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Apresentação
Concluída a etapa do processo participativo − que 
envolveu oficinas regionais, reuniões de grupos 
de trabalho temáticos e audiências públicas −, a 
equipe técnica da Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe) voltou-se para a análise e 
seleção das propostas encaminhadas pelo poder 
público e pela sociedade civil para a construção 
dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integra-
do (PDUIs) das cinco Unidades Regionais em es-
tudo. As contribuições foram enviadas por meio 
das respectivas plataformas digitais.

O Produto 9 − Relatório do encaminhamento e 
aproveitamento das propostas é o resultado 
deste trabalho, que ganhou o formato de plani-
lhas, em que se pode visualizar em detalhe cada 
proposta apresentada e entender o tratamento 
que a mesma recebeu. Nessas planilhas estão 
registradas todas as contribuições enviadas ao 
longo do processo de participação até o momento 
em que foram realizadas as audiências públicas.

Na planilha inicial são apresentados os critérios 
de enquadramento para aceitação, ou não, das 
propostas em relação ao objeto do PDUI. A partir 
daí, é possível verificar o caminho percorrido pela 
proposta − da sua recepção na plataforma até seu 
aproveitamento, ou não, mediante justificativas 
técnicas.

As planilhas seguintes registram o aproveita-
mento das propostas aceitas e a justificativa para 
a não aceitação. Elas estão identificadas e orga-
nizadas segundo os quatro temas centrais objeto 
das temáticas que são próprias do PDUI, e que 
agregam as Funções Públicas de Interesse Co-
mum (FPICs).

Para melhor compreensão da análise e avaliação 
de enquadramento das propostas apresentadas, 
foi estabelecido um conjunto de critérios objeti-
vos, que estão detalhados na metodologia do pro-
cesso de trabalho para avaliação de incorporação 
das propostas recebidas.

No item subsequente é apresentado um quadro 
com as estatísticas por Unidade Regional, re-
fletindo o total de propostas e o quantitativo das 
aceitas e não aceitas. O relatório termina com as 
planilhas de aproveitamento das propostas por 
região.

I. Metodologia do processo de trabalho 
para avaliação de incorporação das 
propostas recebidas

Este item detalha a metodologia desenvolvida 
pela equipe do projeto para análise e posterior 
classificação das propostas recebidas via plata-
formas digitais dos PDUIs, advindas quer do po-
der público quer da sociedade civil.

As plataformas digitais estiveram abertas para 
recebimento de propostas (em formulários pró-
prios) de 15 de dezembro de 2021 até sete dias 
úteis após a realização das audiências públicas, 
tendo como prazo final para contribuições o dia 
15 de fevereiro de 2022.

O percurso feito para análise das propostas pro-
curou, em primeiro lugar, estabelecer um conjun-
to de critérios claros e objetivos baseados tanto 
na Lei 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) como 
nas leis que criaram as respectivas Unidades Re-
gionais − regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas − objeto desse projeto.

Para a classificação das propostas, foi desenvol-
vida uma planilha com três abas: Critérios_En-
trada, Caderno e Justificativa.

A primeira aba, denominada Critérios_Entrada, 
traz, como o próprio nome indica, os critérios 
de entrada e fundamentos críticos que permi-
tem a classificação subsequente de aceitação/
incorporação ou não aceitação da proposta. Nes-
sa planilha, foram inseridas todas as propostas 
recebidas, organizadas pelas quatro temáticas 
que abrigam as Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs): Planejamento Territorial e Uso 
do solo; Meio ambiente, Saneamento Ambiental 
e Recursos Hídricos; Mobilidade e Transporte; e 
Desenvolvimento Econômico e Atendimento So-

cial. O resultado dessa primeira análise busca, 
também, trazer um primeiro enquadramento das 
propostas recebidas.

A segunda aba – Caderno – destina-se a rece-
ber as propostas classificadas como aceitas ou 
aceitas parcialmente  na aba anterior, promo-
vendo, também, seu enquadramento em orien-
tações mais específicas, de forma a aprimo-
rá-las e refiná-las. Posteriormente, elas vão 
integrar o Caderno de Propostas (ainda com 
status preliminar), a fim de serem apresenta-
das às Câmaras Temáticas do PDUI, no âmbito 
do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano 
de cada uma das URs.

A terceira aba da planilha de trabalho – Justifi-
cativa – traz as propostas recusadas, ou mesmo 
aquelas que podem ter encaminhamento insti-
tucional como alternativa de análise de deman-
das de políticas setoriais, formuladas pelas ad-
ministrações municipais e que fogem ao escopo 
do PDUI. São exemplos algumas propostas nas 
áreas da saúde, segurança pública e educa-
ção. Esta planilha propõe-se a justificar o não 
acolhimento de determinada proposta.

É essencial que fique claro, desde o início, o âmbi-
to e a abrangência do PDUI. O Plano é exigência do 
Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015), 
que aponta a necessidade de fixar diretrizes ge-
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rais para o planejamento, a gestão e a execução 
de políticas públicas nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas instituídas pelo Esta-
do. Mais: o PDUI deve ser elaborado democrati-
camente, no âmbito da estrutura de governança 
interfederativa, e aprovado por lei estadual, após 
apreciação pela Assembleia Legislativa do Esta-
do, quando passará a ser referência para ações 
voltadas para a realidade regional.

Trata-se de uma abordagem nova dos planeja-
mentos metropolitano e regional, em que Estado, 
municípios e os cidadãos compartilham decisões 
para o que for considerado problema comum a 
vários municípios.

Vale destacar, ainda, que o PDUI é um plano de 
ordenamento territorial, que trará diretrizes para 
a intervenção regional. Nesse sentido, cabe rei-
terar que a demanda e o atendimento de políticas 
setoriais específicas são realizados pelas secre-

FIGURA 1. Metodologia para análise e incorporação das propostas

tarias estaduais, responsáveis pelo desenho da 
política pública.

O projeto em curso já elaborou diversos docu-
mentos, que ampararam os debates ocorridos 
nas audiências públicas, e que formaram a base 
de consulta para que cidadãos e o poder públi-
co viessem a apresentar suas propostas. Foram 
produzidos: 1) Ordenamento Territorial; 2) Pa-
norama Regional; e 3) Diagnóstico. Estas abor-
dagens permitiram compor um retrato atuali-
zado de cada região. Também foram produzidos 
cadernos de insumos para estimular o debate, 
contendo as principais propostas resultantes dos 
levantamentos e análises realizadas pela equipe 
técnica da Fipe, no sentido de fomentar a discus-
são nas audiências públicas.

Nessa fase do projeto, a equipe técnica da Fipe 
trabalhou junto com técnicos das prefeituras, 
com representações da sociedade civil e de se-

cretarias estaduais, durante oficinas regionais e 
reuniões de grupos de trabalho temático, che-
gando a uma versão preliminar de macrozonea-
mento regional e suas diretrizes.

Também foram definidas ações estratégicas e al-
gumas propostas para áreas de interesse metro-
politano, além de analisadas as Funções Públicas 
de Interesse Comum. Esta análise está disponível 
no documento elaborado, conforme já dito, para 
apoiar o debate democrático, denominado Cader-
no de Insumos para Estimular o Debate. Todos 
esses conteúdos estão disponíveis nas respecti-
vas plataformas digitais de cada UR.

Feito isso, o passo seguinte foi a definição de 
10 critérios a serem observados no processo 
de análise de cada proposta recebida (aba 1), 
sendo que quatro desses critérios devem ser 
necessariamente satisfeitos para que ocorra a 
aceitação da proposta. São eles: 1) Ter abran-
gência regional; 2) Possuir aderência com os 
propósitos do PDUI estabelecidos no Estatuto 
da Metrópole; 3) Possuir aderência com as te-
máticas desenvolvidas nas análises das Unida-
des Regionais; 4) Estar vinculada a alguma FPIC 
citada na lei de criação da UR.

CRITÉRIO 1. Ter abrangência regional
O crescimento demográfico e a expansão das 
cidades são processos que levam à crescente 
conurbação entre os municípios e à formação 
de redes de centralidades. Estes fatores, por 
sua vez, contribuem para que os municípios 
passem a ter uma progressiva dependência en-
tre si. Assim, as pessoas residem em uma ci-
dade, estudam em outra, fazem suas compras 
em uma terceira e transitam na própria UR para 
outras necessidades diárias. Ou seja: observa-
-se a intensificação da integração urbana e fun-
cional entre os municípios − muitas vezes com o 
surgimento de novos polos.

Nesse contexto, os municípios também passam 
a sentir necessidade de articulação político-insti-
tucional para incrementar a provisão de serviços 

básicos e investir em novas e melhores infraes-
truturas – o que exige planejamento e gestão 
considerando uma governança interfederativa.

Contudo, a ação municipal mostra-se fragmen-
tada e limitada para enfrentar o planejamento, a 
gestão e o financiamento de projetos conjuntos 
necessários nas regiões metropolitanas e aglo-
merações urbanas.

Nesse sentido, o PDUI vem para propor a preva-
lência do interesse metropolitano sobre os inte-
resses locais. Assim, as propostas não poderão 
indicar diretrizes ou ações que venham a bene-
ficiar apenas um município, em detrimento dos 
demais que integram a UR.

CRITÉRIO 2. Possuir aderência com os 
propósitos do PDUI estabelecidos no 
Estatuto da Metrópole
As propostas devem guardar relação e atender 
aos temas de ordenamento territorial, das Fun-
ções Públicas de Interesse Comum (FPIC) e da 
governança metropolitana interfederativa.

Conforme prevê a Lei nº 13.089/2015, espera-
-se como resultado do processo de construção 
do PDUI:

 ❏ Diretrizes para as Funções Públicas de In-
teresse Comum, incluindo a proposição de 
projetos e ações prioritários para investi-
mento.

 ❏ Macrozoneamento com indicação de áreas 
qualificadas, de acordo com seu desem-
penho frente às funções públicas de inte-
resse comum dos municípios pertencentes 
à unidade regional, como, por exemplo: 
áreas com restrições à urbanização, vi-
sando à proteção ambiental e cultural, e/
ou sujeitas a controle especial, pelos ris-
cos advindos de desastres naturais; áreas 
de adensamento urbano; áreas destinadas 
à implantação de Habitação de Interesse 
Social (HIS); áreas sujeitas à regularização 
fundiária, entre outras.

Critérios  
determinantes

Informações
Número
Tema
Subtema
Proposta

Abrangência regional
Aderência com PDUI
Concordância com 
temas gerados nas 
análises
Vinculação FPICs

Se cumpridos os 
quatro critérios, 
a proposta será 
incorporada e 
migrará para a 
aba Caderno

a. Intersetorialidade
b. Diretriz, estratégia 
ou plano da ação
c. Incorporação ao MZ
d. Desmembramento
e. Integral
f. Substituição

Aperfeiçoamento
propostas

CRITÉRIOS
ENTRADA
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 ❏ Diretrizes para a ação do Estado e dos mu-
nicípios no parcelamento, uso e ocupação 
do solo urbano, com vistas à implantação 
da proposta de macrozoneamento do PDUI.

 ❏ Diretrizes quanto à articulação dos muni-
cípios no parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano.

 ❏ Diretrizes para a articulação intersetorial 
das políticas públicas afetas à região.

 ❏ Definição do sistema de monitoramento 
e avaliação da implantação dos projetos e 
ações do PDUI.

 ❏ Proposta de processo que promova diálo-
gos e estimule a formação de consensos 
políticos sobre objetivos, diretrizes e pro-
postas do PDUI.

 ❏ Governança interfederativa, por meio do 
compartilhamento de decisões e recursos 
financeiros para fazer frente às ações pro-
postas.

No que se refere ao ordenamento territorial, 
as propostas devem indicar temas assim rela-
cionados:

 ❏ Macrozoneamento: exigência do Estatuto da 
Metrópole, desenha grandes perímetros no 
território, em função de características ho-
mogêneas em termos de ocupação urbana, 
vocação ambiental e de diretrizes quanto à 
articulação dos municípios e ao desenvol-
vimento regional. Sua função é orientar o 
planejamento do uso e ocupação do solo 
na unidade regional, servindo de referência 
para a revisão de planos municipais.

 ❏ Estratégias para ação metropolitana: têm 
por função básica promover a articulação 
setorial das diversas políticas de âmbito 
regional. As estratégias deverão coincidir 
com funções, serviços e programas de 
natureza sistêmica e de interesse comum 
entre os municípios e demais entes 
federativos.

 ❏ Áreas de interesse metropolitano: recortes 
específicos do território que permitem a 
articulação das ações interfederativas e 
intersetoriais, mediante regulações espe-

ciais e a utilização de instrumentos urba-
nísticos previstos nos Estatutos da Cidade 
e da Metrópole.

CRITÉRIO 3. Possuir aderência com as 
temáticas desenvolvidas nas análises das 
Unidades Regionais
Os panoramas regionais desenvolvidos para cada 
UR compuseram os estudos analíticos que propi-
ciaram a abordagem integrada e transversal ela-
borada posteriormente no diagnóstico. Ambos os 
produtos foram disponibilizados nas plataformas 
digitais, a fim de compor a base de conhecimento 
e conteúdo que alicerçou os debates regionais. 

No panorama, foram produzidos mapeamentos 
temáticos que ampararam a análise da atual ges-
tão das FPICs, incorporando os diversos estudos 
existentes sobre as Unidades Regionais, sob dife-
rentes enfoques, e que se relacionam com os pla-
nos setoriais e municipais a serem considerados 
na elaboração dos PDUIs.

A escolha das áreas temáticas partiu da identi-
ficação e contextualização das principais FPICs 
definidas em lei para cada Unidade Regional. 
Também considerou que deveria ser desenvolvi-
da uma abordagem regional sobre as principais 
questões relacionadas à dimensão físico-territo-
rial do desenvolvimento, visando a posterior ela-
boração de diretrizes e ações estratégicas. 

O panorama parte de questões gerais, que vie-
ram a formar a base para a construção de um 
amplo quadro de referência. Essas questões con-
tribuem para delimitar o universo do estudo, in-
dicar as possíveis fontes de análise e auxiliar na 
construção de cenários de desenvolvimento para 
as regiões a serem estudadas.

É de fundamental importância entender quais 
são as questões regionais estratégicas que 
servirão de base para a formulação de dire-
trizes e propostas articuladas, centradas na 
dimensão físico-territorial do desenvolvimento 
metropolitano. 

São quatro os temas norteadores do desenvolvi-
mento, que estão baseados nas FPICs definidas 
nas leis de formação de cada Unidade Regional: 

 ❏ Planejamento Territorial e Uso do Solo: 
considera-se essa a FPIC com maior im-
pacto no bem-estar da população, em es-
pecial, a mais vulnerável. Os instrumentos 
de regulação do uso e da ocupação do solo 
urbano e os procedimentos de gestão ur-
bana e ambiental reúnem o maior desafio 
institucional do PDUI. Para isso, são essen-
ciais a análise e a caracterização da man-
cha urbana, de seu processo de expansão e 
das alterações do uso do solo.

 ❏ Mobilidade e Transporte: o foco é no sis-
tema viário regional, no transporte de 
cargas e nas interdependências viárias 
das áreas conurbadas e de deslocamen-
to, frente à rede de centralidades. Ques-
tões que dizem respeito às condições de 
provimento e da eficiência dos sistemas 
de infraestrutura e de serviços urbanos 
relativos à mobilidade urbana e logística 
regional estão consideradas.

 ❏ Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 
Hídricos: nesse tema estão presentes as 
análises das grandes unidades ambientais, 
com destaque para: áreas de mananciais; 
principais bacias hidrográficas existentes 
nas URs; criação e manutenção das unida-
des de conservação; integração das redes 
de água e esgoto; tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos; e as situações de 
risco e degradação ambiental que acarre-
tam redução da qualidade de vida. Foram 
identificados os compartimentos ambien-
tais que apresentam relevantes atributos 
paisagísticos e culturais, as áreas presta-
doras de serviços ecossistêmicos e a legis-
lação ambiental com rebatimento na regu-
lação do uso e ocupação do solo. 

 ❏ Desenvolvimento Econômico e Atendi-
mento Social: no caso do Desenvolvimen-
to Econômico, as análises deram priori-
dade à indicação de programas, projetos 

e ações que venham a potencializar os 
investimentos produtivos em curso e/ou 
programados e equacionem os principais 
gargalos ao desenvolvimento econômico 
e à competitividade das URs.

No que se refere ao Atendimento Social, foram 
analisadas as redes de saúde, educação e as-
sistência social dos municípios, com o intuito 
de compreender se esses serviços possuíam 
escala regional, que permitisse acesso a todos 
municípios e se contavam com estruturas de 
políticas públicas hierarquizadas. Como exem-
plo, em relação à rede de saúde, as análises 
priorizaram a avaliação dos pontos de atração e 
de prestação de serviços.

A abordagem dos serviços de saúde no âmbito 
do PDUI limita-se a examinar a distribuição dos 
equipamentos nos espaços urbanos e propor a 
atuação integrada das políticas públicas sociais 
às políticas de urbanização. Ou seja, a aborda-
gem do Atendimento Social procurou conhecer 
os relacionamentos entre as cidades perten-
centes às URs, com base na análise dos fluxos 
de serviços, no intuito de contribuir para esco-
lhas locacionais e da possibilidade de ampliar o 
acesso da população a esses serviços. 

Dentre os temas acima descritos, o objetivo ge-
ral foi identificar, analisar e propor ações estra-
tégicas referentes às FPICs, respeitando cada 
especificidade das URs. 

Cabe destacar que o panorama elaborado para 
cada UR procurou dar uma visão sobre os pro-
blemas regionais, suas principais potenciali-
dades e fragilidades, na perspectiva de análise 
indicada por eixos temáticos, a serem adotados 
como apoio à formulação das diretrizes e ações 
do PDUI.

As áreas temáticas revelam o esforço em tratar, 
de forma transversal e integrada, as pautas que 
contribuem para minimizar os desequilíbrios re-
gionais internos. Foram definidas a partir de as-
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pectos essenciais, que informam o ordenamento 
e a visão territorial com compromisso de desen-
volvimento regional. São as seguintes:

 ❏ Estruturação urbana, processo de urbani-
zação e rede de centralidades.

 ❏ Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos.

 ❏ Mobilidade, transporte e logística.
 ❏ Dinâmica econômica.
 ❏ Patrimônio ambiental e recursos hídricos.
 ❏ Infraestrutura urbana.
 ❏ Gestão pública e governança regional.

A interpretação e a análise cruzada dessas áreas 
temáticas deram origem às áreas transversais, 
com caráter transdisciplinar, e que buscaram 
efetuar uma integração entre as temáticas seto-
riais tradicionais (análise disponível no produto 
Diagnóstico). Reúnem temas considerados cen-
trais no processo de urbanização e desenvolvi-
mento metropolitano das Unidades Regionais, e, 
em suma, são responsáveis por nortear a iden-
tificação de problemas, potencialidades e seus 
desdobramentos em aspectos físico-territoriais 
nos PDUIs.

Foram definidas, ao todo, cinco Áreas Transversais 
e suas correspondências com as Áreas Temáticas, 
conforme mostra a Figura 2.

CRITÉRIO 4. Possuir vinculação com alguma 
FPIC citada na lei de criação da UR
O PDUI é por definição um plano de diretrizes. 
Por meio de estratégias e ações, o plano contri-
bui para articular − de forma interfederativa − as 
políticas públicas em prol da eficiência na imple-
mentação das Funções Públicas de Interesse Co-
mum. E este é o que pode ser chamado de exer-
cício da governança metropolitana.

