

moradias dignas, equipamentos sociais, educacionais, de lazer, 

esportivos e culturais, a proteção e ampliação de áreas livres e 

verdes e, sua integração na malha urbana da Cidade;  

(ix) Reduzir as desigualdades sócio-territoriais para garantir, em 

todos os bairros da cidade, o acesso a equipamentos sociais, a 

infraestrutura e serviços urbanos; 

(x) Desestimular a retenção especulativa de imóveis urbanos;  

(xi) Adotar programas de regularização fundiária, urbanística(ZEIS) e 

edilícia;  

(xii) Promover a justa distribuição de benefícios e ônus do processo de 

urbanização, adotando-se medidas de recuperação da mais valia 

imobiliária resultantes de investimentos públicos;  

(xiii) Ampliar e consolidar a estrutura física e os serviços na área de 

saúde, educação, de esportes, lazer, segurança e assistência 

social;  

(xiv) Apoiar o aperfeiçoamento do sistema educacional em diversos e 

diferentes níveis de formação;  

(xv) Fomentar o desenvolvimento das práticas esportivas e do lazer; 

(xvi) Adotar práticas voltadas à assistência, valorização e geração de 

oportunidades aos grupos sociais desfavorecidos, vulneráveis, em 

risco social; 
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II - O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, diretriz que buscará proporcionar ao 

setor público e privado as condições para a manutenção e geração de 

atividades produtivas, agrícolas, industriais, comerciais e de serviços, 

especialmente aqueles voltados ao turismo e/ou que proporcionem o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, geradoras de riqueza, 

trabalho e renda, em especial para os empreendimentos qualificados que 

mantenham o equilíbrio no fluxo de investimentos compatíveis com os 

padrões de produção e consumo, ao longo de todo o ano; 

  

a) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

(i) Consolidar, incentivar e diversificara vocação turística do 

Município de Itapema (hotelaria, gastronomia, esporte, lazer 

náutico, turismo balneário, turismo rural, turismo de experiência, 

turismo científico,turismo de aventura, turismo de eventos, 

turismo cultural, ambiental e de inovação tecnológica, entre 

outros)fortalecendo sua posição como centro regional de 

desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis;  

(ii) Adotar padrões de produção e consumo de bens e serviços 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social 

e econômica do Município; 

(iii) Fomentar atividades econômicas sustentáveis, fortalecendo as 

atividades já estabelecidas e estimulando a inovação, o 

empreendedorismo, a economia solidária e a redistribuição das 

oportunidades de trabalho no território, tanto na zona urbana 

como na rural; 

(iv) Desenvolver e fortalecer as Centralidades dos Bairros para a 

promoção de um desenvolvimento econômico equilibrado; 

(v) Promover a qualificação na educação profissionalizante voltada 

às vocações locais; 

(vi) Promover e apoiar programas e empreendimentos para geração 

de trabalho continuado e renda visando reduzir as desigualdades 

sociais;  
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(vii) Destinar áreas para parques industriais ou fortalecer as já 

existentes, estruturando-as de acordo com conceitos do 

desenvolvimento sustentável;  

(viii) Incentivar e fortalecer empreendimentos públicos e/ou privados, 

de serviços especializados voltados à saúde;  

(ix) Apoiar as comunidades tradicionais ligadas a atividade pesqueira 

artesanal, a agricultura familiar rural e urbana, o artesanato e 

pequenos estabelecimentos de comércio e serviços voltados à 

população local e aos turistas;  

(x) Apoiar e resgatar as tradições e a gastronomia local; 

(xi) Revitalizar os núcleos originais do Município de forma integrada a 

política de ocupação urbana para gerar ambiência e valorização 

do patrimônio; 

(xii) Explorar os recursos naturais continentais e do mar de forma 

racional e sustentável; 

(xiii) Promover e incentivar a proteção ao patrimônio natural, cultural, 

histórico e arqueológico como forma de valorização das 

identidades e desenvolvimento do turismo;  
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III - O DESENVOLVIMENTO ESPACIAL (Ambiente Construído), diretriz que 

objetiva garantir a construção da cidade em bases sustentáveis para a 

oferta de moradia, locais de trabalho, de espaços destinados ao turismo, 

esporte e ao lazer, à disponibilidade de espaços para a educação, saúde e 

demais políticas públicas, ao incentivo do empreendedorismo, à 

industrialização em bases tecnológicas, ao equilíbrio entre o ambiente 

rural e urbano, a desconcentração de fluxos, a adoção de práticas menos 

agressivas à saúde e ao ambiente, ao manejo sustentado dos ambientes 

naturais; a promoção da qualificação dos espaços urbanos já 

consolidados; ao ordenamento do uso do solo de forma a evitar espaços 

adensados inadequadamente em relação à infraestrutura e aos 

equipamentos e serviços urbanos comunitários; a garantida 

sustentabilidade sócio-ambiental dos empreendimentos públicos e 

privados; a utilização dos instrumentos de promoção da política urbana 

previsto no Estatuto das Cidades que visam compensar a mais valia do 

espaço urbano, gerando recursos e parcerias para a promoção do 

desenvolvimento urbano e da redução dos desníveis sócio-espaciais. 

