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Decorridos dez anos da aprovação do 3º Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado - PDDI do Município através da
Lei Complementar n° 121/95, face às alterações ocorridas no
período, a Prefeitura Municipal realiza o processo de revisão do
PDDI em atendimento ao Estatuto da Cidade.
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O PDDI constitui o instrumento básico do processo de
planejamento municipal para a realização do desenvolvimento
de todo território do Município nos seus aspectos físicoterritorial, econômico, social e institucional (administrativo).
É Plano, porque estabelece objetivos a serem atingidos, é
Diretor porque ﬁxa as diretrizes do desenvolvimento físico
– econômico – social do Município. É de Desenvolvimento,
porque realizar o desenvolvimento da comunidade local é
seu objetivo fundamental. É integrado, porque deve integrar o
desenvolvimento do Município no da região, no estadual e no
nacional.
O Estatuto da Cidade - Lei Federal n° 10.257, publicado em
10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183
da Constituição Federal, ﬁxa as diretrizes de política urbana,
utilizando-se, sobretudo, do princípio das funções sociais da
propriedade e da cidade, de forma a garantir o acesso a terra
urbanizada e regularizada, o direito à moradia, ao saneamento
básico, aos serviços urbanos a todos os cidadãos e, a
implementação de uma gestão democrática e participativa.
O Estatuto da Cidade delega ao Plano Diretor a função de deﬁnir
as condições nas quais a propriedade deve conformar-se para
que cumpra a função social da Cidade e das propriedades
pública e privada.
O novo Plano Diretor tem como base a compreensão do
Município, a partir das diferentes realidades das Zonas Urbana
e Rural, com o objetivo de orientar a deﬁnição de políticas
públicas, assumindo o papel gerenciador e responsável pela
organização de todo o território, priorizando o desenvolvimento
sustentável e o reconhecimento da função social da Cidade e
da propriedade urbana.
O presente documento apresenta uma caracterização geral do
Município, sua história e organização territorial, o diagnóstico
dos diversos setores da Administração Pública, o perﬁl da
estrutura urbana, mostrando informações do sistema viário, uso
do solo, transporte público, que integradas às variáveis sociais,
econômicas e ambientais, possibilitaram a identiﬁcação de
problemas que deverão ser enfrentados no contexto do Plano
Diretor.

II.

Direito à Cidade para todos, compreendendo o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer;
Preservação, proteção e recuperação do ambiente natural;

III. Respeito às funções sociais da Cidade e da Propriedade;
IV. Participação da população nos processos de decisão e de
planejamento; e,
V.

Priorização do bem estar coletivo em relação ao indivíduo.

1.2. Objetivos Gerais
I.

II.

Elevar a qualidade de vida da população, particularmente
no que se refere à saúde, à educação, à cultura, às
condições habitacionais, à infra-estrutura e aos serviços
públicos, de forma a promover a inclusão social e a redução
das desigualdades que atingem diferentes camadas da
população e regiões da Cidade;
Promover o desenvolvimento sustentável e a equidade
social no Município;

III. Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação
dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico,
artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico;

IV. Democratizar o acesso à terra e à habitação, estimulando
os mercados acessíveis às faixas de menor renda;
V. Orientar a distribuição espacial da população, das
atividades econômicas, dos equipamentos e dos serviços
públicos no território do Município, conforme as diretrizes de
crescimento, vocação, infra-estrutura, recursos naturais e
culturais;
VI. Aumentar a eﬁciência econômica da Cidade, de
forma a ampliar os benefícios sociais e reduzir os custos
operacionais para o setor público por meio do aperfeiçoamento
administrativo;
VII. Racionalizar o uso da infra-estrutura instalada, em particular
a do sistema viário e dos transportes, evitando sua sobrecarga
ou ociosidade;
VIII. Recuperar os investimentos feitos pelo poder público
municipal na realização de infraestrutura pública que proporcione
a valorização de imóveis urbanos.
IX. Incorporar as diretrizes e as prioridades contidas neste
Plano Diretor ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e
ao Orçamento Anual; e,
X. Permitir a participação da iniciativa privada em ações
relativas ao processo de urbanização, mediante a utilização de
instrumentos urbanísticos diversiﬁcados, compatíveis com as
funções sociais da Cidade.
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1.1. Princípios
I.

Todos decidindo o futuro da cidade.