O Art. 2º, inciso II, do Estatuto da Metrópole defi-
ne a Função Pública de Interesse Comum (FPIC) 
como “política pública ou ação nela inserida cuja 
realização por parte de um Município, isolada-
mente, seja inviável ou cause impacto em Mu-

Estruturação urbana, processo de urbanização  
e rede de centralidades

Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

Mobilidade, transporte e política

Dinâmica econômica

Dinâmica ambiental

Infraestrutura urbana

Gestão pública e governança regional

ÁREA TEMÁTICA 1

ÁREA TRANSVERSAL 1

ÁREA TRANSVERSAL 2

ÁREA TRANSVERSAL 3

ÁREA TRANSVERSAL 4

ÁREA TRANSVERSAL 5

ÁREA TEMÁTICA 2

ÁREA TEMÁTICA 3

ÁREA TEMÁTICA 4

ÁREA TEMÁTICA 5

ÁREA TEMÁTICA 6

ÁREA TEMÁTICA 7

Sustentabilidade e processo de urbanização

Desigualdade socioterritorial

Desenvolvimento econômico e inovação

Hub regional de infraestrutura

Articulação interfederativa e setorial

FIGURA 2
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nicípios limítrofes”. São as FPICs que, em últia 
instância, justificam a integração e o comparti-
lhamento de atividades de gestão e de respon-
sabilidades. Em termos jurídicos, a designação 
de uma FPIC é pressuposto de existência de uma 
unidade regional.

Assim, é fundamental que a proposta responda 
positivamente ao Critério 4, que indica a qual 
FPIC ela está relacionada. Isso pressupõe que a 
diretriz, estratégia ou Plano de ação a ser indica-
do na proposta somente poderá ocorrer se sua 
realização por um ente depender de outro.

Os demais critérios abaixo listados procuram aper-
feiçoar as propostas recebidas para que venham a 
compor o Caderno de Propostas. São eles:

CRITÉRIO 5. Intersetorialidade
Esse critério visa, já de antemão, estabelecer as 
diretrizes quanto à articulação intersetorial das 
políticas públicas afetas à unidade territorial urba-
na, conforme Artigo 12 do Estatuto da Metrópole.

CRITÉRIO 6. Identificação: diretriz, estratégia 
ou Plano de ação
As propostas analisadas e aceitas − e que conso-
lidarão o Caderno de Propostas − deverão trazer 
as seguintes informações: princípios, objetivos e 
diretrizes relativas ao ordenamento territorial e 
aos eixos temáticos, para aplicação de políticas 
públicas transversais; à ação dos municípios no 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano 
(considerando a implantação da proposta de 
macrozoneamento); à articulação intersetorial 
das políticas públicas; e à definição do sistema 
de monitoramento e avaliação na implantação 
dos projetos e ações dos PDUIs. Ainda, constarão 
desse caderno as ações estratégicas de curto e 
médio prazos, resultantes das discussões reali-
zadas nas fases precedentes.

CRITÉRIO 7. Incorporação ao 
macrozoneamento
Tal critério procura identificar se a proposta se 
relaciona com o macrozoneamento, ou seja: se 

pretende trazer diretrizes para orientação do pla-
nejamento do uso e ocupação do solo na Unidade 
Regional; se propõe a articulação setorial das di-
versas políticas de âmbito regional; ou se remete 
a recortes específicos do território que permitem 
a articulação das ações interfederativas e inter-
setoriais, mediante a utilização de regulações es-
peciais e de instrumentos urbanísticos previstos 
nos Estatutos da Cidade e da Metrópole.

Os demais critérios (8, 9 e 10) procuram analisar 
se a proposta necessita de desmembramento, se 
pode ser incluída integralmente ou se necessita 
de substituição por outra proposta mais estrutu-
rada. Muitas vezes, as propostas contêm mais de 
um programa ou ação, de modo que fragmentos 
destas propostas podem ser destinados a mais 
de uma proposta estruturada.

O resultado trará a seguinte classificação: Aceita, 
Parcialmente Aceita ou Não Aceita. A aba Cader-
no, para a qual migraram as propostas aceitas 
e as parcialmente aceitas, procura produzir um 
criterioso inventário da proposta, com a análise 
dos seguintes campos:

 ❏ Numeração da proposta – Todas as pro-
postas recebidas foram numeradas por 
UR, para dar transparência ao processo de 
análise.

 ❏ Determinação de tema e subtema.
 ❏ Descrição integral da proposta.
 ❏ Localização ou abrangência.
 ❏ Principais entes responsáveis pela concre-

tização da proposta.
 ❏ Secretarias estaduais/empresas/autarquias 

que deverão ser articuladas para encami-
nhamento da questão.

 ❏ Público-alvo da proposta.
 ❏ Questão a ser enfrentada.
 ❏ Objetivo metropolitano.
 ❏ Atividades de curto, médio e longo prazos 

demandadas para encaminhamento da pro-
posta.

 ❏ Fontes de financiamento − O PDUI poderá 
explicitar alguns instrumentos para finan-

ciar projetos e ações, lembrando que, quan-
do aprovado, torna-se a principal referência 
para a alocação de recursos provenientes de 
fundos e/ou outros instrumentos de financia-
mento público ou do investimento privado.

 ❏ Governança metropolitana – Quais são os 
mecanismos e instrumentos para a gover-
nança metropolitana interfederativa, com 
vistas a viabilizar a atuação conjunta dos 
agentes públicos do desenvolvimento re-
gional (Governo Federal, Estado e Municí-
pios) e de representantes dos agentes pri-
vados e da sociedade civil.

Assim, os três últimos detalhamentos das 
propostas incorporadas/aceitas indicam os ins-
trumentos necessários para que as mesmas 
sejam implementadas ao longo dos 10 anos de 
vigência do PDUI. Além dos instrumentos de pla-
nejamento e gestão territorial, a implementação 
das propostas dos PDUIs será viabilizada pela 
utilização de instrumentos urbanísticos, ambien-
tais e financeiros, de caráter urbano e/ou me-
tropolitano, previstos no Estatuto da Cidade e no 
Estatuto da Metrópole e nas leis complementa-
res que criam AUs e RMs. Dentre esses, desta-
cam-se: a) Consórcios públicos; b) Contratos de 
gestão; c) Parcerias Público-Privadas (PPPs); d) 
Compensação por prestação de serviços de inte-
resse metropolitano, entre eles o Pagamento por 
Serviços Ambientais / Ecossistêmicos; e) Opera-
ções urbanas consorciadas; f) Fundo Metropoli-
tano de Desenvolvimento com participação dos 
entes federativos;

Por fim, a aba Justificativa da planilha de análise 
das propostas buscará fundamentar as causas da 
não incorporação de cada uma delas.

Após o debate e a consideração dos diversos gru-
pos de trabalho, as propostas foram separadas 
de acordo com a razão pela qual não serão incor-
poradas:

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por tratar de tema de âmbito local. São pro-

postas que trazem questões que se restrin-
gem a uma localidade específica, como um 
município ou uma sub-região.

 ❏ A proposta não será tratada neste momen-
to por não pertencer às FPICs selecionadas 
para este primeiro PDUI. São propostas que 
pertencem a funções públicas de interes-
se comum que não serão abordadas neste 
PDUI, como educação, saúde e segurança 
pública.

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por tratar de tema de responsabilidade de 
outra instância, a exemplo de secretarias 
estaduais, de instâncias municipal ou fe-
deral, de agências reguladoras, do Tribunal 
de Contas, de Comitês, entre outras.

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por já existir legislação que trata do tema. 
São propostas que abordam questões que 
são objeto de leis federais, estaduais ou 
municipais. A falta de aplicação destas leis 
não tem como ser solucionada pelo PDUI, 
cabendo às instâncias responsáveis identi-
ficarem e sanarem os problemas.

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por demandar uma política voltada ao es-
tado inteiro, não apenas à região metropo-
litana. 

 ❏ A proposta não será incorporada ao PDUI 
por solicitar a alteração de um artigo da 
Constituição Estadual, o que só pode ser 
realizado mediante Emenda Constitucional. 
Como o PDUI será uma Lei Ordinária, não 
tem como propor alteração de Constituição.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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REGIÃO METROPOLITANA DE JUNDIAÍ

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP001 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Saúde - Verba estadual e emendas para a construção de um hospital decente 
em Cabreúva para que a população local não necessite ir a cidades vizinhas, por 
exemplo, para a realização de uma simples ultrassonografia. ✘ ✔ ✔

Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Abrangência municipal + política de 
saúde.

PP003 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Creche do Idoso - pessoas idosas que dependem de cuidados para a realização 
de suas atividades diárias têm sido uma crescente nos municípios como um 
todo, não são raras as vezes que esses idosos têm as suas limitações agravadas 
por violações de direitos, tais como: isolamento social, confinamento, falta 
de cuidados adequados, alto grau de estresse do cuidador familiar. Trata-se 
de um serviço necessário e de assistência social aos municípios da Região 
Metropolitana de Jundiaí.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política de assistência, de caráter 
municipal e estadual.

PP006 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Turismo regional - Jundiaí tem uma  vocação especial de turismo, haja vista, 
sua população e seu povo inteligente e ordeiro. O dia a dia do campo, as 
tradições, a culinária, as frutas frescas direto do pé, atrativos cercados pela 
hospitalidade característica da roça e que podem ser vistos nos roteiros rurais 
de Jundiaí que se completam pelas adegas de produção de vinho artesanal e 
pela cultura italiana tão presente na região. Também pelos causos, paisagens, 
sons e cheiros de doce feito no fogão à lenha, além de bolos e pães fresquinhos, 
servidos com o café feito na hora.

✔ ✔ ✔ Turismo ✘ Estratégia ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporação em proposta existente.

PP008 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Turismo Turismo de Base Rural – é uma realidade em vários municípios desta região 
metropolitana. É importante uma política pública regional que apoie o 
agronegócio nesta região que é a base de turismo. Também é extremamente 
importante um trabalho integrado para legalização dos empreendimentos de 
Turismo Rural.

✔ ✔ ✔ Turismo ✘ Estratégia ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporação em proposta existente.

PP014 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Criação de consórcio intermunicipal para criação de um sistema hospitalar 
regional.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política sob gestão estadual.

PP015 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Regionalizar a gestão da farmácia de alto custo.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política sob gestão estadual.

PP016 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Implantação de Serviço de Verificação de Óbitos Regional.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de serviço regulado pelo 
Ministério da Saúde.

PP017 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Estabelecimento de sistema integrado de Vigilância Epidemiológica (SIVE).

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Pendente - Proposta estruturada para 
saúde, com o propósito de estabelecer 
atuação integrada metropolitana em 
políticas e serviços municipalizados.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP029 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Criação do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública dos Municípios 
da Região Metropolitana.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘ Estratégia ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Pendente - Proposta estruturada para 
segurança pública.

PP031 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Implantação de muralha eletrônica de segurança em todos os municípios com 
integração das ações dos agentes envolvidos dos sete municípios.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Pendente - Proposta estruturada para 
segurança pública.

PP032 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Instalação de um Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

✔ ✘ ✘ Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política de caráter estadual.

PP033 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Implantação do Instituto Médico Legal (IML) Regional.

✔ ✘ ✘ Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política de segurança, de caráter 
estadual.

PP034 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Capacitar os batalhões dos policiais militares e dos policiais civis.

✔ ✘ ✘ Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política de segurança, de caráter 
estadual.

PP035 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Implantação do plano de segurança alimentar na Região Metropolitana de 
Jundiaí.

✔ ✘ ✘ Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não possui aderência com o PDUI.

PP036 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Desenvolvimento de programas de inclusão produtiva na Região Metropolitana 
de Jundiaí.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporação em proposta existente.

PP037 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Ampliação da oferta de cursos profissionalizantes nas cidades da Região 
Metropolitana de Jundiaí com focos nas vocações regionais.

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 
Econômico ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporação em proposta existente.

PP038 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Compartilhar experiências municipais voltadas para o estímulo ao 
empreendedorismo, geração de emprego, trabalho e renda.

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social 

✘
Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporar em proposta nova, cujo 
tema é ação integrada/compartilhada.

PP046 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Ampliação na oferta de serviços de saúde.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Proposta é de aumento da 
participaçao do governo estadual 
na execução da política de saúde 
metropolitana.

PP048 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
Econômico

Rotas turísticas.

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 
econômico ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporação em proposta existente.

PP049 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Segurança Pública.

✔ ✔ ✔

Desenvolvimento 
econômico e 
Atendimento 
Social 

✘
Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Pendente - Proposta estruturada para 
segurança pública.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP053 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Polo de Tecnologia.

✔ ✔ ✔
Desenvolvimento 
Econômico ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Incorporação em proposta existente.

PP055_a Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Hospital essencial.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política estadual.

PP055_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Interligação da muralha virtual dos municípios da RMJ, Itupeva já tem esse 
sistema de segurança.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Pendente - Proposta estruturada para 
segurança pública.

PP055_f Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Na questão da iluminação pública, nos locais de entrada dos bairros que fazem 
divisa com os municípios que geralmente são os menos iluminados.

✘ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política municipal.

PP056_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

Regionalização da saúde

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Política mstadual.

PP060_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Atendimento 
Social

A questão da segurança deve ser pensada de forma regionalizada.

✔ ✔ ✔
Atendimento 
Social ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Pendente - Proposta estruturada para 
segurança pública.
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP006 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Turismo regional. Jundiaí tem uma especial vocação de turismo, haja vista, sua população 
e seu povo inteligente e ordeiro. O dia-a-dia do campo, as tradições, a 
culinária, as frutas frescas direto do pé, atrativos estes, cercados pela 
hospitalidade característica da roça, podem ser vistos nos roteiros 
rurais de Jundiaí, que se completam pelas adegas de produção de vinho 
artesanal e pela cultura italiana tão presente na região. Também pelos 
causos, pelas paisagens, pelos sons e pelos cheiros de doce feito no fogão 
à lenha, de bolos e pães fresquinhos, servidos com o café feito na hora.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
representantes 
da Cadeia 
produtiva do 
turismo

Secretaria Estadual 
de Turismo e 
Viagens, SLT, SDE

Cadeia produtiva 
do turismo

Ausência de 
políticas integradas 
de turismo. 
Fomentar a cadeia 
produtiva do 
turismo.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica

PP008 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Turismo de Base 
Rural. 

Turismo de Base Rural é uma realidade em vários municípios desta 
região metropolitana. É importante uma política pública regional que 
apoie o agronegócio nesta região que é a base de turismo. Também é 
extremamente importante um trabalho integrado para legalização dos 
empreendimentos de turismo rural.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
representantes 
da Cadeia 
produtiva do 
turismo

Secretaria Estadual 
de Turismo e 
Viagens, Secretaria 
de Agricultura, 
Secretaria de 
Fazenda

Cadeia produtiva 
do turismo

Ausência de 
políticas integradas 
de turismo. 
fomentar a Cadeia 
produtiva do 
turismo.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica

PP017 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Estabelecimento de 
sistema integrado 
de Vigilância 
Epidemiológica 
(SIVE).

Estabelecimento de sistema integrado de Vigilância Epidemiológica (SIVE) 
para detecção e combate coordenado de epidemias e pandemias.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
saúde

Secretaria Estadual 
de Saúde

População 
metropolitana

Melhorar a gestão 
e a implementação 
dos serviços 
públicos de saúde.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica

PP029 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social 

Criação do Gabinete 
de Gestão Integrada 
de Segurança 
Pública dos 
Municípios da RM 
Jundiaí

Criação do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública dos 
Municípios que compõem da RM de Jundiaí, com o objetivo de articular 
ações comuns de treinamento, capacitação e atuação dos guardas civis 
municipais

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
segurança ou 
equivalente

Secretaria de 
Segurança Pública

Sistema de 
segurança 
pública 
municipal e 
populaçao da 
RMJ

Aprimorar a política 
de segurança em 
nível metropolitano

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica.

PP031 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social 

Implantação de 
muralha eletrônica 
de segurança em 
todos os municípios, 
com integração das 
ações dos agentes 
envolvidos dos sete 
municípios

Implantação de muralha eletrônica de segurança em todos os municípios 
que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí, por meio de sistemas 
de videomonitoramento (modelo do município de Jundiaí), com atuação 
cooperativa e colaborativa entre as forças de segurança e das guardas 
municipais dos sete municípios

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
segurança ou 
equivalente

Secretaria de 
Segurança Pública

Sistema de 
segurança 
pública 
municipal e 
populaçao da 
RMJ

Aprimorar a política 
de segurança em 
nível metropolitano.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica.

PP036 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Desenvolvimento 
de programas de 
inclusão produtiva 
na RM Jundiaí

Desenvolvimento de programas de inclusão produtiva em parceria com 
entidades e empresas inseridas na RM Jundiaí com foco na geração de 
renda.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
prefeituras, 
representações 
empresariais

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

Empresas, 
empreendedores 
e população da 
RMJ

Fomentar a geração 
de trabalho e renda 
na RMJ.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE 
LONGO PRAZO 
DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP006 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Turismo regional. Jundiaí tem uma especial vocação de turismo, haja vista, sua população e seu 
povo inteligente e ordeiro. O dia-a-dia do campo, as tradições, a culinária, 
as frutas frescas direto do pé, atrativos estes, cercados pela hospitalidade 
característica da roça, podem ser vistos nos roteiros rurais de Jundiaí, que 
se completam pelas adegas de produção de vinho artesanal e pela cultura 
italiana tão presente na região. Também pelos causos, pelas paisagens, 
pelos sons e pelos cheiros de doce feito no fogão à lenha, de bolos e pães 
fresquinhos, servidos com o café feito na hora.

Instituição de instância 
de governança de âmbito 
metropolitano, com 
competência executiva 

(1) Mapeamento de ativos turísticos 
existentes na RMJ. (2) Diagnóstico da 
infraestrutura turística e da oferta de mão 
de obra (3) Investimento na sinalização 
turística regional. (4) Criação de calendário 
anual de atividades turísticas regionais. 

Implementação 
de uma política 
metropolitana de 
promoção ao turismo. 

Objetivo 8 - 
Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP008 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Turismo de Base Rural. Turismo de Base Rural é uma realidade em vários municípios desta região 
metropolitana. É importante uma política pública regional que apoie o 
agronegócio nesta região que é a base de turismo. Também é extremamente 
importante um trabalho integrado para legalização dos empreendimentos de 
turismo rural.

Instituição de instância 
de governança de âmbito 
metropolitano, com 
competência executiva. 

(1) Mapeamento de ativos turísticos 
existentes na RMJ, (2) Diagnóstico da 
infraestrutura turística e da oferta de mão 
de obra, (3) Investimento na sinalização 
turística regional e (4) Criação de calendário 
anual de atividades turísticas regionais. 
Apoio ao desenvovimento de um Plano de 
Turismo Metropolitano.

Implementação 
de uma política 
metropolitana de 
promoção ao turismo. 

Objetivo 8 - 
Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP017 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Estabelecimento de sistema 
integrado de Vigilância 
Epidemiológica (SIVE).

Estabelecimento de sistema integrado de Vigilância Epidemiológica (SIVE) para 
detecção e combate coordenado de epidemias e pandemias.

(1) Mapear situação da 
oferta de saúde na RMJ e  
(2) Mapear experiências 
de compartilhamento 
de responsabilidades 
e equipamentos entre 
municípios da RMJ.

(1) identificar necessidades de investimento 
para fortelecer rede de saúde metropolitana 
(2) identificar instrumentos disponíveis para 
diminuir carências

Elaborar regramento 
adequado para 
a gestão de uma 
política de saúde 
metropolitana

 Objetivo 3 - Boa 
Saúde e Bem-Estar

PP029 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social 

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública dos 
Municípios da RM Jundiaí

Criação do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública dos Municípios 
que compõem da RM de Jundiaí, com o objetivo de articular ações comuns de 
treinamento, capacitação e atuação dos guardas civis municipais

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública  da 
RM de Jundiaí.

(1) Mapear ações cuja execução pode ser 
integrada; (2) Pactuar com SSP/SP apoio e 
cooperação, (3) Definir regras para atuação 
integrada e (4) Construir cronograma 
integrado de ações.