 

a) DESENVOLVIMENTO ESPACIAL (Ambiente Construído) - OBJETIVOS 

FUNDAMENTAIS 

 

(i) Promover a ocupação do território de forma harmônica, justa e 

sustentável, recuperando os passivos ambientais, de 

infraestrutura e serviços públicos compatíveis com as projeções 

de crescimento da população, da economia e das infraestruturas; 

(ii) Promover a Cidade Compacta, limitando a expansão urbana por 

sobre os espaços naturais e rurais; 

(iii) Promover as centralidades, oferecendo oportunidades de 

desenvolvimento econômico e social nos bairros; 

(iv) Promover a revitalização e valorização dos espaços urbanos 

construídos, em especial dos sítios históricos e dos ambientes de 

integração com o ambiente natural, das edificações de uso 

coletivo e da qualidade na produção arquitetônica; 
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(v) Adotar parâmetros de uso, ocupação e construção, garantindo a 

permeabilidade do solo, a boa ventilação e insolação, a 

arborização, a oferta de espaços generosos de uso coletivo, a 

segurança patrimonial e a redução do uso de recursos não 

renováveis;  

(vi) Recuperar e reabilitar as áreas periféricas da cidade; 

(vii) Definir áreas para implantação de habitação social; 

(viii) Reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura e 

transportes coletivos, em quantidade suficiente para atender ao 

déficit acumulado e às necessidades futuras, dos serviços 

públicos, de habitação social, educação, assistência social, saúde, 

cultura, esporte e lazer; 

(ix) Distribuir usos e intensidades de ocupação do solo de forma 

equilibrada, para evitar ociosidade ou sobrecarga em relação à 

infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, e 

para melhor alocar os investimentos públicos e privados, 

estabelecendo mecanismos de controle da ocupação do território 

baseados na capacidade de carga; 

(x) Compatibilizar e adequar a intensificação da ocupação do solo 

com a disponibilidade e ampliação da capacidade de 

infraestrutura para atender às demandas atuais e futuras; 

(xi) Adequar as condições de uso e ocupação do solo às 

características do meio físico, impedindo a deterioração e 

degeneração ambiental do Município; 

(xii) Adotar medidas de correção, reabilitação e revitalização de áreas 

urbanas degradadas ou em processo de degradação; 

(xiii) Revisar e aperfeiçoar a legislação de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo e das normas edilícias, com vistas a aproximar 

a legislação da realidade urbana, assim como facilitar sua 

compreensão e aplicação pela população; 

(xiv) Ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar: 

- a proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou 

inconvenientes; 
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- o parcelamento, a edificação ou o uso excessivos ou 

inadequados do solo em relação à disponibilidade de 

infraestrutura urbana; 

- a instalação de empreendimentos ou atividades que venham a 

ser polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 

correspondente ou medidas compensatórias ou mitigadoras sob 

a responsabilidade do gerador; 

- a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 

subutilização ou não utilização; 

- a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre usos e 

a função das vias que lhes dão acesso; 

- a poluição e a degradação ambiental; 

- a impermeabilização excessiva do solo, assim como prejuízos a 

condições saudáveis de ventilação e insolação; 

- o uso inadequado dos espaços públicos; 

(xv) Controlar o processo de expansão horizontal da aglomeração 

urbana, com a finalidade de preservar as áreas verdes; 

(xvi) Promover o desenvolvimento do Cinturão Verde da cidade; 

(xvii) Estabelecer Áreas de Revitalização Urbana;  

 

I) O DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO (Ambiente Construído + Ambiente 

Natural), diretriz que tem por finalidade o correto uso dos recursos 

naturais, minimizando os danos aos sistemas de sustentação da vida, em 

especial na manutenção dos recursos hídricos, redução dos resíduos 

tóxicos e da poluição, na reciclagem de materiais e energia, na 

conservação ambiental, na aplicação de tecnologias limpas e de maior 

eficiência e, no aprimoramento das regras para uma adequada proteção 

ambiental; 