1. Princípios e Objetivos
Gerais do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado

Todos decidindo o futuro da cidade.

2. Caracterização Geral
do Município
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O Município de São José dos Campos é cortado no sentido
leste-oeste pela Rodovia Federal Presidente Dutra (BR-116),
transferida em concessão à empresa NovaDutra, e pela Estrada
de Ferro Central do Brasil (EFCB), posteriormente denominada
Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e hoje concedida à MRS
Logística, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. No sentido
norte-sul, atravessa o Município a Rodovia Estadual SP-50,
que liga São José dos Campos a Campos do Jordão e ao sul
de Minas Gerais, e a Rodovia dos Tamoios (Rodovia Estadual

SP-99), interligando São José dos Campos a Caraguatatuba,
com conexão para os demais Municípios do Litoral Norte do
Estado, e inclusive para o Porto de São Sebastião, através da
Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-55). Paralela à
Rodovia Presidente Dutra estende-se a Rodovia Carvalho Pinto
(SP-70), que liga a Região Metropolitana de São Paulo ao Vale
do Paraíba, fazendo conexão com a Rodovia dos Tamoios e a
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) que segue para
Campos do Jordão.

Todos decidindo o futuro da cidade.
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O Município é constituído oﬁcialmente por três distritos:
São José dos Campos (sede), Eugênio de Melo e São
Francisco Xavier. O Distrito de São José dos Campos é
dividido em dois subdistritos: 1º Subdistrito de São José
dos Campos e 2º Subdistrito de Santana do Paraíba.

Todos decidindo o futuro da cidade.
Plano Diretor
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O território do Município de São José dos Campos abrange uma
área de 1.099,6km². Cerca de 70% desta área está localizada ao
norte da Rodovia Presidente Dutra e é constituída por montanhas,
serras e picos, com exceção do platô da região central. Já a
porção sul, com cerca de 30% do território, apresenta um relevo
mais brando e suave, formado por um planalto composto de uma
série de platôs entrecortados de pequenos vales. A existência
de acidentes naturais e artiﬁciais inﬂui de forma decisiva nas
possibilidades da expansão da Cidade. Ao norte, o Rio Paraíba
do Sul e sua várzea plana; assim como os trechos de topograﬁa
montanhosa limitam a expansão do sítio urbano atual. Os
aﬂuentes da margem direita do Rio Paraíba do Sul, entre eles,
o córrego Serimbura, o ribeirão Vidoca, o ribeirão dos Putins, o
Rio Alambari, e o Rio Pararangaba também oferecem algumas
limitações para a ocupação urbana, em decorrência dos fundos
de vales. O Centro Técnico Aeroespacial - CTA, ao sul da

Rodovia Presidente Dutra, ocupando uma área de 1200 hectares,
constitui outra barreira à expansão do sítio urbano, assim como a
área ocupada pela Reﬁnaria Henrique Lajes – REVAP, na Região
Leste, que acabou por deslocar para o extremo leste o vetor de
crescimento da Cidade.
Sua posição estratégica em relação às duas maiores regiões
metropolitanas do País, a proximidade do Porto de São Sebastião
que apresenta grandes potencialidades para a movimentação
de cargas especializadas, a implantação do Centro Técnico
Aeroespacial-CTA e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- INPE são alguns dos fatores que explicam a existência de
um moderno Parque Industrial no Município, reﬂetindo-se no
crescimento das atividades de comércio e de prestação de
serviços e, conferindo a São José dos Campos uma condição de
destaque em relação aos demais núcleos urbanos da região.

2.1.1 Dinâmica Populacional
Os dados do Censo Demográﬁco de 2000 revelam que o
Município de São José dos Campos contava naquele ano com
uma população de 539.313 habitantes, e a projeção de 2005
revela uma estimativa de 600.049 habitantes.
Observando a evolução da população do Município, notamos que
seu crescimento populacional intensiﬁca-se a partir da década
de 50. Naquele período, a população aumentou a uma taxa anual
média de 5,64%. Este crescimento acelerou-se nas duas décadas
seguintes, atingindo o pico de 6,84% ao ano durante a década de
70, taxa superior à registrada no Estado de São Paulo no mesmo
período. Destaca-se que o intenso crescimento demográﬁco
naquele momento deveu-se fundamentalmente a dois fatores: o
grande número de migrantes atraídos pela industrialização e a alta
taxa de natalidade presente na Cidade nestas décadas.