Manter ação 
coordenada e 
integrada das 
guardas civis 
municipais

16 - Paz, justiça e 
instituições fortes

PP031 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social 

Implantação de muralha 
eletrônica de segurança em 
todos os municípios, com 
integração das ações dos 
agentes envolvidos dos sete 
municípios

Implantação de muralha eletrônica de segurança em todos os municípios 
que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí, por meio de sistemas 
de videomonitoramento (modelo do município de Jundiaí), com atuação 
cooperativa e colaborativa entre as forças de segurança e das guardas 
municipais dos sete municípios

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública  da 
RM de Jundiaí

(1) Mapear experiências municipais de 
implantação de muralha eletrônica, (2) 
Pactuar regras para construção de sistema 
integrado, envolvendo a SSP/SP, (3) 
Identificar os investimentos necessários e 
(4) Estabelecer cronograma de implantaçã 
o do sistema.

Manter sistema de 
vigilância integrada 
operacional e em 
contínua atualização 

16 - Paz, justiça e 
instituições fortes

PP036 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Desenvolvimento de 
programas de inclusão 
produtiva na RM Jundiaí

Desenvolvimento de programas de inclusão produtiva em parceria com 
entidades e empresas inseridas na RM Jundiaí com foco na geração de renda.

(1) Identificar 
experiências municipais 
de fomento a programas 
de inclusão produtiva, 
(2) identificar parcerias 
metropolitanas e (3) 
Identificar fontes de 
financiamento.

(1) pactuar regras para coordenar 
programas de inclusão produtiva; (2) 
construir cronograma e definir metas 
para a atuação coordenada; (3) definir 
instrumentos a serem mobilizados e 
responsáveis por sua operacionalização

Manter em execução 
conjunto articulado 
de políticas 
metropolitanas de 
inclusão produtiva.

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA
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PP037 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Ampliação da 
oferta de cursos 
profissionalizantes 
nas cidades da 
RM Jundiaí com 
focos nas vocações 
regionais

Ampliação da oferta de cursos profissionalizantes nas cidades da RM 
Jundiaí com focos nas vocações regionais

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Universidades e 
escolas técnicas 
instaladas 
na região, 
representações 
empresariais

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico, 
Secretaria de 
Educação

Jovens e 
trabalhadores da 
RMJ, empresas 
da região 

Elevar a formação 
e a qualificação 
profissional.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida.

PP038 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico/
atendimento 
social

Compartilhar 
experiências 
municipais voltadas 
para o estímulo ao 
empreendedorismo, 
geração de 
emprego, trabalho 
e renda

Compartilhar experiências municipais voltadas para o estímulo ao 
empreendedorismo, geração de emprego, trabalho e renda, para 
potencializar as políticas de atração de investimentos produtivos para a 
região

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
prefeituras, 
representações 
empresariais

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

Empresas, 
empreendedores 
e população da 
RMJ

Aprimorar as 
políticas de atração 
de investimento 
para a RMJ.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida

PP048 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Rotas Turísticas Implantar rotas turísticas nas antigas estações da Cia. Paulista de 
Estrada de Ferro, nos Municípios da RM Jundiaí que eram atendidos

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
representantes 
da Cadeia 
produtiva do 
turismo

Secretaria Estadual 
de Turismo e 
Viagens, SLT, 
DesenvolveSP

Cadeia produtiva 
do turismo

Fomentar a cadeia 
produtiva do 
turismo.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica.

PP049 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Segurança Pública (1) implantar muralha virtual em todos os municípios; (2) instituir Comitê 
Regional de Gestão Integrada da Segurança Pública; (3) criação de centro 
integrado de formação e atualização da Guardas Civis Municipais

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
segurança ou 
equivalente

Secretaria de 
Segurança Pública

Sistema de 
segurança 
pública 
municipal e 
populaçao da 
RMJ

Aprimorar a política 
de segurança em 
nível metropolitano.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica

PP053 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Polo de Tecnologia Criar na região Pólos de Tecnologias voltados à educação. Laboratórios 
Maker e Fab Labs. E também Pólos de Educação profissionalizante 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
universidades, 
institutos de 
pesquisa

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico; 
Secretaria de 
Educação, IPT, 
institutos de 
tecnologia do ESP

Universidades 
e instituições 
educacionais da 
RMJ; população 
da RMJ

Fomentar a 
incorporação 
de tecnologia 
na educação, 
em especial 
na educação 
profissionalizante.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida.

PP055_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Interligação da 
muralha virtual 
dos municípios da 
RMJ, Itupeva já tem 
é esse sistema de 
segurança

 Interligação da muralha virtual dos municípios, Itupeva já tem é esse 
sistema de segurança, como Cabreúva, mas fazer a interligação de todos 
os municípios da região metropolitana 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
segurança ou 
equivalente

Secretaria de 
Segurança Pública

Sistema de 
segurança 
pública 
municipal e 
populaçao da 
RMJ

Aprimorar a política 
de segurança em 
nível metropolitano.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica.
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PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE 
LONGO PRAZO 
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PP037 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Ampliação da oferta de 
cursos profissionalizantes 
nas cidades da RM Jundiaí 
com focos nas vocações 
regionais

Ampliação da oferta de cursos profissionalizantes nas cidades da RM Jundiaí 
com focos nas vocações regionais

(1) Mapeamento das 
vocações produtivas em 
cada município, para 
aprimorar a integração 
dos cursos ofertados 
com as demandas 
empresariais; (2) 
mapeamento da rede 
de oferta de cursos de 
formação e qualificação 
profissional na RMJ 
e (3) Criação de um 
cadastro de demandantes 
das oportunidades de 
formação profissional.

(1) Criação, em parceria com o Instituto 
Paula Souza, universidades e IFETs 
instalados na região, de uma rede de oferta 
de cursos e (2)  Organização, em parceria 
com as universidades e IFETs instalados 
na região, de programas de assistência 
técnica em gestão e inovação, para MPEs 
e empreendedores individuais, articulados 
com as vocações regionais.

Manter sistema 
metropolitano de 
formação profissional 
em funcionamento e 
contínua atualização 
da oferta de cursos

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP038 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico/
atendimento 
social

Compartilhar experiências 
municipais voltadas 
para o estímulo ao 
empreendedorismo, 
geração de emprego, 
trabalho e renda

Compartilhar experiências municipais voltadas para o estímulo ao 
empreendedorismo, geração de emprego, trabalho e renda, para potencializar 
as políticas de atração de investimentos produtivos para a região

(1) identificar 
experiências municipais 
de programas de atração 
de investimento; (2) 
identificar parcerias 
metropolitanas; (3) 
identificar fontes de 
financiamento

(1) Pactuar regras para coordenar medidas 
de atração de investimento, (2) Construir 
cronograma e definir metas para a atuação 
coordenada e (3) definir instrumentos a 
serem mobilizados e responsáveis por sua 
operacionalização.

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP048 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
econômico

Rotas Turísticas Implantar rotas turísticas nas antigas estações da Cia. Paulista de Estrada de 
Ferro, nos Municípios da RM Jundiaí que eram atendidos

Instituição de instância 
de governança de âmbito 
metropolitano, com 
competência executiva. 

(1) Mapeamento de ativos turísticos 
existentes na RMJ, (2) Diagnóstico da 
infraestrutura turística e da oferta de mão 
de obra e (3) Investimento na sinalização 
turística regional e (4) Criação de calendário 
anual de atividades turísticas regionais. 

Implementação 
de uma política 
metropolitana de 
promoção ao turismo. 

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP049 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Segurança Pública (1) implantar muralha virtual em todos os municípios; (2) instituir Comitê 
Regional de Gestão Integrada da Segurança Pública; (3) criação de centro 
integrado de formação e atualização da Guardas Civis Municipais

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública  da 
RM de Jundiaí

(1) Mapear ações cuja execução pode ser 
integrada; (2) Pactuar com SSP/SP apoio e 
cooperação, (3) Definir regras para atuação 
integrada e (4) Construir cronograma 
integrado de novos investimentos e contínua 
capacitação.

Manter gestão 
integrada da política 
de segurança pública 
no âmbito municipal

16 - Paz, justiça e 
instituições fortes

PP053 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Polo de Tecnologia Criar na região Pólos de Tecnologias voltados à educação. Laboratórios Maker 
e Fab Labs. E também Pólos de Educação profissionalizante 

1) Identificação das 
principais áreas em 
que a incorporação de 
tecnologia pode ser 
estimulada. (2) Definição 
de mecanismos e 
ações para atuação 
metropolitana 
coordenada. 

(1) Organização, em parceria com as 
universidades e IFETs instalados na 
região, de programas para estimular a 
incorporação de tecnologia na educação (2) 
Adoção de parcerias, convênios e acordos 
de cooperação para apoiar as ações

Manter programa 
continuado de 
aprimoramento do 
processo educacional, 
com contínua 
incorporação de 
tecnologia.

4 - Educação de 
qualidade

PP055_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Interligação da muralha 
virtual dos municípios da 
RMJ, Itupeva já tem é esse 
sistema de segurança

 Interligação da muralha virtual dos municípios, Itupeva já tem é esse sistema 
de segurança, como Cabreúva, mas fazer a interligação de todos os municípios 
da região metropolitana. 

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública  da 
RM de Jundiaí.

(1) Mapear ações cuja execução pode ser 
integrada; (2) Pactuar com SSP/SP apoio e 
cooperação, (3) definir regras para atuação 
integrada e (4) construir cronograma 
integrado de novos investimentos e contínua 
capacitação.

Manter gestão 
integrada da política 
de segurança pública 
no âmbito municipal.

16 - Paz, justiça e 
instituições fortes

> CONCLUSÃO
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PP057_e Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Ampliação da 
oferta de cursos 
profissionalizantes 
da RMJ com foco 
nas vocações da 
nossa região

No caso do desenvolvimento regional, nos atuamos muito com 
a dinâmica, aqui na nossa região, o fortalecimento se dá a partir 
das pessoas então nós temos a ampliação da oferta de cursos 
profissionalizantes da RMJ com foco nas vocações da nossa região, 
sempre o estudo do mercado de trabalho e oferta de cursos que é dada 
em Jundiaí tem correlação direta, então mercado de trabalho, oferta de 
cursos de qualificação é um objetivo do nosso município, da nossa região 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Universidades e 
escolas técnicas 
instaladas 
na região, 
representações 
empresariais

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico, 
Secretaria de 
Educação

Jovens e 
trabalhadores da 
RMJ, empresas 
da região 

Elevar a formação 
e a qualificação 
profissional.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida.

PP057_f Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Compartilhamento 
de experiências dos 
municípios voltados 
para o estímulo ao 
empreendedorismo

O compartilhamento de experiências dos municípios voltados para o 
estímulo ao empreendedorismo, entendemos que o setor de serviços 
é um setor que tende a ter um crescimento muito interessante nos 
próximos anos e estamos de olho na qualificação da nossa população 
para encarar justamente esses novos momentos de qualificação 
profissional com vistas ao mercado de trabalho 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
prefeituras, 
representações 
empresariais

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

Empresas, 
empreendedores 
e população da 
RMJ

Aprimorar as 
políticas de apoio ao 
empreendedorismo 
na RMJ.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida.

PP057_g Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

A troca de 
experiências 
das políticas de 
gestão, governança 
e tecnologias 
utilizadas pelos 
municípios que 
compõem a RMJ

Outras ações que possam eventualmente ser cooperativas e colaborativas 
entre o Estado e nós, como a troca de experiências da políticas de 
gestão, governança e tecnologias utilizadas pelos municípios que 
compõe a RMJ, assim como a troca de experiências para projetos como 
cidades inteligentes e a formação de consórcios aqui com o objetivos de 
internacionalizar a nossa região e trazer assim mais investimentos para 
que gere efeitos de emprego e renda para nossos cidadãos. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
planejamento 
e fazenda ou 
equivalentes 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

População 
metropolitana

Assegurar maior 
eficência à gestão 
metropolitana. 

Cooperação entre 
diferentes níveis de 
governo, mediante 
a descentralização, 
articulação e integração de 
seus órgãos e entidades 
da administração direta 
e indireta com atuação 
na região, visando ao 
máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados

PP057_h Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Olhar para nossa 
região em termos 
de saúde pública 
como um sistema 
e não com cada um 
isolado em seus 
municípios. 

Importância que nós temos de olhar para nossa região em termos de 
saúde pública como um sistema e não com cada um isolado em seus 
municípios. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
saúde

Secretaria Estadual 
da Saúde

Usuários do SUS 
metropolitano

Diminuir carências 
na atenção à saúde 
pública.

Cooperação entre 
diferentes níveis de 
governo, mediante 
a descentralização, 
articulação e integração de 
seus órgãos e entidades 
da administração direta 
e indireta com atuação 
na região, visando ao 
máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados

PP057_i Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Transformarmos em 
realidade objetiva a 
segurança pública 
integrada entre os 
nossos municípios

Outro ponto para nós, extremamente importante, é nós transformarmos 
em realidade objetiva a segurança pública integrada entre os nossos 
municípios, nós percebemos que os instrumentos da tecnologia, como 
por exemplo o sistema já utilizado em Jundiaí, que é o sistema de 
verificação de placas de veículos que transitam pela nossa cidade, ele se 
completa quando eles têm esses elementos de integração com outros 
municípios especialmente no que tenho dito aqui, na área da segurança 
pública. Também é interesse nosso a criação de um comitê regional de 
gestão integrada da segurança pública com o objetivo exatamente de 
articulação de polícias que sejam de interesse comum entre os nossos 
municípios 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
segurança ou 
equivalente

Secretaria de 
Segurança Pública

Sistema de 
segurança 
pública 
municipal e 
populaçao da 
RMJ

Aprimorar a política 
de segurança em 
nível metropolitano.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE 
LONGO PRAZO 
DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP057_e Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Ampliação da oferta de 
cursos profissionalizantes 
da RMJ com foco nas 
vocações da nossa região

No caso do desenvolvimento regional, nos atuamos muito com a dinâmica, 
aqui na nossa região, o fortalecimento se dá a partir das pessoas então nós 
temos a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes da RMJ com foco 
nas vocações da nossa região, sempre o estudo do mercado de trabalho e 
oferta de cursos que é dada em Jundiaí tem correlação direta, então mercado 
de trabalho, oferta de cursos de qualificação é um objetivo do nosso município, 
da nossa região 

(1) Mapeamento das 
vocações produtivas em 
cada município, para 
aprimorar a integração 
dos cursos ofertados 
com as demandas 
empresariais; (2) 
mapeamento da rede 
de oferta de cursos de 
formação e qualificação 
profissional na RMJ; (3) 
criação de um cadastro 
de demandantes das 
oportunidades de 
formação profissional

(1) Criação, em parceria com o Instituto 
Paula Souza, universidades e IFETs 
instalados na região, de uma rede de oferta 
de cursos; (2)  Organização, em parceria 
com as universidades e IFETs instalados 
na região, de programas de assistência 
técnica em gestão e inovação, para MPEs 
e empreendedores individuais, articulados 
com as vocações regionais

Manter sistema 
metropolitano de 
formação profissional 
em funcionamento e 
contínua atualização 
da oferta de cursos

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP057_f Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

Compartilhamento de 
experiências dos municípios 
voltados para o estímulo ao 
empreendedorismo

O compartilhamento de experiências dos municípios voltados para o estímulo 
ao empreendedorismo, entendemos que o setor de serviços é um setor que 
tende a ter um crescimento muito interessante nos próximos anos e estamos 
de olho na qualificação da nossa população para encarar justamente esses 
novos momentos de qualificação profissional com vistas ao mercado de 
trabalho 

(1) Identificar 
experiências municipais 
de programas de fomento 
ao empreendedor, (2) 
Identificar parcerias 
metropolitanas e (3) 
Identificar fontes de 
financiamento.

(1) Pactuar regras para coordenar a;óes de 
fomento ao empreendedor; (2) Construir 
cronograma e definir metas para a atuação 
coordenada e (3) Definir instrumentos a 
serem mobilizados e responsáveis por sua 
operacionalização.

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

PP057_g Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento 
Social

A troca de experiências 
das políticas de gestão, 
governança e tecnologias 
utilizadas pelos municípios 
que compõem a RMJ

Outras ações que possam eventualmente ser cooperativas e colaborativas 
entre o Estado e nós, como a troca de experiências da políticas de gestão, 
governança e tecnologias utilizadas pelos municípios que compõe a RMJ, 
assim como a troca de experiências para projetos como cidades inteligentes 
e a formação de consórcios aqui com o objetivos de internacionalizar a nossa 
região e trazer assim mais investimentos para que gere efeitos de emprego e 
renda para nossos cidadãos. 

(1) Instituir comitë 
metropolitano para atuar 
na área e (2) Identificar 
experiências municipais 
que possam servir de 
referência.

(1) Definir regras para atuação integrada; 
(2) Identificar linhas prioritárias de atuação, 
com distribuição de tarefas conforme 
vocações municipais; (3) Construir 
cronograma integrado de ações

17 - Parcerias 
e meios de 
implementação

PP057_h Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Olhar para nossa região em 
termos de saúde pública 
como um sistema e não com 
cada um isolado em seus 
municípios. 

Importância que nós temos de olhar para nossa região em termos de saúde 
pública como um sistema e não com cada um isolado em seus municípios. 

(1) Mapear situação da 
oferta de saúde na RMJ e  
(2) Mapear experiências 
de compartilhamento 
de responsabilidades 
e equipamentos entre 
municípios da RMJ.

(1) Identificar necessidades de investimento 
para fortelecer rede de saúde metropolitana 
e (2) Identificar instrumentos disponíveis 
para diminuir carências.

Elaborar regramento 
adequado para 
a gestão de uma 
política de saúde 
metropolitana

3 - Boa saúde e bem-
estar

PP057_i Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Transformarmos em 
realidade objetiva a 
segurança pública integrada 
entre os nossos municípios

Outro ponto para nós, extremamente importante, é nós transformarmos em 
realidade objetiva a segurança pública integrada entre os nossos municípios, 
nós percebemos que os instrumentos da tecnologia, como por exemplo o 
sistema já utilizado em Jundiaí, que é o sistema de verificação de placas de 
veículos que transitam pela nossa cidade, ele se completa quando eles têm 
esses elementos de integração com outros municípios especialmente no que 
tenho dito aqui, na área da segurança pública. Também é interesse nosso 
a criação de um comitê regional de gestão integrada da segurança pública 
com o objetivo exatamente de articulação de polícias que sejam de interesse 
comum entre os nossos municípios 

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública  da 
RM de Jundiaí.

(1) Mapear ações cuja execução pode ser 
integrada; (2) Pactuar com SSP/SP apoio e 
cooperação, (3) Definir regras para atuação 
integrada e (4) Construir cronograma 
integrado de ações.

Manter ação 
coordenada e 
integrada das 
guardas civis 
municipais

16 - Paz, justiça e 
instituições fortes

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP060_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

A questão da 
segurança,pensar 
nisso de forma 
regionalizada

A questão da segurança, eu posso dar um exemplo de Jarinu, todas 
as cidades ao entorno de Jarinu investiram em segurança nos últimos 
anos, e Jarinu é uma cidade que não tem muralha, que não investiu em 
câmeras de segurança de monitoramento, infelizmente ficando ilhada, 
ela acaba sendo descoberta e alvo, muitas vezes, de ações indesejadas 
e que deixam o povo de Jarinu descoberto. Eu gostaria realmente 
que pudéssemos dar uma atenção a tudo isso, peço socorro inclusive 
dentro desse contexto de segurança, para que a gente possa pensar os 
municípios pequenos que necessitam realmente do apoio do Estado, 
inclusive pensar nisso de forma regionalizada, já que os municípios ao 
redor da nossa cidade têm feito esse tipo de investimento e eu gostaria 
também de ganhar a experiencia de vocês nesse momento. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
secretarias 
municipais de 
segurança ou 
equivalente

Secretaria de 
Segurança Pública

Sistema de 
segurança 
pública 
municipal e 
populaçao da 
RMJ

Aprimorar a política 
de segurança em 
nível metropolitano.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base 
econômica.

PP060_c Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Questão do 
desemprego, 
é uma grande 
oportunidade pra 
gente pensar de 
forma coletiva, 
como ajudar os 
municípios né 
como a gente pode 
fazer isso de forma 
conjunta. 