 

a) DESENVOLVIMENTO ECOLÓGICO- OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

(i) Garantir o livre acesso à orla marítima, implantando e formando 

circuitos de lazer e ecoturismo; 
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(ii) Universalizar o sistema de abastecimento de água, a coleta e o 

tratamento ambientalmente adequado dos esgotos e dos resíduos 

sólidos; 

(iii) Ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes e 

permeáveis, a paisagem e a orla marítima; 

(iv) contribuir para mitigação de fatores antropogênicos que contribuem 

para a mudança climática, inclusive por meio da redução e 

remoção de gases de efeito estufa, da utilização de fontes 

renováveis de energia e da construção sustentável, e para a 

adaptação aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas; 

(v) Implementação de políticas para redução da poluição sonora e 

visual; 

(vi) Implementação de políticas de incentivo a construção da cidade em 

bases sustentáveis, em especial no reuso de água, na redução do 

consumo dos recursos naturais e na geração de energia limpa; 

(vii) Implementação do saneamento ambiental com medidas 

eficazes de controle e tratamento da poluição ambiental e da 

produção dos resíduos urbanos sobre os recursos naturais e 

hídricos, incluídos a orla e o mar territorial; 

(viii) Garantir o correto tratamento e destinação final dos resíduos 

urbanos, estimulando prioritariamente a reciclagem e reutilização; 

(ix) Implantar programas de arborização urbana; 

(x) Incentivar as construções com certificação ambiental “selo verde”. 
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II) O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (Ambiente Natural), diretriz 

fundamental para garantir o equilíbrio entre o ambiente construído e o 

ambiente natural, entre os espaços de uso privado e os espaços livres e 

de uso coletivo, a conservação geomorfológica, equilíbrio de 

ecossistemas, a erradicação da pobreza e da exclusão, o respeito aos 

direitos humanos e a integração social, ajustadas à recuperação, 

proteção e preservação do meio ambiente; 

 

a) DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL- OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

(i) Proteção, preservação e manejo controlado no que couber do mar 

territorial, da praia, dos costões rochosos, sítios arqueológicos, rios, 

lagoas, manguezais, dos mananciais de água, dos exemplares da 

fauna e da flora, da vegetação de restinga e da cobertura vegetal 

que contribui para a preservação das encostas e nascentes que 

compreendem o conjunto de elementos que constitui o patrimônio 

do ambiente natural e acervo fundamental à preservação e 

composição da paisagem do Município; 

(ii) Proteger os recursos naturais, em especial as reservas florestais 

onde encontram-se os mananciais hídricos superficiais e 

subterrâneos no Município; 

(iii) Utilizar de forma racional os recursos naturais, em especial a 

água, as matas e o solo, como forma de garantir uma cidade 

sustentável para as presentes e futuras gerações; 

(iv) Proteger e incentivar as áreas de preservação permanente, as 

unidades de conservação, as áreas de proteção dos mananciais e a 

biodiversidade, observando os aspectos sociais; 

(v) Implantar políticas e programas de desenvolvimento urbano 

sustentável; 

(vi) Promover a recuperação de áreas ambientalmente degradadas;  

(vii) Definir áreas a recuperar, revitalizar, preservar ou proteger;  

(viii) Garantir a integração da área urbana a um sistema de áreas 

verdes;  
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O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, diretriz que visa garantir a memória, a 

identidade, o respeito aos diferentes valores entre os povos, as especificidades 

locais, em especial das etnias originais, promovendo os espaços culturais e 

criativos e o acolhimento de outras culturas. 

 

b) DESENVOLVIMENTO CULTURAL- OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

(i) Preservar e recuperar a identidade cultural, do acervo e patrimônio 

da população, da ambiência urbana voltada para as raízes culturais 

e à valorização de tradições locais; 

(ii) Preservar e valorizar a paisagem, os bens e áreas de valor histórico, 

turístico, cultural e religioso; 

(iii) proteger o patrimônio histórico, ambiental, turístico, cultural e 

religioso e valorizar a memória, o sentimento de pertencimento à 

cidade, a diversidade e a inovação. 
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III) O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO, diretriz que deverá proporcionar a 

evolução da democracia participativa e representativa, oportunizando a 

descentralização das decisões no território do Município, promovendo a 

construção de espaços públicos comunitários, a adoção de políticas 

públicas que oportunizem uma cidade com maior coesão social, a 

descentralização da gestão de recursos, o aprimoramento das relações 

intergovernamentais visando a integração e o desenvolvimento regional 

através de parcerias e acordos comuns e, ampliar e fortalecer a 

capacidade de planejamento e gestão urbana do Poder Público; 

 

a) DESENVOLVIMENTO POLÍTICO- OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

(i) Promover a prática de planejamento participativo como parte 

integrante do processo de gestão urbana e implementação do 

Plano Diretor. 