tanto do saldo migratório quanto do crescimento vegetativo no
Município. Ou seja, nessa década ocorre uma grande redução
do número de pessoas que se estabelecem no Município,
contando também com a saída de moradores, acompanhada
ainda de uma redução nos nascimentos, embora não tão intensa
quanto à redução do saldo migratório. Nesse sentido, importa
destacar que houve uma redução da taxa de natalidade ao longo
desses anos: enquanto em 1980 a taxa era de 35,15 nascidos
vivos por mil habitantes, em 2000, esse número se reduz para
18,88 ou quase a metade da taxa observada a duas décadas.
As Tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, a evolução da
taxa de natalidade do Município em três momentos dos últimos
vinte anos, e o balanço entre crescimento vegetativo e o saldo
migratório em anos especíﬁcos do período.

Todos decidindo o futuro da cidade.

2.1. Aspectos Demográﬁcos

Tabela 1
Evolução da Taxa de Natalidade – São José dos Campos
Ano

1980

1991

2000

Taxa de natalidade

35,15

22,69

18,88

Fonte: Fundação Seade
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Tabela 2
Componentes da Evolução da População - São José dos Campos
- 1981/2000
Fonte: IBGE - Censos Demográﬁcos e
Secretaria de Planejamento Urbano - PMSJC

Entretanto, a partir da década de 80, o crescimento populacional
diminui. Ocorre uma forte redução da taxa geométrica de
crescimento anual, que cai para 3,99 % ao ano. A análise
mais detalhada demonstra que a década de 80 é marcada
por um importante saldo migratório, ou seja, grande parte do
crescimento populacional ocorrido em São José dos Campos
nesse período deve-se à migração, particularmente intensa entre
os anos de 1985 e 1991. Além disso, durante a década de 80, o
crescimento vegetativo do Município ainda é expressivo, embora
já em sensível queda, se comparado ao período anterior.
Durante a década de 90 o crescimento da população joseense
é ainda menos intenso do que o observado na década anterior,
resultando em uma taxa de 2,23% ao ano. Isso se deve à redução

Ano

Crescimento
vegetativo

Saldo
migratório

Crescimento
vegetativo %

Saldo
migratório %

1981

8.987

2.740

3,02

0,92

1982

8.464

3.679

2,74

1,19

1985

8.235

5.221

2,36

1,50

1986

8.366

5.550

2,31

1,53

1991

7.997

8.368

1,82

1,91

1992

7.605

3.699

1,69

0,82

1996

7.291

3.271

1,48

0,66

1998

8.278

3.126

1,61

0,61

2000

7.349

3.714

1,37

0,69

Apesar do arrefecimento do crescimento populacional do
Município observado nas duas últimas décadas, São José dos
Campos vem aumentando sua participação no conjunto da
população do Estado de São Paulo e da Região Administrativa
do Vale do Paraíba, como indica a Tabela 3.

Fontes: Fundação
Seade e Secretaria de
Planejamento Urbano
– PMSJC

Tabela 3

Tabela 4

População de São José dos Campos relativa a Região
Administrativa do Vale Do Paraíba e Estado de São Paulo

Volumes de Imigração e Emigração Intra e Interestaduais
Município de São José dos Campos - 1995-2000

População
absoluta

Todos decidindo o futuro da cidade.

Ano
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São José dos
Campos

Emigração

Imigração

Trocas
migratórias

Total geral

31.852

49.984

18.132

Estado de São Paulo

17.201

24.210

7.009

Outros estados

14.651

24.719

10.068

País estrangeiro

-

1.055

-

População relativa %
Região
Administrativa
Vale do Paraíba

Áreas

Estado de
São Paulo

1980

287.513

23,54

1,15

1991

442.370

26,78

1,40

Brasil (não especiﬁcado)