Temos o desafio, principalmente pós pandemia, da questão do 
desemprego, creio que todos estão dedicando esforços continuados 
para promover ainda mais oportunidade de emprego, nós tivemos assim 
uma sociedade assolada em função é do desemprego e não, só afetada 
em função da saúde e eu creio que esse é um desafio grande para nós 
também principalmente porque nós estamos numa região que tem 
crescido muito, então acho que é uma grande oportunidade pra gente 
pensar de forma coletiva, como ajudar os municípios né como a gente 
pode fazer isso de forma conjunta. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
prefeituras, 
representações 
empresariais

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico

Empresas, 
empreendedores 
e população da 
RMJ

Fomentar a geração 
de trabalho e renda 
na RMJ.

Planejamento regional 
para o desenvolvimento 
socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de 
vida.

SC018 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Fortalecimento 
do turismo rural 
como estratégia 
econômica e 
de preservação 
ambiental 

O turismo rural tem sido uma grande oportunidade de manutenção 
das pequenas e médias propriedades rurais, que são o perfil da nossa 
região. Este fortalecimento das propriedades rurais e outras estratégias 
possíveis, tratados regionalmente, trará benefícios a todos, como evitar 
o espraiamento da macrozona urbana, levando cada vez mais longe as 
pessoas do meio urbano aos equipamentos e serviços já consolidados, 
promoverá a preservação dos mananciais de abastecimento de água e 
regiões de infiltração de água no solo, diminuirá os conflitos internos e 
de divisas intermunicipais na pressão da transformação de áreas rurais 
em urbanas e promoverá também a riqueza para o homem do campo, de 
forma que as famílias tenham condições dignas de se fixarem à terra e 
produzirem o alimento para todos.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
representantes 
da Cadeia 
produtiva do 
turismo

Secretaria Estadual 
de Turismo e 
Viagens, Agricultura, 
Desenvolve SP

Cadeia produtiva 
do turismo

Fomentar a cadeia 
produtiva do 
turismo.

Integração do planejamento 
e da execução das 
funções públicas de 
interesse comum aos 
entes públicos atuantes 
na região. Fortalecimento 
e diversificação da base. 
econômica

SC021_a Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Estudos de impacto 
da mineração 

Elaboração de estudos que avaliem tanto a interferência nos corpos 
d’água decorrentes da mineração, especialmente nas Áreas de Proteção 
e Recuperação de Mananciais (APRMs), quanto assegurem os recursos 
minerais e o desenvolvimento das atividades minerárias.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

SIMA - 
Coordenadoria 
de Gás Petróleo e 
Mineração

População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Utilização racional do 
território, dos recursos 
naturais e culturais e a 
proteção do meio ambiente.

SC021_i Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Considerar a 
indústria extrativa 
mineral no processo 
de planejamento 
regional

Considerar os recursos minerais e a indústria extrativa mineral como 
fatores a serem ponderados no processo de planejamento regional, de 
disciplinamento do aproveitamento e da ocupação racional e sustentável 
dos territórios, em cumprimento à Constituição Estadual.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

- População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Utilização racional do 
território, dos recursos 
naturais e culturais e a 
proteção do meio ambiente.

SC023_a Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Estudos de impacto 
da mineração 

Elaboração de estudos que avaliem tanto a interferência nos corpos 
d’água decorrentes da mineração, especialmente nas Áreas de Proteção 
e Recuperação de Mananciais (APRMs), quanto assegurem os recursos 
minerais e o desenvolvimento das atividades minerárias.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

SIMA - 
Coordenadoria 
de Gás Petróleo e 
Mineração

População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Utilização racional do 
território, dos recursos 
naturais e culturais e a 
proteção do meio ambiente.

SC023_i Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Considerar a 
indústria extrativa 
mineral no processo 
de planejamento 
regional

Considerar os recursos minerais e a indústria extrativa mineral como 
fatores a serem ponderados no processo de planejamento regional, de 
disciplinamento do aproveitamento e da ocupação racional e sustentável 
dos territórios, em cumprimento à Constituição Estadual.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

- População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Utilização racional do 
território, dos recursos 
naturais e culturais e a 
proteção do meio ambiente.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE 
LONGO PRAZO 
DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP060_b Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

A questão da 
segurança,pensar nisso de 
forma regionalizada

A questão da segurança, eu posso dar um exemplo de Jarinu, todas as cidades 
ao entorno de Jarinu investiram em segurança nos últimos anos, e Jarinu é 
uma cidade que não tem muralha, que não investiu em câmeras de segurança 
de monitoramento, infelizmente ficando ilhada, ela acaba sendo descoberta 
e alvo, muitas vezes, de ações indesejadas e que deixam o povo de Jarinu 
descoberto. Eu gostaria realmente que pudéssemos dar uma atenção a tudo 
isso, peço socorro inclusive dentro desse contexto de segurança, para que 
a gente possa pensar os municípios pequenos que necessitam realmente 
do apoio do Estado, inclusive pensar nisso de forma regionalizada, já que os 
municípios ao redor da nossa cidade têm feito esse tipo de investimento e eu 
gostaria também de ganhar a experiencia de vocês nesse momento. 

Criação do Gabinete de 
Gestão Integrada de 
Segurança Pública  da 
RM de Jundiaí.

(1) Mapear ações cuja execução pode ser 
integrada; (2) Pactuar com SSP/SP apoio e 
cooperação, (3) Definir regras para atuação 
integrada e (4) Construir cronograma 
integrado de ações.

Manter ação 
coordenada e 
integrada das 
guardas civis 
municipais

16 - Paz, justiça e 
instituições fortes

PP060_c Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Atendimento 
Social

Questão do desemprego, é 
uma grande oportunidade 
pra gente pensar de forma 
coletiva, como ajudar os 
municípios né como a gente 
pode fazer isso de forma 
conjunta. 

Temos o desafio, principalmente pós pandemia, da questão do desemprego, 
creio que todos estão dedicando esforços continuados para promover ainda 
mais oportunidade de emprego, nós tivemos assim uma sociedade assolada 
em função é do desemprego e não, só afetada em função da saúde e eu creio 
que esse é um desafio grande para nós também principalmente porque nós 
estamos numa região que tem crescido muito, então acho que é uma grande 
oportunidade pra gente pensar de forma coletiva, como ajudar os municípios 
né como a gente pode fazer isso de forma conjunta. 

(1) Identificar 
experiências municipais 
de fomento a programas 
de inclusão produtiva,  
(2) Identificar parcerias 
metropolitanas e (3) 
Identificar fontes de 
financiamento.

(1) Pactuar regras para coordenar 
programas de inclusão produtiva; (2) 
Construir cronograma e definir metas 
para a atuação coordenada e (3) Definir 
instrumentos a serem mobilizados e 
responsáveis por sua operacionalização.

Manter em execução 
conjunto articulado 
de políticas 
metropolitanas de 
inclusão produtiva

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

SC018 Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Turismo Fortalecimento do turismo 
rural como estratégia 
econômica e de preservação 
ambiental 

O turismo rural tem sido uma grande oportunidade de manutenção das 
pequenas e médias propriedades rurais, que são o perfil da nossa região. Este 
fortalecimento das propriedades rurais e outras estratégias possíveis, tratados 
regionalmente, trará benefícios a todos, como evitar o espraiamento da 
macrozona urbana, levando cada vez mais longe as pessoas do meio urbano 
aos equipamentos e serviços já consolidados, promoverá a preservação dos 
mananciais de abastecimento de água e regiões de infiltração de água no 
solo, diminuirá os conflitos internos e de divisas intermunicipais na pressão 
da transformação de áreas rurais em urbanas e promoverá também a riqueza 
para o homem do campo, de forma que as famílias tenham condições dignas 
de se fixarem à terra e produzirem o alimento para todos.

Instituição de instância 
de governança de âmbito 
metropolitano, com 
competência executiva 

(1) Mapeamento de ativos turísticos 
existentes na RMJ. (2) Diagnóstico da 
infraestrutura turística e da oferta de mão 
de obra (3) Investimento na sinalização 
turística regional. (4) Criação de calendário 
anual de atividades turísticas regionais. 

Implementação 
de uma política 
metropolitana de 
promoção ao turismo. 

8- Trabalho decente 
e crescimento 
econômico

SC021_a Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Estudos de impacto da 
mineração 

Elaboração de estudos que avaliem tanto a interferência nos corpos 
d’água decorrentes da mineração, especialmente nas Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais (APRMs), quanto assegurem os recursos minerais 
e o desenvolvimento das atividades minerárias.

Inserção de diretrizes 
para o planejamento e 
uso do solo no PDUI.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Objetivo 9 - 
Indústria, inovação e 
infraestrutura

SC021_i Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Considerar a indústria 
extrativa mineral no 
processo de planejamento 
regional

Considerar os recursos minerais e a indústria extrativa mineral como fatores a 
serem ponderados no processo de planejamento regional, de disciplinamento 
do aproveitamento e da ocupação racional e sustentável dos territórios, em 
cumprimento à Constituição Estadual.

Inserção de diretrizes 
para o planejamento e 
uso do solo no PDUI e 
para as macrozonas.

Acompanhamento e atualização. Acompanhamento e 
atualização.

Objetivo 9 - 
Indústria, inovação e 
infraestrutura

SC023_a Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Estudos de impacto da 
mineração 

Elaboração de estudos que avaliem tanto a interferência nos corpos 
d’água decorrentes da mineração, especialmente nas Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais (APRMs), quanto assegurem os recursos minerais 
e o desenvolvimento das atividades minerárias.

Inserção de diretrizes 
para o planejamento e 
uso do solo no PDUI.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Objetivo 9 - 
Indústria, inovação e 
infraestrutura

SC023_i Desenvolvimento 
Econômico e 
Atendimento Social

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
econômico

Considerar a indústria 
extrativa mineral no 
processo de planejamento 
regional

Considerar os recursos minerais e a indústria extrativa mineral como fatores a 
serem ponderados no processo de planejamento regional, de disciplinamento 
do aproveitamento e da ocupação racional e sustentável dos territórios, em 
cumprimento à Constituição Estadual.

Inserção de diretrizes 
para o planejamento e 
uso do solo no PDUI e 
para as macrozonas.

Acompanhamento e atualização. Acompanhamento e 
atualização.

Objetivo 9 - 
Indústria, inovação e 
infraestrutura

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado às políticas de saúde, educação ou segurança pública, que fogem da  
 competência do PDUI no tocante às FPICS da Lei de Criação da UR

J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, tribunal de  
 contas ou outros 
J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional
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3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DAS PROPOSTAS | Desenvolvimento Econômico e Atendimento Social

Nº TEMA SUB TEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP001 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Saúde - Verba estadual e emendas para a construção de um hospital decente em Cabreúva, para que a população local não necessite ir a cidades vizinhas por 
exemplo, para a realização de uma simples ultrassonografia. ✘ ✘ ✘

PP003 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Creche do Idoso - Pessoas idosas que dependem de cuidados para a realização de suas atividades diárias tem sido uma crescente nos municípios como um todo, 
não raras às vezes que esses idosos tem as suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento social, confinamento, falta de cuidados 
adequados, alto grau de estresse do cuidador familiar. Trata-se de um serviço necessário e de Assistência Social aos municípios da Região Metropolitana de 
Jundiaí.

✘ ✘

PP014 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Criação de Consórcio Intermunicipal para a criação de um sistema hospitalar regional com micro regulação do Hospital São Vicente de Paulo para atendimentos 
de alta complexidade e do Hospital Regional para atendimentos de média e baixa complexidade ✘

PP015 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Regionalizar a gestão da farmácia de alto custo
✘ ✘

PP016 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Implantação do Serviço de Verificação de Óbitos Regional ✘  Ministério 
da Saúde

PP032 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Instalação de um Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), para dotar a região de melhorias na infraestrutura de segurança para combate à criminalidade.
✘ ✘

PP033 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Implantação do Instituto Médico Legal (IML) Regional, por meio de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública.
✘ ✘

PP034 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Capacitar os batalhões dos policiais militares e dos policiais civis, bem como dotar os mesmos e as delegacias de polícia de viaturas novas para reforçar o 
policiamento ostensivo e judiciário da Região Metropolitana de Jundiaí. ✘ ✘

PP035 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Implantação do plano de segurança alimentar na Região Metropolitana de Jundiaí
✘

PP046 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Ampliação na oferta de serviços de saúde, por meio de ações do governo estadual para (1) ampliar  o funcionamento do Hospital Regional, até esgotar sua 
capacidade instalada, para o gerenciamento das demandas de eletivas de alta complexidade; (2) contribuir para que os municípios de pequeno porte, com 
capacidade hospitalar ociosa, consigam arcar com os custos de novos serviços de média e alta complexidade, para o atendimento regional

✘

PP055_a Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Hospital Essencial
✘

PP055_f Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Na questão da iluminação pública, nos locais de entrada dos bairros que fazem divisa com os municípios que geralmente são os menos iluminados.
✘

PP056_b Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Regionalização da saúde
✘

PP060_d Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Habitação - necessário repensar a questão do investimento em habitação, por parte do Estado 
✘ ✘

SC004 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Bem estar animal - Pensando no cumprimento da LEI Sansão e no bem estar animal, penso ser importante as seguintes ações feitas em todas as cidades: 
(1) microchipagem obrigatória de animais e cadastro em banco de dados regional; (2) nivelamento das políticas públicas de manejo e bem-estar animal dos 
municípios; (3) Delegacia Regional para combate aos maus-tratos

✘ ✘ ✘

SC006 Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Atendimento Social Atendimento Social a família - questão que TB deve ser regional, do serviço social, da inclusão, ou do atendimento básico das família, muitas vezes 
desestruturadas e por isso as políticas públicas cavam sendo “despesas” a mais, sem eficiência. O carente, o excluído roda a região em busca de atenção, TB. Daí 
a regionalização, a padronização do atendimento ao necessitado. Integrar o tema serviço social/família e estar na vanguarda. 

✘ ✘

SC021_j Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Meio ambiente  
Desenvolvimento econômico

Reconhecer a mineração como interesse nacional e utilidade pública
✘

SC023_j Desenvolvimento Econômico 
e Atendimento Social

Meio ambiente  
Desenvolvimento econômico

Reconhecer a mineração como interesse nacional e utilidade pública
✘



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Planejamento Territorial e Uso do Solo

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP009 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Definição com precisão dos limites 
municipais dos municípios da Região 
Metropolitana de Jundiaí. ✔ ✘ ✘

Planejamento 
e Uso do Solo ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Embora não seja da competência do PDUI, a questão dos limites 
territoriais municipais poderá ser discutida dentro das instâncias 
de gestão metropolitana: Conselho de Desenvolvimento e Câmaras 
Temáticas.

PP012 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

SIM – Sistema de Informações 
Metropolitanas para apresentar os 
Mapas da RMJ ✔ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✘ ✔

Os dados georreferenciados e o banco de dados serão 
disponibilizados pela SDR na Plataforma Digital do PDUI. Uma 
câmara temática deverá gerenciar e atualizar os dados, no âmbito da 
governança e gestão do PDUI.

PP021_a Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Gestão integrada para coibir 
ocupações irregulares. ✔ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo ✔  Habitação Estratégia ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

O PDUI define instância de gestão integrada dos municípios para 
enfrentar a precariedade e informalidade habitacional, onde seriam 
discutidas e propostas ações nesse sentido.

PP021_b Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Soluções tecnológicas, sustentáveis 
e inteligentes para redução do déficit 
habitacional.

✔ ✔ ✔
Planejamento 
e Uso do Solo ✔  Habitação Estratégia ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

Incluir na estratégia de enfrentamento a precariedade e informalidade 
habitacional para que a câmara temática específica possa promover 
soluções e técnicas para o enfrentamento do deficit habitacional.

PP021_c Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Resolver divergências de zoneamento 
nas fronteiras. ✔ ✔ ✔

Planejamento 
e Uso do Solo ✘ Estratégia ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Demanda para  câmara temática que discuta o Macrozoneamento 
Regional.

PP042 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Trocar experiências sobre projetos de 
cidades inteligentes.

✔ ✔ ✔
Planejamento 
e Uso do Solo

✔  
Desenvolvimento 

Econômico
Estratégia ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

O tema pode ser colocado em pauta nas discussões do conselho de 
desenvolvimento e em câmaras temáticas. Como envolve diversas 
FPICs, deve ser tratado como diretriz mais ampla sobre governança 
metropolitana.

PP044 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Governança 
Metropolitana ?

Troca de experiências em gestão, 
governança e tecnologias pelos 
municípios da RMJ.

✔ ✔ ✔ Todas  —  — ✘ ✘ ✔ ✔ ✔
É a função do conselho e das câmaras temáticas. Pode ser inserida 
em diretriz mais ampla sobre governança metropolitana.

PP045 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
Uso do Solo

Discussão do 
Macrozoneamento 
nos limites 
municipais.

✔ ✔ ✔
✔  Planejamento 

e Uso do Solo ✘ Estratégia ✘ ✘ ✔ ✔

Aceita
Demanda para câmara temática que discuta o Macrozoneamento 
Regional.

SC001 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Regularização fundiária das 
ocupações irregulares de caráter 
específico ✘ ✔ ✔ Habitação ✔  Planejamento 

e uso do solo
Plano de 
ação ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

A regularização fundiária é competência municipal, porém o PDUI 
define instância de gestão integrada dos municípios para enfrentar a 
precariedade e informalidade habitacional, onde seriam discutidas e 
propostas ações nesse sentido

SC014 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Governança 
Metropolitana ?

Adequação regional de órgãos 
públicos de acordo com a nova 
regionalização do estado de São 
Paulo.

✔ ✘ ✘  —  — Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Competência estadual.

SC019 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Grupo de Trabalho – Habitação.

✘ ✔ ✘ Habitação ✘
Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de pedido de participação em grupos de trabalho 
relacionados ao planejamento territorial e habitação. A sociedade 
civil fará parte do Conselho de Desenvolvimento da RMJ e poderá 
acompanhar as discussões e propostas das câmaras temáticas que 
terão a função de implementar as propostas do PDUI. O processo 
de elaboração do PDUI envolveu reuniões com os representantes 
municipais (Oficinas Regionais), setoriais do Estado (grupos de 
trabalho), sociedade civil (audiências públicas) e incorpora as 
contribuições vindas dessas reuniões.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

SC021_b Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Zoneamento especial no entorno de 
jazidas.

✔ ✘ ✘
Planejamento 
e Uso do Solo

✔ Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Não cabe ao PDUI elaborar zoneamento para as jazidas, trata-se 
de trabalho em escala local que deve ser executado em parceria 
de municípios e Agência de Mineração. No entanto, o ordenamento 
territorial da RMJ irá fazer referência ao Ordenamento Territorial 
Geomineiro (OTGM) nas suas diretrizes gerais, e reconhecer a 
importância da mineração no âmbito do planejamento territorial da 
região. (Esse assunto será tratado em discussão com setorial)

SC021_c Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Incorporar zoneamento existente 
para as atividades de mineração.

✔ ✘ ✘
Planejamento 
e Uso do Solo

✔ Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

O ordenamento territorial do PDUI possui escala regional, não 
abordando zonas específicas municipais. No entanto, irá fazer 
referência ao Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM) nas suas 
diretrizes gerais, e reconhecer a importância da mineração no âmbito 
do planejamento territorial da região. 
(Esse assunto será tratado em discussão com setorial)

SC021_e Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Incentivar a parceria da mineração na 
implantação de parques lineares.

✔ ✘ ✘
Planejamento 
e Uso do Solo

✔ Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Trata-se de uma diretriz específica para execução de obras na área de 
Planejamento e Uso do Solo
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Planejamento Territorial e Uso do Solo

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS 
A SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP012 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
uso do solo

SIM – Sistema 
de Informações 
Metropolitanas 
para apresentar os 
Mapas da RMJ.

Retomar a iniciativa da Emplasa de disponibilizar no  
Sistema de Informações Metropolitanas (SIM), os mapas e 
demais produtos cartográficos que compõem documentos 
Panorama, Diagnóstico e Ordenamento Territorial) que 
foram disponibilizados em formato PDF.(...) O objetivo desta 
proposta é proporcionar ao cidadão e consequentemente 
também aos gestores e participantes do processo de 
discussão da Região Metropolitana de Jundiaí mais 
transparência e assertividade na visualização do material 
produzido. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

Gestores 
municipais e 
sociedade civil.