(ii) Fortalecer uma gestão urbana integrada, descentralizada e 

participativa; 

(iii) Promover parcerias para o saneamento ambiental da região; 

(iv) Promover um Plano Regional de Integração e Mobilidade 

Sustentável; 

(v) Promover políticas de desenvolvimento da cultura e do turismo 

regional de qualidade; 

(vi) Integrar as políticas regionais de educação, saúde e segurança 

pública; 

(vii) Promover a cooperação entre os diversos níveis de governo, a 

iniciativa privada e todos os setores da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social. 

(viii) Estabelecer acordos e parcerias regionais voltados ao 

desenvolvimento sustentável econômico, social, ambiental e 

cultural do território. 
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VIII) A MOBILIDADE URBANA, diretriz que deverá proporcionar uma cidade 

acessível a todos os cidadãos, que reduza os impactos negativos do 

trânsito sobre a qualidade de vida do cidadão, que proporcione a 

redução dos conflitos, adotando políticas e ações que priorizem os 

meios motorizados coletivos públicos sobre os meios motorizados 

individuais e, dos meios não motorizados sobre os motorizados, 

promovendo a mobilidade urbana sustentável num conjunto de 

políticas e ações que integrem o transporte de pessoas e mercadorias 

ao sistema de circulação, proporcionando o acesso amplo e 

democrático a todo o território do município;  

a. MOBILIDADE URBANA- OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

i. Promover a integração da política de mobilidade com a de 

controle e uso do solo de forma sustentável estabelecendo a 

equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 

logradouros; 

ii. Promover a integralidade da acessibilidade como direito 

universal de todos; 

iii. Priorizar caminhos acessíveis aos pedestres, aos modos não-

motorizados e aos modos coletivos de transporte, de forma 

efetiva, eliminando as segregações espaciais e sociais; 

iv. Reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a 

relação entre os locais de emprego, moradia e de lazer; 

v. Estimular modos coletivos e os modos que utilizem 

tecnologias e energias renováveis e não poluentes baseado 

nas pessoas, de forma a desestimular os modos motorizados 

individuais. 

vi. Priorizar, no sistema viário, o transporte coletivo público, de 

emergência e modos não motorizados; 

vii. Priorizar projetos de transporte coletivo estruturadores do 

território; 

viii. Expandir as redes de transporte coletivo e os modos não 

motorizados, racionalizando o uso de automóvel; 
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ix. Promover um sistema de circulação viária e transportes que 

ofereça alternativas de acesso e interligação entre os diversos 

bairros e os municípios da região, a criação de áreas de 

estacionamento e sistema cicloviário integrados ao sistema 

de transporte coletivo;  

x. Otimizar o sistema de circulação através de uma 

hierarquização das vias e, quando possível, implantar 

sistemas binários.  

xi. Aplicar a intermodalidade como forma de versatilizar os 

deslocamentos; 

xii. Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do uso do sistema viário urbano; 

xiii. Mitigar e minimizar os custos ambientais, sociais e 

econômicos dos deslocamentos de pessoas e bens; 

xiv. Criar uma malha cicloviária, vias de circulação de pedestres e 

trilhas para o ecoturismo;  

xv. Aprimorar a segurança no trânsito, por meio de educação, 

recursos tecnológicos e de regulação; 

xvi. Regulamentar os horários permitidos para carga e descarga; 

xvii. Aplicar a rotatividade como forma de democratização do 

espaço público. 
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Observações: 

1. As Premissas, Diretrizes e Objetivos do Plano Diretor Sustentável de 

Itapema aqui estabelecidos se desdobram para todos os bairros do 

território de Itapema e deverão ser respeitados nas definições setoriais da 

política urbana definidas nesta lei. 

2. As Premissas, Diretrizes e Objetivos do Plano Diretor Sustentável de 

Itapema deverão integrar-se com os Planos Setoriais já existentes ou 

futuros, visando o aperfeiçoamento e a integração das políticas e da 

gestão pública municipal; 

3. Os Planos Setoriais previstos ou citados deverão estar articulados de 

modo transversal e intersetorial com o Plano Diretor Sustentável de 

Itapema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