-

69

-

2000

539.313

27,07

1,46

Ignorado - SP

-

979

-

Fonte: IBGE - Censos Demográﬁcos e Secretaria de Planejamento Urbano - PMSJC

2.1.2. Migração
Trabalhando com o conceito de migrante como o não natural
que reside no Município há até dez anos, veriﬁcamos, através
dos dados da Pesquisa de Instrumentação do Planejamento
Urbano e Avaliação do Déﬁcit Habitacional em São José dos
Campos – 2003, que quase ¼ dos responsáveis por domicílio,
não nascidos em São José dos Campos, são migrantes.
Desta população – cerca de 27 mil pessoas – quase a metade
enquadra-se na categoria de migrante recente, com até três
anos de residência no Município, como aponta o Relatório Final
de Pesquisa, elaborado pelo Núcleo de Estudos de População
NEPO/UNICAMP.
Ainda segundo o relatório, analisando-se os dados do Censo
de 2000 (IBGE), é possível constatar que, entre 1995 e 2000
o Município recebeu 49.984 migrantes, sendo cerca de 48%
deles provenientes do próprio Estado de São Paulo. Dentre os
migrantes de outros estados, as origens mais freqüentes são
os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.
Os migrantes originários de outros países compuseram uma
população de 1.055 pessoas.
É importante observar, porém, que houve paralelamente um
signiﬁcativo movimento de emigração. O saldo migratório
resultante no período considerado proporcionou um ganho
populacional para São José dos Campos de 18.132 pessoas,
com destaque para os ganhos migratórios realizados com o
Município de São Paulo e o conjunto dos estados nordestinos.
Se considerarmos os Municípios que compõem a Região de
Governo de São José dos Campos, as trocas migratórias foram,
no entanto, negativas.

Interestadual
Nordeste

3.254

8.623

5.369

Bahia

664

2.214

1.550

Pernambuco

761

1.890

1.129

-

-

-

Minas Gerais

5.652

6.586

934

Paraná

2.025

2.028

3

Rio de Janeiro

1.404

2.665

1.261

1.643

7.486

5.843

665

1.054

389

4.490

3.115

-1.375

Caçapava

774

717

-57

Igaratá

123

67

-56

Jacareí

Outros estados

Intra-estadual
Município de São Paulo
Caraguatatuba
Região de Governo de São José
dos Campos

2.510

1.807

-703

Jambeiro

297

36

-261

Monteiro Lobato

258

88

-170

Paraibuna

442

211

-231

Santa Branca

86

189

103

Fonte: Relatório Final da Pesquisa de Instrumentação do Planejamento Urbano
e Avaliação do Déﬁcit Habitacional PMSJC (2003), elaborado pelo Núcleo de
Estudos de População NEPO/UNICAMP.

2.1.3. Distribuição Populacional
Os dados censitários de 2000 indicam para São José dos
Campos uma taxa de urbanização de 98,78%. A evolução da
população do Município, segundo a situação do domicílio, pode
ser observada na Tabela 5. Entre as décadas de 80, 90 e 2000
as variações ocorridas na composição da população urbana e
rural relacionam-se com sucessivas modiﬁcações na legislação
municipal referente à delimitação dos perímetros urbano e rural
(expansão/ retração).

Tabela 5
Evolução Populacional do Município de
São José dos Campos 1940 -2004

Urbano

Rural

1940

36.279

14.474

21.805

1950

44.804

26.600

18.204

1960

77.533

56.882

20.651

1970

148.332

132.482

15.850

1980

287.513

276.901

10.612

1991

442.370

425.515

16.855

2000

539.313

532.717

6.596

Segundo o Censo Demográﬁco de 2000, a Região Sul concentra
o maior volume populacional, correspondendo a 37,55% da
população total. Em seguida, posicionam-se a Região Leste
com 25,58%, a Região Centro, com 13,31% e a Região Norte
com 11,55%. Menos populosas são as Regiões Sudeste, com
7,28% da população total e a Oeste, com 4,73% do total.

Fonte: IBGE - Censos Demográﬁcos

Tabela 6
População segundo Regiões Urbanas - Município
de São José dos Campos – 2000

Região

População
2000

Distribuição
relativa (%)

Domicílios
ocupados

Distribuição
relativa (%)

Número de
pessoas por
domicílio

Centro

70.863

13,31

21.586

15,07

3,28

Norte

61.504

11,55

16.436

11,48

3,74

Leste

136.180

25,58

35.753

24,95

3,81

Sudeste

38.761

7,28

9.598

6,7

4,04

Sul

199.913

37,55

52.698

37,8

3,79

Oeste

25.182

4,73

7.147

4,99

3,52

Fonte: Secretaria de Planejamento
Urbano – PMSJC, com base no Censo
Demográﬁco de 2000 – IBGE

Embora a Região Sudeste tenha registrado
baixo número de domicílios e de população, é a
Região onde a relação habitante por domicílio é
a mais elevada do Município (4,04 pessoas por
domicílio), fato que pode estar reﬂetindo padrões
diferenciados de fecundidade e de composição
familiar. Nessa área, provavelmente, estão
concentradas famílias cujo ciclo vital é marcado
pela presença de crianças. Na Região Centro,
por outro lado, o número médio de pessoas por
domicílio é o mais baixo de São José dos Campos,
indicando a maior ocorrência de unidades
familiares unipessoais (como ocorre com a
população da terceira idade) e monoparentais
(pai ou mãe com ﬁlho).
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Total

Todos decidindo o futuro da cidade.