Transparência e 
acessibilidade de 
dados.

Planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de vida.

PP021_a Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Gestão integrada 
para coibir 
ocupações 
irregulares.

Trabalhar legislações e programas que se assemelhem de 
modo que coibam a migração negativa entre os municípios 
principalmente na promoção de invasões e ocupações 
irregulares.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria da Habitação População 
metropolitana.

Precariedade e 
informalidade 
habitacional.

Cooperação entre diferentes níveis de 
governo, mediante a descentralização, 
articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta 
com atuação na região, visando ao máximo 
aproveitamento dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP021_b Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Soluções 
tecnológicas, 
sustentáveis e 
inteligentes para 
redução do déficit 
habitacional.

Buscar soluções tecnológicas sustentáveis e inteligentes 
para a redução do déficit habitacional onde os municípios 
possam se associar nesta promoção.  

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria da Habitação População 
metropolitana.

Precariedade e 
informalidade 
habitacional.

Cooperação entre diferentes níveis de 
governo, mediante a descentralização, 
articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta 
com atuação na região, visando ao máximo 
aproveitamento dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP021_c Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
uso do solo

Resolver 
divergências de 
zoneamento nas 
fronteiras.

Dialogar com municípios que divergem o zoneamento nas 
divisas causando pressões de adensamento em áreas 
menos adensadas. Ex: Jundiaí e Várzea pressionam nossa 
região de baixo adensamento no Campo Verde.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

População 
metropolitana.

Conflitos de 
zoneamento nas 
fronteiras.

Planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de vida.

PP042 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Trocar 
experiências 
sobre projetos 
de cidades 
inteligentes.

Trocar experiências sobre projetos de cidades inteligentes. RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

População 
metropolitana.

Dinamização 
e organização 
econômica.

Cooperação entre diferentes níveis de 
governo, mediante a descentralização, 
articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta 
com atuação na região, visando ao máximo 
aproveitamento dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP044 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Todos Troca de 
experiências 
em gestão, 
governança e 
tecnologias pelos 
municípios da 
RMJ.

Troca de experiências das políticas de gestão, governança 
e tecnologias utilizadas pelos municípios que compõem a 
RMJ

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

População 
metropolitana.

Integração 
metropolitana.

Cooperação entre diferentes níveis de 
governo, mediante a descentralização, 
articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta 
com atuação na região, visando ao máximo 
aproveitamento dos recursos públicos a ela 
destinados

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP012 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
uso do solo

SIM – Sistema de Informações 
Metropolitanas para apresentar 
os Mapas da RMJ.

Retomar a iniciativa da Emplasa de disponibilizar no  
Sistema de Informações Metropolitanas (SIM), os mapas e 
demais produtos cartográficos que compõem documentos 
Panorama, Diagnóstico e Ordenamento Territorial) que 
foram disponibilizados em formato PDF.(...) O objetivo desta 
proposta é proporcionar ao cidadão e consequentemente 
também aos gestores e participantes do processo de 
discussão da Região Metropolitana de Jundiaí mais 
transparência e assertividade na visualização do material 
produzido. 

Criação de sistema de 
informações metropolitanas para 
Acompanhamento do PDUI.

Acompanhamento e atualização. Acompanhamento e atualização. Objetivo 9 - 
Indústria, inovação e 
infraestrutra, Objetivo 
17 - Parcerias e meios 
de implementação

PP021_a Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Gestão integrada para coibir 
ocupações irregulares.

Trabalhar legislações e programas que se assemelhem de 
modo que coibam a migração negativa entre os municípios 
principalmente na promoção de invasões e ocupações 
irregulares.

Colocar na pauta de Câmara 
Temática de Habitação da RMJ.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Objetivo 11 - Cidades 
e comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 3 - Boa saúde 
e bem-estar

PP021_b Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Soluções tecnológicas, 
sustentáveis e inteligentes para 
redução do déficit habitacional.

Buscar soluções tecnológicas sustentáveis e inteligentes 
para a redução do déficit habitacional onde os municípios 
possam se associar nesta promoção.  

Colocar na pauta de Câmara 
Temática de Habitação da RMJ.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Objetivo 11 - Cidades 
e comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 3 - Boa saúde 
e bem-estar

PP021_c Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Planejamento e 
uso do solo

Resolver divergências de 
zoneamento nas fronteiras.

Dialogar com municípios que divergem o zoneamento nas 
divisas causando pressões de adensamento em áreas 
menos adensadas. Ex: Jundiaí e Várzea pressionam nossa 
região de baixo adensamento no Campo Verde.

Colocar na pauta de câmara 
temática que discuta o 
macrozoneamento regional.

Acompanhamento e atualização. Acompanhamento e atualização. Objetivo 11 - Cidades 
e comunidades 
sustentáveis

PP042 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Desenvolvimento 
Econômico

Trocar experiências sobre 
projetos de cidades inteligentes.

Trocar experiências sobre projetos de cidades inteligentes. Colocar na pauta do Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Objetivo 17 - 
Parcerias e meios de 
implementação

PP044 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Todos Troca de experiências 
em gestão, governança e 
tecnologias pelos municípios 
da RMJ.

Troca de experiências das políticas de gestão, governança 
e tecnologias utilizadas pelos municípios que compõem a 
RMJ

Colocar na pauta do Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Objetivo 17 - 
Parcerias e meios de 
implementação

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS 
A SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP045  Planejamento 
Territorial e 
Uso do Solo / 
Desenvolvimento 
Econômico

Planejamento e 
uso do solo

Discussão do 
Macrozoneamento 
nos limites 
municipais.

Discussão dos Usos e Ocupações determinados nos 
limites municipais evitando criar regiões desconectadas e 
conflitantes. Sendo se necessárias alterações nos Planos 
Diretores para uma “fluência” nos limites, harmonizando e 
homogeneizando estas regiões.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional

População 
metropolitana.

Conflitos de 
zoneamento nas 
fronteiras.

Planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de vida

SC001 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Regularização 
fundiária das 
ocupações 
irregulares de 
caráter específico.

Proposta de Reavaliação dos procedimentos atuais para 
regularização fundiária 
das ocupações irregulares de caráter específico, visando 
mais agilidade e menores despesas aos possuidores

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Secretarias 
municipais de 
habitação

Secretaria da Habitação População 
metropolitana.

Precariedade e 
informalidade 
habitacional.

Planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de vida.

SC011 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Efetivação dos 
instrumentos 
urbanísticos 
e financeiros 
para a politica 
habitacional.

 (resumida) Aplicar instrumentos como OODC, OC, IPTU 
nas políticas habitacionais. Fazer proposta participativa 
de política para intervenção urbanística na maior favela de 
Jundiaí, com quase 20 mil habitantes. Aplicar os planos 
de bairros, os conselhos regionais participativos, e os 
conselhos de Zeis. Aproveitar os mais de 20 mil imóveis 
vazios, subutilizados, ou não edificados na cidade, fazer 
valer a função social da propriedade. A AHTIS é um 
instrumento importantíssimo para a melhoria habitacional.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Secretarias 
municipais de 
habitação

Secretaria da Habitação População 
metropolitana.

Precariedade e 
informalidade 
habitacional.

Planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de vida.

SC021_h Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Câmara Temática 
de Mineração no 
PDUI.

Criar uma Câmara Temática de Mineração no PDUI para 
melhor discussão e detalhamento, devido à importância e 
sensibilidade dos assuntos envolvidos.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

SIMA - Coordenadoria 
de Gás Petróleo e 
Mineração

População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Utilização racional do território, dos recursos 
naturais e culturais e a proteção do meio 
ambiente.

SC023_h Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Câmara Temática 
de Mineração no 
PDUI.

Criar uma Câmara Temática de Mineração no PDUI para 
melhor discussão e detalhamento, devido à 
importância e sensibilidade dos assuntos envolvidos.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

SIMA - Coordenadoria 
de Gás Petróleo e 
Mineração

População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Cooperação entre diferentes níveis de 
governo, mediante a descentralização, 
articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta 
com atuação na região, visando ao máximo 
aproveitamento dos recursos públicos a ela 
destinados.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP045  Planejamento 
Territorial e 
Uso do Solo / 
Desenvolvimento 
Econômico

Planejamento e 
uso do solo

Discussão do Macrozoneamento 
nos limites municipais.

Discussão dos Usos e Ocupações determinados nos 
limites municipais evitando criar regiões desconectadas e 
conflitantes. Sendo se necessárias alterações nos Planos 
Diretores para uma “fluência” nos limites, harmonizando e 
homogeneizando estas regiões.

Colocar na pauta de câmara 
temática que discuta o 
macrozoneamento regional.

Acompanhamento e atualização. Acompanhamento e atualização. Objetivo 17 - 
Parcerias e meios de 
implementação

SC001 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Regularização fundiária das 
ocupações irregulares de 
caráter específico.

Proposta de Reavaliação dos procedimentos atuais para 
regularização fundiária 
das ocupações irregulares de caráter específico, visando 
mais agilidade e menores despesas aos possuidores

Inserção de diretrizes para a 
habitação no PDUI.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Objetivo 11 - Cidades 
e comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 3 - Boa saúde 
e bem-estar

SC011 Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Habitação Efetivação dos instrumentos 
urbanísticos e financeiros para a 
politica habitacional.

 (resumida) Aplicar instrumentos como OODC, OC, IPTU 
nas políticas habitacionais. Fazer proposta participativa 
de política para intervenção urbanística na maior favela de 
Jundiaí, com quase 20 mil habitantes. Aplicar os planos 
de bairros, os conselhos regionais participativos, e os 
conselhos de Zeis. Aproveitar os mais de 20 mil imóveis 
vazios, subutilizados, ou não edificados na cidade, fazer 
valer a função social da propriedade. A AHTIS é um 
instrumento importantíssimo para a melhoria habitacional.

Inserção de diretrizes para a 
habitação no PDUI.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Planejamento e proposição de 
ações integradas.

Objetivo 11 - Cidades 
e comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 3 - Boa saúde 
e bem-estar

SC021_h Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Câmara Temática de Mineração 
no PDUI.

Criar uma Câmara Temática de Mineração no PDUI para 
melhor discussão e detalhamento, devido à importância e 
sensibilidade dos assuntos envolvidos.

Colocar a mineração como pauta 
nas câmaras temáticas.

Acompanhamento. Acompanhamento. 

SC023_h Planejamento 
Territorial e Uso 
do Solo

Meio ambiente e 
Desenvolvimento 
Econômico

Câmara Temática de Mineração 
no PDUI.

Criar uma Câmara Temática de Mineração no PDUI para 
melhor discussão e detalhamento, devido à 
importância e sensibilidade dos assuntos envolvidos.

Colocar a mineração como pauta 
nas câmaras temáticas.

Acompanhamento. Acompanhamento. 

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado às políticas de saúde, educação ou segurança pública, que fogem da  
 competência do PDUI no tocante às FPICS da Lei de Criação da UR

J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, tribunal de  
 contas ou outros 
J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional
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3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DAS PROPOSTAS | Planejamento Territorial e Uso do Solo

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP004 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Questionamentos sobre como irá ser feita a proteção da fauna e flora local 
*NÃO APRESENTOU NENHUMA PROPOSTA* ✘

PP007 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

PP011 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Normatização estadual sobre as APPs Urbanas
✘

PP054_a Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio Ambiente Preservação e uso dos recursos hídricos da região metropolitana de 
Jundiaí, a partir da elaboração de Plano de Recursos Hídricos para RMJ ✘ ✘ Comitê de Bacias 

SC003 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Aparelhamento da Lei Sansão através de convênio do Poder Público com 
Ongs e Clínica Veterinárias ✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais,  
Secretaria de Segurança Pública ✘

SC005 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Proteção da Mata Ciliar
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais,  
Tribunal de Contas

SC007 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Investimento, apoio e proteção da ONG Mata Ciliar, por meio de paceiras 
público-privadas ✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC008 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC009 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC010 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC012 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC013 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC015 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC016 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC017 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC020 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Permanência da Mata Ciliar
✘  

SC021_d Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente  
Desenvolvimento econômico

Incentivar a parceria da mineração no desassoreamento do rio Jundiaí e 
reservação de água da chuva em cavas mineradas

✘  
Agência Nacional de Mineração, 

Prefeituras

SC023_d Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente  
Desenvolvimento econômico

Incentivar a parceria da mineração no desassoreamento do rio Jundiaí e 
reservação de água da chuva em cavas mineradas

✘  
Agência Nacional de Mineração, 

Prefeituras



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Transporte e Sistema Viário

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP002 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Tunel rodoviário Obra de transposição inferior (tunel) à rodovia Anhanguera Km 
54,5. ✘ ✔ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Ligação entre bairros de Jundiaí.

PP005 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Sistema Viário Duplicação da rodovia SP 332 – Rodovia Tancredo de Almeida 
Neves. ✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente. Mas não é possível propor o subsídio pois 
trata-se de política estadual.

PP018 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Transporte 
Municipal

Estabelecer protocolos de integração dos sistemas de 
transportes municipais e intermunicipais. ✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a estratégia existente.

PP019 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Recuperação de 
Vias

Recuperação das vias marginais do Rio Jundiaí, que abrangem 
os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo 
Paulista.

✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘
Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✘

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada à AIM Vale do Rio 
Jundiaí.

PP020 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Sistema Viário Projeto de ligação viária entre a Avenida União dos Ferroviários 
com o município de Várzea Paulista. ✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente. 

PP025 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Sistema Viário Ciclovia intermunicipal.
✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente sobre plano de mobilidade.

PP028 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Sistema Viário Projeto do Trem Rápido.
✔ ✘ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ Política estadual.

PP050 Transportes e Sistema 
Viário Regional

Sistema Viário Projeto anel viário Km 70 Anhanguera. 
✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente.

PP051_a Transportes e Sistema 
Viário Regional

Transportes e 
Sistema Viário

Duplicação e adequações na Rodovia Máximo Zambotto SP-354.
✔ ✔ ✔

Transportes e sistema 
viário ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Aceita parcialmente. Obras específicas na rodovia. 
Pode ser incorporada em diretriz existente. 

PP052_a Transportes e Sistema 
Viário Regional

Transporte 
Municipal

Integração - Transporte.
✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente. Mas não é possível propor o subsídio pois 
trata-se de política estadual.

PP052_b Transportes e Sistema 
Viário Regional

Sistema 
Cicloviário

Ciclovia ou ciclofaixa.
✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente sobre plano de mobilidade.

PP052_c Transportes e Sistema 
Viário Regional

Segurança Segurança Trânsito.
✔ ✔ ✔ Atendimento Social ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser incorporada a uma diretriz já 
existente.

PP055_d Transportes e Sistema 
Viário Regional

Transportes Na mobilidade urbana, ônibus intermunicipais. 
✔ ✔ ✔

Transportes e Sistema 
Viário Regional ✘ Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Proposta a ser a ser incorporada a diretriz 
existente.
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Transporte e Sistema Viário

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP005 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Duplicação da 
rodovia SP 332 – 
Rodovia Tancredo de 
Almeida Neves.

A duplicação da rodovia Tancredo Neves (SP-332) também 
conhecida como Estrada da Boiada ou Estrada Velha de São 
Paulo, que liga os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista, 
Campo Limpo Paulista é uma obra necessária e de suma 
importância para a Região Metropolitana de Jundiaí, bem 
como aos moradores do bairro Santa Gertrudes em Jundiaí.

RMJ Estado  Secretaria de Logística e 
Transporte, Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo 
(DER-SP)

População 
metropolitana

Duplicação de 
uma importante 
rodovia de 
deslocamento 
entre os 
municípios da RM.

Melhorar o transporte dos 
moradores das regiões adjacentes a 
rodovia. Melhoria da qualidade dos 
deslocamentos.

PP018 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transporte Estabelecer 
protocolos de 
integração dos 
sistemas de 
transportes 
municipais e 
intermunicipais.

Estabelecer protocolos de integração dos sistemas de 
transportes municipais e intermunicipais. Essa integração 
precisa considerar linhas intermunicipais entre os municípios 
mais distantes da Região Metropolitana de Jundiaí, como por 
exemplo: Itupeva – Campo Limpo Paulista, Itupeva – Jarinu, 
Louveira – Jarinu entre outros.

RMJ Estado Secretaria de Transportes 
Metropolitanos/ Municípios

População 
metropolitana

 Integração 
de sistemas 
de transporte 
municipais e 
intermunicipais.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região. 
Fortalecer as centralidades e 
ampliar a conectividade.

PP019 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Recuperação das 
vias marginais 
do Rio Jundiaí 
que abrangem 
os municípios de 
Jundiaí, Várzea 
Paulista e Campo 
Limpo Paulista.

Realizar projeto para a recuperação do pavimento asfáltico, 
implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, 
implantação de defensas nas vias Marginais do Rio Jundiaí 
que conecta os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e 
Campo Limpo Paulista. Neste quesito também é necessário 
identificar os locais no qual as margens de Rio Jundiaí 
precisam de correção.

RMJ CD RMJ e 
Municípios

Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Melhorar 
condições de vias 
urbanas.

Utilização racional do território, dos 
recursos naturais e culturais e a 
proteção do meio ambiente

PP020 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Projeto de Ligação 
Viária entre a 
Avenida União dos 
Ferroviários com o 
município de Várzea 
Paulista.

Projeto de ligação viária entre a Avenida União dos 
Ferroviários (em Jundiaí) com o município de Várzea Paulista.

RMJ Estado Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Melhorar a ligação 
entre cidades da 
RMJ.

Interligar os sistemas de 
infraestruturas regionais existentes 
e previstas, potencializando o 
desenvolvimento econômico e social 
na região.

PP025 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transporte e 
Sistema Viário

Ciclovia 
intermunicipal.

Tendo em vista a circulação entre as cidades de Campo 
Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí pela marginal, 
seria interessante se pensar na construção de uma ciclovia 
paralela a marginal. Por se tratar de área plana muitos 
optariam por este saudável e ambientalmente sustentável 
meio de transporte.

RMJ  Municípios e 
Estado

Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Construção de 
uma ciclovia 
interligando as 
cidades pela via 
marginal.

Fomentar a multimodalidade na 
conexção entre as cidades de 
maneira segura.

CONTINUA >
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PP005 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário  
Duplicação da 
rodovia SP 332 – 
Rodovia Tancredo de 
Almeida Neves.

A duplicação da rodovia Tancredo Neves 
(SP-332) também conhecida como Estrada 
da Boiada ou Estrada Velha de São Paulo, 
que liga os municípios de Jundiaí, Várzea 
Paulista, Campo Limpo Paulista é uma obra 
necessária e de suma importância para a 
Região Metropolitana de Jundiaí, bem como 
aos moradores do bairro Santa Gertrudes em 
Jundiaí.

Apoio à revisão dos projetos de 
qualificação para duplicação da 
rodovia.

Apoio à licitação e à concessão das 
obras.

Monitoramento da ação. Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura

PP018 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transporte Estabelecer 
protocolos de 
integração dos 
sistemas de 
transportes 
municipais e 
intermunicipais.

Estabelecer protocolos de integração dos 
sistemas de transportes municipais e 
intermunicipais. Essa integração precisa 
considerar linhas intermunicipais entre 
os municípios mais distantes da Região 
Metropolitana de Jundiaí, como por exemplo: 
Itupeva – Campo Limpo Paulista, Itupeva – 
Jarinu, Louveira – Jarinu entre outros.

Elaborar estudo que organize as 
informações do sistema de transporte 
coletivo municipal e intermunicipal e 
analise a integração entre os modos 
de transporte e das demandas não 
atendidas pela rede de transportes 
existente. 

Estruturar um plano de mobilidade 
regional articulado ao transporte 
público municipal.

Qualificar as redes de mobilidade 
(transportes) existentes,de forma a 
promover uma articulação equilibrada 
entre todos os municípios.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

PP019 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Recuperação das 
vias marginais 
do Rio Jundiaí 
que abrangem 
os municípios de 
Jundiaí, Várzea 
Paulista e Campo 
Limpo Paulista.

Realizar projeto para a recuperação do 
pavimento asfáltico, implantação de sistema 
de drenagem de águas pluviais, implantação 
de defensas nas vias Marginais do Rio Jundiaí 
que conecta os municípios de Jundiaí, Várzea 
Paulista e Campo Limpo Paulista. Neste quesito 
também é necessário identificar os locais no 
qual as margens de Rio Jundiaí precisam de 
correção.

Associar essa proposta à proposta de 
Área de Interesse Metropolitano (AIM) 
Vale do Rio Jundiaí.

 —  —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura, Objetivo 11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis e Objetivo 
3 - Boa Saúde e Bem-Estar

PP020 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Projeto de Ligação 
Viária entre a 
Avenida União dos 
Ferroviários com o 
município de Várzea 
Paulista.

Projeto de ligação viária entre a Avenida União 
dos Ferroviários (em Jundiaí) com o município 
de Várzea Paulista.

Apoio à elaboração de projeto para 
estudo de alternativas à ligação viária.

Articulação institucional entre orgãos 
do estado.

  —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura 

PP025 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transporte e 
Sistema Viário

Ciclovia 
intermunicipal.

Tendo em vista a circulação entre as cidades 
de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e 
Jundiaí pela marginal, seria interessante se 
pensar na construção de uma ciclovia paralela 
a marginal. Por se tratar de área plana muitos 
optariam por este saudável e ambientalmente 
sustentável meio de transporte.

Apoio à elaboração de projeto para 
estudo de alternativas à construção de 
ciclovias.

Identificação de possíveis fontes de 
recursos.

Articulação institucional visando a 
construção de parcerias para apoio ao 
investimento.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
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SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP050 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Projeto Anel Viário 
Km 70 Anhanguera.

Devido à acessibilidade a eixos viários importantes e 
estratégicos, possibilitando a articulação entre o interior e 
a capital, além de outras regiões do país pela possibilidade 
do transporte de carga aéreo, a RMJ atraiu empresas 
multinacionais nas duas últimas décadas. As leis de 
incentivos fiscais também colaboraram com o processo 
de desenvolvimento econômico do município. Diante dos 
conflitos de tráfego existentes e das propostas do plano de 
mobilidade, o projeto do anel viário foi elaborado para ofertar 
mais uma opção de acesso a região, adequada ao trânsito de 
veículos pesados, através da implantação de um novo acesso 
no km 70. A fluidez do fluxo será promovida pelo alargamento 
das vias que constituirão o sistema viário proposto e, 
também, propõe a implantação de ciclovia em parte do 
trecho, obedecendo a proposta do plano de mobilidade.

RMJ Estado Secretaria de Logística e 
Transporte, Artesp

População 
metropolitana

Reduzir o conflito 
existente entre 
trafégo rodoviário 
com tráfego local.

Melhoria da qualidade dos 
deslocamentos regionais.

PP051_a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes e 
Sistema viário

Duplicação e 
adequações na 
Rodovia Máximo 
Zambotto SP 354.

Rodovia Máximo Zambotto SP-354 - Duplicação e  adequação 
nas diversas interseções existentes nas rodovias para os 
bairros lindeiros relacionados (...) 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

Secretaria de Transportes População 
metropolitana

Conflitos do 
tráfego rodoviário 
com tráfego local.

Planejamento regional para o 
desenvolvimento socioeconômico e a 
melhoria da qualidade de vida.

PP052a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transporte 
Metropolitano

Integração - 
Transporte.

1. A maior reclamação da população é superlotação, a 
ampliação de horários precisa urgente subsídio (quem paga 
essa conta), para melhor o atendimento; mais horários 
os usuários teria conforto, redução de tempo dentro do 
transporte coletivo, ajudaria a ampliação de passageiros e 
redução de carros nas vias; 2. Acesso a Artesp, precisamos 
estreitar esse relacionamento, o poder público não tem 
acesso para apresentar ou apontar os problemas que 
temos nas linhas; 3. Corredor na marginal que liga Campo 
Limpo Paulista a Jundiaí (até o ponto final), (o trecho mais 
complicado é até a ponte da antiga Duratex) 4. Abrigos e 5. 
O subsidio para o transporte coletivo é uma necessidade 
urgente, pois os altos custos da composição da tarifa 
técnica, o alto desemprego, faz com que o usuário não tenha 
condições de arcar com esses valores e as cidades pequenas 
sem recursos, não conseguem arcar com esses gastos 
ficando assim o transporte precários funcionando somente o 
básico, sem condições de oferecer melhorias e qualidade.

RMJ Estado Secretaria de transportes 
Metropolitanos/Artesp/
Secretaria da Fazenda

População em 
geral

Necessidade de 
melhoria das 
condições  do 
transporte público 
intermunicipal. 
Interlocução com 
Artesp.

Melhoria da qualidade dos 
deslocamentos regionais; Facilitar o 
acesso às atividades  e aos serviços 
existentes na região.

PP052b Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema 
Cicloviário

Ciclovia ou 
ciclofaixa.

Muitas trabalhadores utilizam a marginal do Rio Jundiaí, 
trecho entre Campo Limpo Paulista a Jundiaí, trecho que 
deveria ter essa ligação, sendo necessário as 3 cidades, pois 
temos que dar um ponto inicial até um destino final. Ponto 
inicial sendo a Praça da Bíblia (área central), passando por 
Várzea e Jundiaí.

RMJ Estado Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Construção de 
uma ciclovia 
interligando as 
cidades pela via 
marginal.

Fomentar a multimodalidade na 
conexão entre as cidades de maneira 
segura.
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PP050 Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Projeto Anel Viário 
Km 70 Anhanguera.

Devido à acessibilidade a eixos viários 
importantes e estratégicos, possibilitando a 
articulação entre o interior e a capital, além 
de outras regiões do país pela possibilidade 
do transporte de carga aéreo, a RMJ atraiu 
empresas multinacionais nas duas últimas 
décadas. As leis de incentivos fiscais 
também colaboraram com o processo de 
desenvolvimento econômico do município. 
Diante dos conflitos de tráfego existentes e das 
propostas do plano de mobilidade, o projeto do 
anel viário foi elaborado para ofertar mais uma 
opção de acesso a região, adequada ao trânsito 
de veículos pesados, através da implantação 
de um novo acesso no km 70. A fluidez do fluxo 
será promovida pelo alargamento das vias 
que constituirão o sistema viário proposto e, 
também, propõe a implantação de ciclovia em 
parte do trecho, obedecendo a proposta do 
plano de mobilidade.

Apoio à elaboração de projeto para 
estudo de alternativas ao anel viário.

Articulação institucional entre orgãos 
do estado.

 —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura 

PP051_a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes e 
Sistema viário

Duplicação e 
adequações na 
Rodovia Máximo 
Zambotto SP 354.

Rodovia Máximo Zambotto SP-354 - Duplicação 
e  adequação nas diversas interseções 
existentes nas rodovias para os bairros 
lindeiros relacionados (...) 

Inserção de diretrizes para o 
transporte e sistema viário no PDUI.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Objetivo 9 - Indústria, inovação e 
Infraestrutura

PP052a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transporte 
Metropolitano

Integração - 
Transporte.

1. A maior reclamação da população é 
superlotação, a ampliação de horários precisa 
urgente subsídio (quem paga essa conta), 
para melhor o atendimento; mais horários 
os usuários teria conforto, redução de tempo 
dentro do transporte coletivo, ajudaria a 
ampliação de passageiros e redução de carros 
nas vias; 2. Acesso a Artesp, precisamos 
estreitar esse relacionamento, o poder público 
não tem acesso para apresentar ou apontar os 
problemas que temos nas linhas; 3. Corredor 
na marginal que liga Campo Limpo Paulista 
a Jundiaí (até o ponto final), (o trecho mais 
complicado é até a ponte da antiga Duratex) 
4. Abrigos e 5. O subsidio para o transporte 
coletivo é uma necessidade urgente, pois os 
altos custos da composição da tarifa técnica, 
o alto desemprego, faz com que o usuário não 
tenha condições de arcar com esses valores 
e as cidades pequenas sem recursos, não 
conseguem arcar com esses gastos ficando 
assim o transporte precários funcionando 
somente o básico, sem condições de oferecer 
melhorias e qualidade.

1) Apoio à elaboração de pesquisa com 
usuários da rede a fim de dimensionar: 
quantidade, horários, conforto, trajetos 
e 2) Apoio à reorganização da rede de 
transporte.

Articulação institucional entre 
orgãos do estado para melhoria das 
condições de transporte coletivo da UR 
e implantação de rotas otimizadas de 
transporte coletivo.

Acompanhamento e monitoramento 
das ações empreendidas.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

PP052b Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema 
Cicloviário

Ciclovia ou 
ciclofaixa.

Muitas trabalhadores utilizam a marginal do 
Rio Jundiaí, trecho entre Campo Limpo Paulista 
a Jundiaí, trecho que deveria ter essa ligação, 
sendo necessário as 3 cidades, pois temos que 
dar um ponto inicial até um destino final. Ponto 
inicial sendo a Praça da Bíblia (área central), 
passando por Várzea e Jundiaí.

Apoio à elaboração de projeto para 
estudo de alternativas à construção de 
ciclovias.

Identificação de possíveis fontes de 
recursos.

Articulação institucional visando a 
construção de parcerias para apoio ao 
investimento.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar
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PP052c Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Segurança Trânsito. Mais segurança nas marginais, as implantações de redutores 
de velocidade faz que o transporte coletivo tenha mais 
prejuízos, então precisa de intervenções, intensificações de 
mais sinalizações, mais equipamentos de velocidade, o ideal 
para nossa cidade, por exemplo, seria de aproximadamente  
4 equipamentos de velocidade para garantir a segurança dos 
pedestres e motoristas, nossa cidade, por exemplo, não tem 
condições de manter essa quantidade em operação.

RMJ Estado Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Garantir mais 
segurança, com 
sinalização e 
equipamentos de 
velocidade.

Aumentar a segurança das rodovias 
e da população.

PP055_d Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes Na mobilidade 
urbana, ônibus 
intermunicipais. 

Na mobilidade urbana, ônibus intermunicipais melhoraram 
os horários com outros municípios, e novos pontos de 
encontro, isso dentro da região, e interligações diárias com 
acessos projetados já prevendo aí o futuro crescimento é da 
região. 

RMJ Estado Secretaria de transportes 
Metropolitanos

População 
metropolitana

Melhorar  
transporte público 
em toda a RMJ.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região.

PP055_e Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Melhorar a 
interligação de 
Itupeva com Varjão. 

Melhorar a interligação de Itupeva com Varjão ali tem uma 
ponte onde a gente precisa de construir uma ponte de 
concreto para superar os problemas que são recorrentes ali.

RMJ Estado Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Melhorar sistema 
viário regional.

Aumentar a segurança das rodovias 
e da população.

PP056_c Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes Questão do 
transporte público 
intermunicipal. 

 Questão do transporte público intermunicipal que as cidades 
vizinhas sofrem muito que nós não temos um grande apoio 
por parte das empresas que tem a concessão. Essa é uma 
discussão e é muito importante para que a gente possa 
realmente dar um transporte público de qualidade para os 
moradores de Cabreúva e todos os moradores da RMJ. 

RMJ Estado Secretaria de transportes 
Metropolitanos

População 
metropolitana

Melhorar  
transporte público 
em toda a RMJ.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região.

PP057_d Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes Criação de um 
gabinete de gestão 
integrada do trânsito 
e do transporte de 
municípios.

Tratar da questão do transporte e da mobilidade de uma 
região que está totalmente conurbada uma região que você 
percebe claramente o fluxo de pessoas aqui, entre os nossos 
municípios, é muito comum as pessoas de Jundiaí, de Várzea 
Paulista, de Campo Limpo Paulista, de toda essa nossa 
região metropolitana fazer esse caminho de integração da 
busca, não somente na busca do seu trabalho, como também 
pela busca de seu lazer, para o consumo (...)  assim como a 
criação de um gabinete de gestão integrada do trânsito e do 
transporte de municípios, que essa visão seja dada de modo 
integrado. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

Secretaria de transportes 
Metropolitanos

População 
metropolitana

Melhorar  
transporte público 
em toda a RMJ.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região.

PP058_a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Questão da 
interligação da 
Avenida Ipiranga 
com a Avenida 
Fernão Dias Paes 
Leme.

Questão da interligação da Avenida Ipiranga com a Avenida 
Fernão Dias Paes Leme, a questão de mobilidade urbana 
é muito importante para o município de Várzea Paulista 
tanto de Jundiaí, como citado o prefeito, a cidade de Várzea 
Paulista depende da cidade Jundiaí, bem como Jundiaí 
também depende da cidade de Várzea Paulista. É um 
trânsito muito intenso dentro dessa da via desses dois 
municípios, então estou aqui pedindo uma atenção especial 
na interligação da Avenida Ipiranga com a Avenida Reunião 
dos Ferroviários.

RMJ CD-RMJ/ 
Municípios

  —

População 
metropolitana

Melhorar sistema 
viário regional.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região.
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PP052c Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Segurança Trânsito. Mais segurança nas marginais, as implantações 
de redutores de velocidade faz que o transporte 
coletivo tenha mais prejuízos, então precisa 
de intervenções, intensificações de mais 
sinalizações, mais equipamentos de velocidade, 
o ideal para nossa cidade, por exemplo, seria 
de aproximadamente  4 equipamentos de 
velocidade para garantir a segurança dos 
pedestres e motoristas, nossa cidade, por 
exemplo, não tem condições de manter essa 
quantidade em operação.

Articulação com órgãos do Estado e 
concessionárias para priorização de 
obras necessárias à segurança da 
população.

Acompanhamento da demanda.

 —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

PP055_d Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes Na mobilidade 
urbana, ônibus 
intermunicipais. 

Na mobilidade urbana, ônibus intermunicipais 
melhoraram os horários com outros 
municípios, e novos pontos de encontro, isso 
dentro da região, e interligações diárias com 
acessos projetados já prevendo aí o futuro 
crescimento é da região. 

Elaborar estudo que organize as 
informações do sistema de transporte 
coletivo municipal e intermunicipal e 
analise a integração entre os modos 
de transporte e das demandas não 
atendidas pela rede de transportes 
existente. 

Estruturar um plano de mobilidade 
regional articulado ao transporte 
público municipal.

Qualificar as redes de mobilidade 
(transportes) existentes,de forma a 
promover uma articulação equilibrada 
entre todos os municípios.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

PP055_e Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Melhorar a 
interligação de 
Itupeva com Varjão. 

Melhorar a interligação de Itupeva com Varjão 
ali tem uma ponte onde a gente precisa de 
construir uma ponte de concreto para superar 
os problemas que são recorrentes ali.

Articulação com órgãos do Estado e 
concessionárias para priorização de 
obras necessárias à segurança da 
população.

Acompanhamento da demanda.

 —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

PP056_c Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes Questão do 
transporte público 
intermunicipal. 

 Questão do transporte público intermunicipal 
que as cidades vizinhas sofrem muito que 
nós não temos um grande apoio por parte 
das empresas que tem a concessão. Essa é 
uma discussão e é muito importante para que 
a gente possa realmente dar um transporte 
público de qualidade para os moradores de 
Cabreúva e todos os moradores da RMJ. 

Elaborar estudo que organize as 
informações do sistema de transporte 
coletivo municipal e intermunicipal e 
analise a integração entre os modos 
de transporte e das demandas não 
atendidas pela rede de transportes 
existente. 

Estruturar um plano de mobilidade 
regional articulado ao transporte 
público municipal.

Qualificar as redes de mobilidade 
(transportes) existentes,de forma a 
promover uma articulação equilibrada 
entre todos os municípios.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

PP057_d Transportes e 
Sistema viário 
regional

Transportes Criação de um 
gabinete de gestão 
integrada do trânsito 
e do transporte de 
municípios.

Tratar da questão do transporte e da 
mobilidade de uma região que está totalmente 
conurbada uma região que você percebe 
claramente o fluxo de pessoas aqui, entre 
os nossos municípios, é muito comum as 
pessoas de Jundiaí, de Várzea Paulista, de 
Campo Limpo Paulista, de toda essa nossa 
região metropolitana fazer esse caminho de 
integração da busca, não somente na busca 
do seu trabalho, como também pela busca de 
seu lazer, para o consumo (...)  assim como a 
criação de um gabinete de gestão integrada 
do trânsito e do transporte de municípios, que 
essa visão seja dada de modo integrado. 

Criar câmara temática  para gestão 
das questões relativas aos Transportes 
e sistema viário regional.

 — —

Objetivo 17 - Parcerias e Meios de 
implementação

PP058_a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário Questão da 
interligação da 
Avenida Ipiranga 
com a Avenida 
Fernão Dias Paes 
Leme.

Questão da interligação da Avenida Ipiranga 
com a Avenida Fernão Dias Paes Leme, 
a questão de mobilidade urbana é muito 
importante para o município de Várzea Paulista 
tanto de Jundiaí, como citado o prefeito, a 
cidade de Várzea Paulista depende da cidade 
Jundiaí, bem como Jundiaí também depende 
da cidade de Várzea Paulista. É um trânsito 
muito intenso dentro dessa da via desses 
dois municípios, então estou aqui pedindo 
uma atenção especial na interligação da 
Avenida Ipiranga com a Avenida Reunião dos 
Ferroviários.

Articulação entre os municípios para 
enfrentamento do problema.

Acompanhamento da demanda.

 —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS ESTADUAIS A 
SEREM ARTICULADAS PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 

ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP060_a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário A questão da 
duplicação da Edgar 
Máximo Zamboto 
que é importante 
a gente discutir 
no contexto de 
desenvolvimento 
regional. 

A gente precisa discutir a questão da infraestrutura, e 
dou destaque a questão da duplicação da Edgar Máximo 
Zamboto que é importante a gente discutir no contexto de 
desenvolvimento regional. O transporte, a gente precisa 
trabalhar isso de forma real, existem muitas concessões 
que precisam ser discutidas, porque os nossos usuários 
dos serviços acabam ficando descobertos e muitas vezes os 
prefeitos não são atendidos dentro da real necessidade que 
têm. 

RMJ Estado/ CD-RMJ Secretaria de Logística e 
Transporte

População 
metropolitana

Melhorar sistema 
viário regional.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região.

SC002 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte Sistema de 
Transporte melhor 
para a RMJ

Agora que nossa região é metropolitana, gostaria muito 
e muitos trabalhadores da região, seria uma melhora no 
transporte, entre as 7 cidades, o intermunicipal, pois a Artesp 
deixa muito a desejar. Gostaríamos de que a EMTU operasse 
na região, com isso a qualidade dos ônibus, e linhas iriam 
melhorar para o nosso deslocamento ao trabalho para as 
cidades do entorno.

RMJ Estado Secretaria de Transportes 
Metropolitanos/ EMTU

População 
metropolitana

Melhora do 
transporte público 
em toda a RMJ, 
com a ação da 
EMTU.

Facilitar o acesso às atividades  e 
aos serviços existentes na região. 
Fortalecer as centralidades e 
ampliar a conectividade.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA ATIVIDADES DE CURTO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO PRAZO 
DEMANDADAS PARA ENCAMINHAMENTO ODS

PP060_a Transportes e 
Sistema viário 
regional

Sistema Viário A questão da 
duplicação da Edgar 
Máximo Zamboto 
que é importante 
a gente discutir 
no contexto de 
desenvolvimento 
regional. 

A gente precisa discutir a questão da 
infraestrutura, e dou destaque a questão da 
duplicação da Edgar Máximo Zamboto que 
é importante a gente discutir no contexto de 
desenvolvimento regional. O transporte, a 
gente precisa trabalhar isso de forma real, 
existem muitas concessões que precisam ser 
discutidas, porque os nossos usuários dos 
serviços acabam ficando descobertos e muitas 
vezes os prefeitos não são atendidos dentro da 
real necessidade que têm. 

Articulação com órgãos do Estado e 
concessionárias para priorização de 
obras necessárias para a região.

Acompanhamento da demanda.

  —

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

SC002 Transporte e 
Sistema Viário

Transporte Sistema de 
Transporte melhor 
para a RMJ

Agora que nossa região é metropolitana, 
gostaria muito e muitos trabalhadores da 
região, seria uma melhora no transporte, 
entre as 7 cidades, o intermunicipal, pois a 
Artesp deixa muito a desejar. Gostaríamos de 
que a EMTU operasse na região, com isso a 
qualidade dos ônibus, e linhas iriam melhorar 
para o nosso deslocamento ao trabalho para as 
cidades do entorno.

Elaborar estudo que organize as 
informações do sistema de transporte 
coletivo municipal e intermunicipal e 
analise a integração entre os modos 
de transporte e das demandas não 
atendidas pela rede de transportes 
existente. 

Estruturar um plano de mobilidade 
regional articulado ao transporte 
público municipal.

Qualificar as redes de mobilidade 
(transportes) existentes,de forma a 
promover uma articulação equilibrada 
entre todos os municípios.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e 
Infraestrutura e Objetivo 3 - Boa Saúde 
e Bem-Estar

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado às políticas de saúde, educação ou segurança pública, que fogem da  
 competência do PDUI no tocante às FPICS da Lei de Criação da UR

J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, tribunal de  
 contas ou outros 
J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional
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3. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO INCLUSÃO DE PROPOSTAS | Transportes e Sistema Viário

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP002 Transportes e sistema 
viário regional

Poder público Implantação de um túnel ligando a região Sul de Jundiaí ao km 54,5 da Rodovia Anhanguera. 
No trecho da rodovia Anhanguera, altura do Km 54,5 é necessário uma nova transposição à rodovia, entre as regiões dos bairros Vila Rami e Vila Comercial pelo Córrego 
das Flores, com ligação à 14 de Dezembro. 
A obra é de grande importância para desafogar o trânsito e para ser uma opção aos motoristas que utilizam o pontilhão da rua Santa Inês para ter acesso à marginal da 
Rodovia Anhanguera.

✘

PP028 Transportes e sistema 
viário regional

Poder público Projeto do Trem Rápido (Expresso Bandeirantes –Trem Intercidades) conectando Jundiaí à São Paulo
✘



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente

35

1. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS | Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C77 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP004 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Questionamentos sobre como irá ser feita 
a proteção da fauna e flora local   *NÃO 
APRESENTOU NENHUMA PROPOSTA*.

✘ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

 —  — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

Não é proposta do PP, são questionamentos. 
No que diz respeito à proteção da fauna e da flora, 
entendo que seria importante ressaltar que o PDUI, 
tendo tratado das áreas de proteção ambiental, 
reconhece a importância de manutenção da fauna e 
flora já contempladas nessa demarcação das áreas 
protegidas existentes.

PP007 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

 —  — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
metropolitano em detrimento de outras.

PP010 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de corredores ecológicos.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

 — Estratégia ✔ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente 

Pode ser inserida como estratégia regional no 
macrozoneamento, a partir de uma proposta de 
sistema de parques e áreas verdes para as estratégias 
de ordenamento territorial na RMJ.

PP011 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Normatização estadual sobre as APP’✔ 
Urbanas.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Diretriz ✔ ✘ ✘ — ✘

Tem relevância regional e é um tema de suma 
importância quando falamos sobre a proteção das 
APPs em áreas urbanas. No entanto, a proposta 
considera a criação de uma lei/regramento por parte 
do Estado, então, compete a outros órgãos.

PP013 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Solução para enchentes

✔ ✔ ✔
Planejamento e 
Uso do Solo

✔ Meio Ambiente 
e Saneamento 

Ambiental

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Aceita parcialmente. As ações podem ser inseridas 
em proposta/ diretriz mais ampla para gestão dos 
riscos ambientais e enfrentamento das mudanças 
climáticas. 

PP022 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Sistema de tratamento e beneficiamento de 
Resíduos de Construção Civil (RCC ) regional. ✔ ✔ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Plano de 
ação ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

PP023 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Usina de triagem e reciclagem de resíduos 
sólidos. ✔ ✔ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Embora seja uma proposta que diz respeito a Campo 
Limpo Paulista, ela tem coerência para ser de cunho 
metropolitano.

PP024 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Construção de piscinão.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente e 

DAEE

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Embora seja uma proposta que diz respeito a Campo 
Limpo Paulista, ela tem coerência para ser de cunho 
metropolitano. Pode ser interessante criar uma 
proposta estruturada e  “Atuar na prevenção de 
eventos hidrológicos extremos”.

PP026 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Parque linear entre as cidades de Campo 
Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Planejamento e 
Uso do Solo Estratégia ✔ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Pode ser inserida como estratégia regional no 
macrozoneamento, a partir de uma proposta de 
sistema de parques e áreas verdes para as estratégias 
de ordenamento territorial na RMJ.

PP027 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Usina de beneficiamento de resíduos sólidos.
✔ ✔ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente 

Embora seja uma proposta que diz respeito a Campo 
Limpo Paulista, ela tem coerência para ser de cunho 
metropolitano.

PP039 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente  
Recursos 
Hídricos

Celebração de termo de cooperação para o 
desenvolvimento de ações de proteção dos 
mananciais existentes nos municípios da RMJ 
e de preservação do Rio Jundiaí.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘
Plano de 

ação ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente

Aceita parcialmente. Embora a proteção dos 
mananciais tenha importância regional, o PDUI não 
contempla a elaboração de termos de cooperação. 
Isso deve ser feito no âmbito do conselho de 
desenvolvimento da região.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C77 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP040 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Celebração de consórcio para ações conjuntas 
para defesa e estabelecimento de regras de 
uso sustentável da Serra do Japi, Serra do 
Mursa e Serra dos Cristais. ✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Aceita parcialmente. O PDUI não prevê a celebração 
de consórcios. Isso deve ser feito no âmbito 
do conselho de desenvolvimento da região. No 
entanto, o caráter sustentável será garantido nas 
macrozonas e estratégias do ordenamento territorial 
e macrozoneamento.

PP041 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Promover estudos para o tratamento regional 
de resíduos sólidos previsto no marco 
regulatório federal.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✘ Diretriz ✘ ✘ ✔ ✔ ✔
Proposta a ser incorporada como diretriz.

PP043 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Regionalização do serviço de água e esgoto.

✔ ✔ ✔
Saneamento 
Ambiental

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente; 

Sabesp e 
Sistemas 

Autônomos

Estratégia ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Proposta a ser incorporada como estratégia.

PP047 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Reservação e abastecimento de água.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente; 

Sabesp e 
Sistemas 

Autônomos

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente 

Proposta a ser incorporada como diretriz.

PP051_b Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Piscinões em bairros lindeiros ao Rio Jundiaí.

✔ ✔ ✔
Saneamento 
Ambiental

✔ Planejamento e 
Uso do Solo

Plano de 
ação ✘ ✘ ✘ ✔

✔ 
parcialmente

Pode ser incorporada de forma genérica (por ex.: 
verificar a viabilidade de implantação de piscinões 
como medida para amortizar as chuvas) em proposta 
estruturada de “atuar na prevenção de eventos 
hidrológicos extremos”.

PP051_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Planejamento e 
Uso do Solo

Área de Risco - Bairro de Botujuru.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✔ Planejamento e 
Uso do Solo Estratégia ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

No macrozoneamento são estabelecidas diretrizes 
para prevenção e controle das áreas de risco, e a 
estratégia para gestão dos riscos ambientais tem a 
função de organizar os levantamentos existentes e 
trabalhar em uma gestão integrada dos municípios 
para prevenção e mitigação dos riscos ambientais da 
região, por meio de uma câmara temática. As áreas de 
risco do Bairro Botujuru devem ser Incorporadas nos 
levantamentos citados.

PP054_a Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Preservação e uso dos recursos hídricos da 
Região Metropolitana de Jundiaí.

✔ ✔ ✔
Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente e 

DAEE

Diretriz ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ 

 O olano de recursos hídricos é competência dos 
comitês de bacias. A proposta dá o exemplo do 
município de Jundiaí, no entanto, a escala do PDUI 
é regional e não local. Assim, quando é solicitada a 
expansão desse estudo  para a a RMJ, podemos ter 
conflitos com as atribuições e responsabilidades dos 
comitês de bacias inseridos na região.

PP054_b Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Preservação e uso dos recursos hídricos da 
região metropolitana de Jundiaí. ✔ ✔ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Plano de 
ação ✘ ✔ ✔ ✔ ✔

Já está incluída nas atividades da proposta “Criar 
condições de enfrentamento à escassez hídrica”.

PP054_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Preservação e uso dos recursos hídricos da 
região metropolitana de Jundiaí. ✔ ✔ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

✔ Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente

Diretriz ✘ ✔ ✔ ✘ ✔
Proposta a ser incorporada como diretriz.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C77 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

PP055_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de conselhos para resíduos sólidos e 
resíduos da construção civil da RMJ e criação 
de conselho sobre ações no novo plano de 
drenagem urbana do Rio Jundiaí que já foi 
aprovado pelo comitê PCJ.

✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Estratégia ✘ ✘ ✘ ✔
✔ 

parcialmente 

Aceita parcialmente. Incorporar em proposta sobre 
articulação para diferentes temas e remeter para 
câmaras temáticas.

PP056_a Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Cuidar e preservar a Serra do Japi.
✔ ✔ ✔ Meio Ambiente ✘ Diretriz ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Proposta a ser incorporada a diretriz existente.

SC003 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Aparelhamento da Lei Sansão através de 
convênio do Poder Público com ONGs e 
Clínica Veterinárias

✘ ✘ ✘  — — — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos

SC005 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode ser evidenciada ou estimulada em um plano 
metropolitano em detrimento de outras.

SC007 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Investimento, apoio e proteção da ONG Mata 
Ciliar, por meio de parceiras público-privadas.

✘ ✘

✔ (no que 
diz respeito 
à poteção da 
fauna e flora)

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC008 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC009 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode ser evidenciada ou estimulada em um plano 
metropolitano em detrimento de outras.

SC010 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC012 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC013 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC015 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC016 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC017 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em 
Jundiaí. ✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
mtropolitano em detrimento de outras.

SC020 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Permanência da Mata Ciliar.
✘ ✘ ✔

Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

— — ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

Compete a outros órgãos, pois a proteção de uma ONG 
não pode evidenciada ou estimulada em um plano 
metropolitano em detrimento de outras.



CRITÉRIOS:
C1. Possui abrangência regional?  
C2.  Possui aderência com o PDUI?  
C3.  Possui aderência com as temáticas evidenciadas nas análises das URs?
C4. Está ligada a qual FPIC? 
C5.  Possui intersetorialidade. Se sim, quais setores? 
C6. Trata-se de diretriz, estratégia ou plano de ação? 

C7.  Pode ser incorporada ao macrozoneamento? 
C8. Necessita de desmembramento?  
C9. Pode ser incluída integralmente?  
C10. Necessita de substituição por outra proposta estruturada? 

RESULTADO:
R. Aceita ✔ | Não aceita ✘ | Aceita parcialmente  ✔ parcialmente
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Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C77 C8 C9 C10 R OBSERVAÇÕES

SC021_d Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Incentivar a parceria da mineração no 
desassoreamento do Rio Jundiaí e reservação 
de água da chuva em cavas mineradas.

✔ ✘ ✘ Meio Ambiente
✔  

Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Trata-se de uma diretriz específica para execução de 
obras na área de Saneamento Ambiental  
(Esse assunto será tratado em discussão com setorial)

SC021_l Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Compatibilizar a preservação e a conservação 
do recurso hídrico com o desenvolvimento de 
atividades econômicas como a mineração. ✔ ✔ ✔

Planejamento e 
uso do solo

✔ Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

Abordar a importância da mineração e 
da compatibilização da exploração com a 
sustentabilidade das áreas nas diretrizes do PDUI. 
(Esse assunto será tratado em discussão com setorial)

SC023_d Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Incentivar a parceria da mineração no 
desassoreamento do Rio Jundiaí e reservação 
de água da chuva em cavas mineradas.

✔ ✘ ✘ Meio Ambiente
✔  

Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 
Trata-se de uma diretriz específica para execução de 
obras na área de saneamento ambiental.  
(Esse assunto será tratado em discussão com setorial)

SC023_l Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente 
Desenvolvimento 
Econômico

Compatibilizar a preservação e a conservação 
do recurso hídrico com o desenvolvimento de 
atividades econômicas como a mineração. ✔ ✔ ✔

Planejamento e 
uso do solo

✔ Meio 
Ambiente e 

Desenvolvimento 
Econômico

Diretriz ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

Abordar a importância da mineração e 
da compatibilização da exploração com a 
sustentabilidade das áreas nas diretrizes do PDUI 
(Esse assunto será tratado em discussão com setorial)
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2. ANÁLISE DAS PROPOSTAS | Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP010 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Criação de corredores 
ecológicos

Necessidade de criação de grandes corredores ecológicos para 
mobilidade da fauna silvestre.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente..

PP013 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Solução para 
enchentes

Considerando o impacto causado pelas chuvas intensas no último 
final de semana (29/01/2022), com a ocorrência de inundações, 
deslizamentos, perdas materiais e, em algumas cidades vizinhas, 
perda de vidas humanas, solicitamos que sejam feitos estudos em 
busca de soluções para o problema, que contemplem: 
1. Obras de aumento da capacidade da vazão do Rio Jundiaí, a partir 
das cidades situadas a jusante; 
2. Obras de amortecimento da vazão do Rio Jundiaí, a partir das 
cidades situadas a montante. 
(...).

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Desastres 
ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP022 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Sistema de tratamento 
e beneficiamento 
de  Resíduos de 
Construção Civil (RCC ) 
regional.

Criação de usinas de triagem e beneficiamento de RCC na RMJ. RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Gestão e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP023 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Usina de triagem e 
reciclagem de resíduos 
sólidos.

Construção de uma usina de triagem e reciclagem de resíduos sólidos 
no município de Campo Limpo Paulista.

Campo Limpo 
Paulista

Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Gestão e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP024 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Construção de 
piscinão.

Construção de um ou mais piscinões, que fazem parte do Plano de 
Macro Drenagem Regional nas cidades de Campo Limpo Paulista, 
Várzea Paulista e Jundiaí.

Campo Limpo 
Paulista, Várzea 
Paulista e Jundiaí

Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, DAEE

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais 
e prevenção 
dos riscos de 
desastres

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente..

PP026 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Parque linear entre 
as cidades de Campo 
Limpo Paulista, Várzea 
Paulista e Jundiaí.

Implantação de um parque linear entre as cidades de Campo Limpo 
Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí, utilizando-se as áreas lindeiras a 
marginal do rio jundiaí.

Campo Limpo 
Paulista, Várzea 
Paulista e Jundiaí

Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais 
e prevenção 
dos riscos de 
desastres

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP010 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de corredores 
ecológicos

Necessidade de criação de grandes corredores ecológicos para mobilidade 
da fauna silvestre.

(1) Inserir proposta de sistema 
de parques e áreas verdes nas 
estratégias do ordenamento territorial 
da RMJ.

(1) Elaborar estudos 
para compreender a 
necessidade e localidade 
de corredores ecológicos 
na RMJ.

(1) Implementar a  proposta/
estratégia de sistema de parques e 
áreas verdes na RMJ.

Objetivo 15 - Vida 
terrestre

PP013 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Solução para enchentes Considerando o impacto causado pelas chuvas intensas no último final 
de semana (29/01/2022), com a ocorrência de inundações, deslizamentos, 
perdas materiais e, em algumas cidades vizinhas, perda de vidas 
humanas, solicitamos que sejam feitos estudos em busca de soluções 
para o problema, que contemplem: 
1. Obras de aumento da capacidade da vazão do Rio Jundiaí, a partir das 
cidades situadas a jusante; 
2. Obras de amortecimento da vazão do Rio Jundiaí, a partir das cidades 
situadas a montante. 
(...).

Inserção de diretrizes para o 
planejamento e uso do solo e 
saneamento ambiental no PDUI e para 
as macrozonas.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Objetivo 9 
- Indústria, 
inovação e 
infraestrutura e 
Objetivo 3 - Boa 
saúde e bem-
estar

PP022 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Sistema de tratamento e 
beneficiamento de  Resíduos 
de Construção Civil (RCC ) 
regional

Criação de usinas de triagem e beneficiamento de RCC na RMJ. (1) Inserir proposta de um Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos 
para a RMJ e (2) Criação de convênios 
entre os municípios para tratamento 
dos resíduos sólidos. 

(1) Elaborar um Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos para a RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico

PP023 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Usina de triagem e 
reciclagem de resíduos 
sólidos

Construção de uma usina de triagem e reciclagem de resíduos sólidos no 
município de Campo Limpo Paulista.

(1) Inserir proposta de um Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos 
para a RMJ e (2) Criação de convênios 
entre os municípios para tratamento 
dos resíduos sólidos.

(1) Elaborar um Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos para a RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico

PP024 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Construção de piscinão Construção de um ou mais piscinões, que fazem parte do Plano de Macro 
Drenagem Regional nas cidades de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista 
e Jundiaí.

(1) Inserir proposta de prevenção de 
eventos hidrológicos extremos na 
RMJ.

(1) Elaborar um 
Plano Regional de 
Macrodrenagem para a 
RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Macrodrenagem na RMJ.

Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis

PP026 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Parque linear entre as 
cidades de Campo Limpo 
Paulista, Várzea Paulista e 
Jundiaí

Implantação de um parque linear entre as cidades de Campo Limpo 
Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí, utilizando-se as áreas lindeiras a 
marginal do rio jundiaí.

(1) Inserir proposta de sistema 
de parques e áreas verdes nas 
estratégias do ordenamento territorial 
da RMJ.

(1) Elaborar estudos 
para compreender a 
necessidade e localidade 
de parques lineares e 
áreas verdes na RMJ.

(1) Implementar a  proposta/
estratégia de sistema de parques e 
áreas verdes na RMJ.

Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis

> CONCLUSÃO
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP027 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Usina de 
beneficiamento de 
Resíduos Sólidos.

Elaborar estudos de viabilidade para usina de beneficiamento de 
resíduos sólidos urbanos com a finalidade de geração de energia. Esta 
usina atenderia todas as cidades da RMJ.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Meio Ambiente, 
Secretaria de Energia 
e Mineração

População 
metropolitana

Gestão e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos 
e geração de 
energia limpa

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP039 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Termo de Cooperação 
para  proteção dos 
mananciais da RMJ.

Celebração de termo de cooperação para o desenvolvimento de ações 
de proteção dos mananciais existentes nos municípios da RMJ e de 
preservação do Rio Jundiaí.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Proteção dos 
ativos ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente..

PP040 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Consórcio para defesa 
e uso sustentável da 
Serra do Japi, Serra 
do Mursa e Serra dos 
Cristais.

Celebração de consórcio para ações conjuntas para defesa e 
estabelecimento de regras de uso sustentável da Serra do Japi, Serra 
do Mursa e Serra dos Cristais.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População em 
geral

Proteção dos 
ativos ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP041 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Promover estudos para 
o tratamento regional 
de resíduos sólidos 
previsto no marco 
regulatório federal.

Promover estudos para o tratamento regional de resíduos sólidos 
previsto no marco regulatório federal.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Gestão e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP043 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Regionalização do 
serviço de água e 
esgoto.

Promover a regionalização do serviço de água e esgoto na RMJ. RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente e Sabesp

População 
metropolitana

Regionalização do 
serviço de água e 
esgoto

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP047 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Reservação e 
abastecimento de 
água.

Viabilizar represas para abastecimento de água nos municípios que 
fazem captação direta do Rio Jundiaí e seus afluentes, como Campo 
Limpo Paulista e Várzea Paulista, evitando o corte de fornecimento 
durante os períodos de estiagem.

Rio Jundiaí  - Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, DAEE

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais 
e prevenção 
dos riscos de 
desastres

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP051_b Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Piscinões em bairros 
lindeiros ao Rio 
Jundiaí.

Implantação de sistema de retenção e sistematização de vazão 
“piscinões” na região a montante dos bairros Jardim Santa Maria e 
Parque Internacional para eliminar as enchentes que acontecem nos 
bairros lindeiros ao Rio Jundiai.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Desastres 
ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP051_c Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Área de Risco - Bairro 
de Botujuru.

Área de Risco - Bairro de Botujuru. RMJ Prefeitura de 
Campo Limpo 
Paulista

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Desastres 
ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

CONTINUA >
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP027 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Usina de beneficiamento de 
Resíduos Sólidos.

Elaborar estudos de viabilidade para usina de beneficiamento de resíduos 
sólidos urbanos com a finalidade de geração de energia. Esta usina 
atenderia todas as cidades da RMJ.

(1) Inserir proposta de um Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos 
para a RMJ, (2) Elaborar estudos 
sobre a viabilidade de produção de 
energia a partir dos resíduos sólidos 
na RMJ e (3) Criação de convênios 
entre os municípios para tratamento 
dos resíduos sólidos. 

(1) Elaborar um Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos para a RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico

PP039 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Termo de Cooperação para  
proteção dos mananciais da 
RMJ.

Celebração de termo de cooperação para o desenvolvimento de ações 
de proteção dos mananciais existentes nos municípios da RMJ e de 
preservação do Rio Jundiaí.

Colocar na pauta do Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico, e Objetivo 
11 Cidades e 
comunidades 
sustentáveis

PP040 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Consórcio para defesa e uso 
sustentável da Serra do Japi, 
Serra do Mursa e Serra dos 
Cristais.

Celebração de consórcio para ações conjuntas para defesa e 
estabelecimento de regras de uso sustentável da Serra do Japi, Serra do 
Mursa e Serra dos Cristais.

Colocar na pauta do Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

 Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 15 - Vida 
terrestre 

PP041 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Promover estudos para 
o tratamento regional de 
resíduos sólidos previsto no 
marco regulatório federal.

Promover estudos para o tratamento regional de resíduos sólidos previsto 
no marco regulatório federal.

(1) Inserir proposta de um Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos 
para a RMJ e (2) Criação de convênios 
entre os municípios para tratamento 
dos resíduos sólidos.  

(1) Elaborar um Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos para a RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos na RMJ.

17 - Parcerias 
e meios de 
implementação

PP043 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Regionalização do serviço de 
água e esgoto.

Promover a regionalização do serviço de água e esgoto na RMJ. (1) Inserir proposta de regionalização 
do serviço de água e esgoto no PDUI 
da RMJ.

(2) Elaborar plano 
regional de saneamento 
básico/ambiental, 
ressaltando a 
regionalização.

(1) Implementar a regionalização 
dos serviços de água e esgoto

17 - Parcerias 
e meios de 
implementação

PP047 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Reservação e abastecimento 
de água.

Viabilizar represas para abastecimento de água nos municípios que fazem 
captação direta do Rio Jundiaí e seus afluentes, como Campo Limpo 
Paulista e Várzea Paulista, evitando o corte de fornecimento durante os 
períodos de estiagem.

(1) Inserir proposta de prevenção de 
eventos hidrológicos extremos na 
RMJ, destacando a importância do 
desassoreamento dos rios.

(1)Elaborar um 
Plano Regional de 
Macrodrenagem para a 
RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Macrodrenagem na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável e 
saneamento

PP051_b Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Ambiental

Piscinões em bairros 
lindeiros ao Rio Jundiaí.

Implantação de sistema de retenção e sistematização de vazão “piscinões” 
na região a montante dos bairros Jardim Santa Maria e Parque 
Internacional para eliminar as enchentes que acontecem nos bairros 
lindeiros ao Rio Jundiai.

Inserir proposta de prevenção de 
eventos hidrológicos extremos na 
RMJ.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 3 Boa 
saúde e bem-
estar

PP051_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Área de Risco - Bairro de 
Botujuru.

Área de Risco - Bairro de Botujuru. Inserir área de risco nos 
levantamentos da Estratégia para 
Gestão dos Riscos Ambientais.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP054_b Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Recursos 
Hídricos

Preservação e uso dos 
recursos hídricos da 
região metropolitana 
de Jundiaí.

Outro projeto importante desenvolvido foi o mapeamento da área do 
município com o objetivo de levantar possíveis mananciais ainda não 
utilizados e, assim, aumentar a oferta de água para abastecimento.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Prefeituras e 
Comitê de Bacias

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Segurança hídrica Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP054_c Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Recursos 
Hídricos

Preservação e uso dos 
recursos hídricos da 
região metropolitana 
de Jundiaí.

Está em fase de contratação, estudo hidrigeológico com o objetivo de 
mapear possíveis fontes de água subterrânea a fim de incrementar a 
disponibilidade hídrica atual.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Prefeituras e 
Comitê de Bacias

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Segurança hídrica Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP055_c Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Criação de conselhos 
para resíduos sólidos e 
resíduos da construção 
civil da RMJ e criação 
de conselho sobre 
ações no novo plano de 
drenagem urbana do 
Rio Jundiaí que já foi 
aprovado pelo comitê 
PCJ.

Criação de conselhos para resíduos sólidos e resíduos da construção 
civil da RMJ e criação de conselho sobre ações no novo plano de 
drenagem urbana do Rio Jundiaí que já foi aprovado pelo comitê PCJ.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente e comitês 
de bacias

População 
metropolitana

Gestão e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos 
e proteção dos 
ativos ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP056_a Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Cuidar e preservar a 
Serra do Japi.

Cuidar e preservar a Serra do Japi. Serra do Japi Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Proteção da Serra 
do Japi

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP057_a Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Saneamento 
Básico

Regionalização do 
serviço de água e 
esgoto.

Promover a regionalização do serviço de água e esgoto na RMJ. RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente e Sabesp

População 
metropolitana

Regionalização do 
serviço de água e 
esgoto

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP057_b Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Ações de proteção aos 
mananciais existentes 
nos municípios da RMJ 
e a preservação do Rio 
Jundiaí.

Promover ações de proteção aos mananciais existentes nos municípios 
da RMJ e a preservação do Rio Jundiaí.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente; Comitês de 
Bacias

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

PP057_c Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Celebração de consórcios para ações conjuntas de defesa e 
estabelecimentos de regras de uso sustentável da nossa Serra do Japi 
e também da nossa Serra dos Cristais. 

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ e 
Prefeitura 

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais

Cooperação entre diferentes 
níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação 
e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta 
e indireta com atuação na região, 
visando ao máximo aproveitamento 
dos recursos públicos a ela 
destinados.

PP058_b Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Execução de limpeza 
e desassoreamento 
da extensão do Rio 
Jundiaí.

Execução de limpeza e desassoreamento da extensão do Rio Jundiaí. Rio Jundiaí  - Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, DAEE

População 
metropolitana

Proteção dos 
ativos ambientais 
e prevenção 
dos riscos de 
desastres

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP054_b Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Recursos 
Hídricos

Preservação e uso dos 
recursos hídricos da região 
metropolitana de Jundiaí.

Outro projeto importante desenvolvido foi o mapeamento da área do 
município com o objetivo de levantar possíveis mananciais ainda não 
utilizados e, assim, aumentar a oferta de água para abastecimento.

(1) Criar a câmara temática de 
recursos hídricos.

(1) Elaborar 
mapeamentos de 
mananciais ainda não 
utilizados para garantia 
da segurança hídrica.

(1) Promover a implantação de 
diretrizes e ações que visem a 
segurança hídrica na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável e 
saneamento

PP054_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Recursos 
Hídricos

Preservação e uso dos 
recursos hídricos da região 
metropolitana de Jundiaí.

Está em fase de contratação, estudo hidrigeológico com o objetivo de 
mapear possíveis fontes de água subterrânea a fim de incrementar a 
disponibilidade hídrica atual.

(1) Criar a Câmara Temática de 
Recursos Hídricos.

(1) Elaborar os estudos 
hidrogeológicos para 
garantia da segurança 
hídrica.

(1) Promover a implantação de 
diretrizes e ações que visem a 
segurança hídrica na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável e 
saneamento

PP055_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Criação de conselhos para 
resíduos sólidos e resíduos 
da construção civil da RMJ 
e criação de conselho sobre 
ações no novo plano de 
drenagem urbana do Rio 
Jundiaí que já foi aprovado 
pelo comitê PCJ.

Criação de conselhos para resíduos sólidos e resíduos da construção civil 
da RMJ e criação de conselho sobre ações no novo plano de drenagem 
urbana do Rio Jundiaí que já foi aprovado pelo comitê PCJ.

(1) Inserir proposta de um plano 
metropolitano de resíduos sólidos 
para a RMJ, (2) Criar Câmara 
Temática de Resíduos Sólidos no 
Conselho de Desenvolvimento da RMJ 
e (3) Criar Câmara Temática de 
Recursos Hídricos.

(1) Elaborar um Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos para a RMJ 
e (2) Propomover o 
debate do plano de 
drenagem urbana do 
rio Jundiaí na Câmara 
Temática no Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional 
de Resíduos Sólidos na RMJ e (2) 
Acompanhar a implantação do 
Plano de drenagem do Rio Jundiaí, 
por meio da Câmara Temática no 
Conselho de Desenvolvimento da 
RMJ.

Objetivo 17 
- Parcerias 
e meios de 
Implementação

PP056_a Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Cuidar e preservar a Serra 
do Japi.

Cuidar e preservar a Serra do Japi. (1) Destacar a importância da 
proteção da Serra do Japi nos estudos 
do PDUI.

 - (1) Fiscalização na Serra do Japi Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 15 - Vida 
terrestre

PP057_a Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Saneamento 
Básico

Regionalização do serviço de 
água e esgoto.

Promover a regionalização do serviço de água e esgoto na RMJ. (1) Inserir proposta de regionalização 
do serviço de água e esgoto no PDUI 
da RMJ.

(2) Elaborar Plano 
Regional de Saneamento 
Básico/Ambiental, 
resslatando a 
regionalização.

(1) Implementar a regionalização 
dos serviços de água e esgoto.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico

PP057_b Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Ações de proteção aos 
mananciais existentes nos 
municípios da RMJ e a 
preservação do Rio Jundiaí.

Promover ações de proteção aos mananciais existentes nos municípios da 
RMJ e a preservação do Rio Jundiaí.

(1) Mapear as áreas de mananciais 
da RMJ e as bacias hidrográficas que 
estão inseridas.

(1) Elaborar estudo para 
identificar as condições 
das áreas de mananciais 
na RMJ.

(1) Fiscalização das áreas de 
mananciais e (2) Implementar 
ações de recuperação nas áreas de 
mananciais.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico, e Objetivo 
11 Cidades e 
comunidades 
sustentáveis

PP057_c Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Celebração de consórcios para ações conjuntas de defesa e 
estabelecimentos de regras de uso sustentável da nossa Serra do Japi e 
também da nossa Serra dos Cristais. 

Colocar na pauta do Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ.

Planejamento e 
proposição de ações 
integradas.

Planejamento e proposição de ações 
integradas.

 Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis, e 
Objetivo 15 - Vida 
terrestre 

PP058_b Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Execução de limpeza 
e desassoreamento da 
extensão do Rio Jundiaí.

Execução de limpeza e desassoreamento da extensão do Rio Jundiaí. (1) Inserir proposta de prevenção de 
eventos hidrológicos extremos na 
RMJ, destacando a importância do 
desassoreamento dos rios.

(1) Elaborar um 
Plano Regional de 
Macrodrenagem para a 
RMJ.

(1) Implementar o Plano Regional de 
Macrodrenagem na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA LOCALIZAÇÃO OU 
ABRANGÊNCIA

PRINCIPAIS 
ENTES 
RESPONSÁVEIS

SECRETARIAS 
ESTADUAIS A SEREM 
ARTICULADAS

PÚBLICO-ALVO QUESTÃO A SER 
ENFRENTADA OBJETIVO METROPOLITANO

PP059 Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio Ambiente Reforçar a capacidade 
hídrica do Rio Jundiaí 
através de uma 
adutora é um projeto 
que já está em fase de 
liberação da Cetesb.

Reforçar a capacidade hídrica do Rio Jundiaí através de uma adutora é 
um projeto que já está em fase de liberação da Cetesb.

RMJ Conselho de 
Desenvolvimento 
da RMJ, 
Prefeituras e 
comitê de bacias

Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente

População 
metropolitana

Segurança hídrica Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

SC021_l Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio ambiente  
Desenvolvimento 
econômico

Compatibilizar a 
preservação e a 
conservação do 
recurso hídrico com 
o desenvolvimento de 
atividades econômicas 
como a mineração.

No contexto da Região Metropolitana de Jundiaí e das Áreas de 
Proteção e Recuperação de Mananciais, em 
que a produção e disponibilidade de água e minérios de uso direto na 
construção enfrentam dificuldades 
para atender a demanda de abastecimento, a qualidade das águas 
dos mananciais que abastecem a região metropolitana sofre impactos 
devido às atividades minerárias nas áreas autorizadas pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM). Não obstante a relevância das questões 
ambientais se destaca a necessidade de compatibilizar a preservação e 
a conservação do recurso hídrico com o desenvolvimento de atividades 
econômicas, tais como a mineração, igualmente relevante no contexto 
da RMJ.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

SIMA - Coordenadoria 
de Gás Petróleo e 
Mineração

População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias.

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.

SC023_l Meio 
Ambiente, 
Saneamento 
e Recursos 
Hídricos

Meio ambiente  
Desenvolvimento 
econômico

Compatibilizar a 
preservação e a 
conservação do 
recurso hídrico com 
o desenvolvimento de 
atividades econômicas 
como a mineração.

No contexto da Região Metropolitana de Jundiaí e das Áreas de 
Proteção e Recuperação de Mananciais, em 
que a produção e disponibilidade de água e minérios de uso direto na 
construção enfrentam dificuldades 
para atender a demanda de abastecimento, a qualidade das águas 
dos mananciais que abastecem a região metropolitana sofre impactos 
devido às atividades minerárias nas áreas autorizadas pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM). Não obstante a relevância das questões 
ambientais se destaca a necessidade de compatibilizar a preservação e 
a conservação do recurso hídrico com o desenvolvimento de atividades 
econômicas, tais como a mineração, igualmente relevante no contexto 
da RMJ.

RMJ Prefeituras da 
RMJ

SIMA - Coordenadoria 
de Gás Petróleo e 
Mineração

População em 
geral

Reconhecimento 
das atividades 
minerárias

Utilização racional do território, 
dos recursos naturais e culturais e 
a proteção do meio ambiente.
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Nº TEMA SUBTEMA/FPIC PROPOSTA DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
ATIVIDADES DE CURTO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE MÉDIO 
PRAZO DEMANDADAS 
PARA ENCAMINHAMENTO

ATIVIDADES DE LONGO 
PRAZO DEMANDADAS PARA 
ENCAMINHAMENTO

ODS

PP059 Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio Ambiente Reforçar a capacidade hídrica 
do Rio Jundiaí através de uma 
adutora é um projeto que já 
está em fase de liberação da 
Cetesb.

Reforçar a capacidade hídrica do Rio Jundiaí através de uma adutora é um 
projeto que já está em fase de liberação da Cetesb.

(1) Entender o projeto da adutora. (1) Promover debates 
na câmara temática 
do Conselho de 
Desenvolvimento da RMJ 
sobre segurança hídrica 
em conjunto com os 
comitês de bacias.

(1) Promover a implantação de 
diretrizes e ações que visem a 
segurança hídrica na RMJ.

Objetivo 6 - 
Água potável 
e saneamento 
básico, e Objetivo 
11 Cidades e 
comunidades 
sustentáveis

SC021_l Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio ambiente  
Desenvolvimento 
econômico

Compatibilizar a preservação 
e a conservação do 
recurso hídrico com 
o desenvolvimento de 
atividades econômicas como 
a mineração.

No contexto da Região Metropolitana de Jundiaí e das Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais, em 
que a produção e disponibilidade de água e minérios de uso direto na 
construção enfrentam dificuldades 
para atender a demanda de abastecimento, a qualidade das águas dos 
mananciais que abastecem a região metropolitana sofre impactos devido 
às atividades minerárias nas áreas autorizadas pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM). Não obstante a relevância das questões ambientais se 
destaca a necessidade de compatibilizar a preservação e a conservação 
do recurso hídrico com o desenvolvimento de atividades econômicas, tais 
como a mineração, igualmente relevante no contexto da RMJ.

Inserção de diretrizes para o 
planejamento e uso do solo no PDUI e 
para as macrozonas.

Acompanhamento e 
fiscalização.

Acompanhamento e fiscalização.  Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 

SC023_l Meio Ambiente, 
Saneamento e 
Recursos Hídricos

Meio ambiente  
Desenvolvimento 
econômico

Compatibilizar a preservação 
e a conservação do 
recurso hídrico com 
o desenvolvimento de 
atividades econômicas como 
a mineração.

No contexto da Região Metropolitana de Jundiaí e das Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais, em 
que a produção e disponibilidade de água e minérios de uso direto na 
construção enfrentam dificuldades 
para atender a demanda de abastecimento, a qualidade das águas dos 
mananciais que abastecem a região metropolitana sofre impactos devido 
às atividades minerárias nas áreas autorizadas pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM). Não obstante a relevância das questões ambientais se 
destaca a necessidade de compatibilizar a preservação e a conservação 
do recurso hídrico com o desenvolvimento de atividades econômicas, tais 
como a mineração, igualmente relevante no contexto da RMJ.

Inserção de diretrizes para o 
planejamento e uso do solo no PDUI e 
para as macrozonas.

Acompanhamento e 
fiscalização.

Acompanhamento e fiscalização.  Objetivo 11 
- Cidades e 
comunidades 
sustentáveis 

> CONCLUSÃO



JUSTIFICATIVAS
J1. Possui abrangência regional
J2.  Falta de aderência com FPICS expressas na Lei de Criação da UR
J3.  Tema associado às políticas de saúde, educação ou segurança pública, que fogem da  
 competência do PDUI no tocante às FPICS da Lei de Criação da UR

J4. Tema de competência de instâncias municipais, federal, agências reguladoras, tribunal de  
 contas ou outros 
J5.  Tema regulado por leis federais, estaduais e municipais
J6. Tema vinculado ao desenvolvimento de uma política estadual e não apenas metropolitana
J7.  Tema requer emenda constitucional
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3. JUSTIFICATIVA PARA NÃO INCLUSÃO DAS PROPOSTAS | Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos

Nº TEMA SUBTEMA PROPOSTA J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

PP004 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Questionamentos sobre como irá ser feita a proteção da fauna e flora local 
*NÃO APRESENTOU NENHUMA PROPOSTA* ✘

PP007 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

PP011 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Normatização estadual sobre as APPs Urbanas
✘

PP054_a Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio Ambiente Preservação e uso dos recursos hídricos da região metropolitana de 
Jundiaí, a partir da elaboração de Plano de Recursos Hídricos para RMJ ✘ ✘ Comitê de Bacias 

SC003 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Aparelhamento da Lei Sansão através de convênio do Poder Público com 
Ongs e Clínica Veterinárias ✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais,  
Secretaria de Segurança Pública ✘

SC005 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Proteção da Mata Ciliar
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais,  
Tribunal de Contas

SC007 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Investimento, apoio e proteção da ONG Mata Ciliar, por meio de paceiras 
público-privadas ✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC008 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC009 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC010 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC012 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC013 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC015 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC016 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC017 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Plano de proteção para a ONG Mata Ciliar em Jundiaí
✘ ✘

✘ Prefeituras Municipais, 
Tribunal de Contas

SC020 Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente Permanência da Mata Ciliar
✘  

SC021_d Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente  
Desenvolvimento econômico

Incentivar a parceria da mineração no desassoreamento do rio Jundiaí e 
reservação de água da chuva em cavas mineradas

✘  
Agência Nacional de Mineração, 

Prefeituras

SC023_d Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos Meio ambiente  
Desenvolvimento econômico

Incentivar a parceria da mineração no desassoreamento do rio Jundiaí e 
reservação de água da chuva em cavas mineradas

✘  
Agência Nacional de Mineração, 

Prefeituras
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