É importante destacar que o crescimento populacional ocorreu
com intensidades diferentes nas seis regiões geográﬁcas que
compõem o Município de São José dos Campos.

População

Ano

Na Figura 1, pode-se visualizar a distribuição da população no espaço urbano de São José dos Campos.

Figura 1

Todos decidindo o futuro da cidade.

Distribuição da População Segundo Regiões Urbanas
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Fontes: IBGE - Censo
Demográﬁco 2000
e Secretaria de
Planejamento Urbano
- PMSJC
Analisando a dinâmica do crescimento populacional na
perspectiva das regiões, no período compreendido entre 1991
e 2000, podemos observar as diversidades anteriormente
mencionadas.
A Região Norte, apesar de taxa positiva de 1,39% ao ano,
registrou taxa inferior à média municipal.
A Região Centro apresentou taxa de crescimento populacional
negativa (-0,68% ao ano), indicando um processo de
esvaziamento dessa área, com a provável substituição no uso
dos domicílios, de residenciais para comerciais, e a diminuição
da densidade domiciliar.
A Região Leste também apresentou grande crescimento nesse
período, saltando de 100.484 habitantes para 136.494, com
uma taxa de crescimento de 3,46% ao ano, superior à média de
crescimento da população joseense nesse período. Essa taxa
de crescimento geométrico representa um ganho signiﬁcativo de

pessoas na região, tornando-a a segunda maior concentração
populacional do Município.
A Região Sudeste apresentou uma taxa de crescimento de
2,71% ao ano, um pouco acima da média veriﬁcada para o
Município.
A Região Oeste apresentou uma taxa de crescimento
populacional de 6,44% ao ano, a maior do Município, embora,
este crescimento não represente um ganho de população
muito elevado, devido ao baixo número de habitantes em 1991
– houve um acréscimo de pouco mais de 10.000 habitantes
nesse período.
A Região Sul registrou um crescimento de 2,74% ao ano,
também superior à média do Município, e, dado o grande
volume populacional da região, essa taxa representa um ganho
signiﬁcativo no número absoluto de habitantes.

Tabela 7

2.1.5. Estrutura Etária

Centro

População

Taxa de crescimento
ao ano (%)

1991

2000

1991 - 2000

73.356

70.863

-0,68

Norte

54.340

61.504

1,39

Leste

100.484

136.180

3,44

Sudeste

30.479

38.761

2,71

Sul

156.736

199.913

2,74

Oeste

14.205

25.182

6,57

Fonte: IBGE – Censo Demográﬁco e Secretaria de Planejamento Urbano
- PMSJC

2.1.4. Projeção da População
Na Tabela 8 são apresentadas as estimativas populacionais
divulgadas anualmente pelo IBGE para o Município após o
Censo de 2000, e uma projeção do crescimento populacional
de São José dos Campos calculado a partir da taxa geométrica
de crescimento anual de 2,23% ocorrida no último período
intercensitário.

Tabela 8
Estimativas Populacionais e Projeção da População - Município
de São José dos Campos
Região

População
Estimativa oﬁcial IBGE

Projeção*

2001

550.762

-

2002

559.710

-

2003

569.177

-

2004

589.050

-

2005

600.049

-

2006

-

615.618

2007

-

629.346

2008

-

643.380

2009

-

657.728

2010

-

672.395

2011

-

687.389

2012

-

702.718

2013

-

718.389

2014

-

734.409

2015

-

750.786

Fontes: IBGE e Secretaria de Planejamento - PMSJC
*Projeção populacional: simulação feita com base na taxa de 2,23% ao ano,
veriﬁcada no último período intercensitário.

Alguns aspectos importantes da constituição etária da
população de São José dos Campos e sua evolução nas
últimas décadas são revelados através da observação das
pirâmides etárias de 1970 a 2000. Podemos observar uma
mudança na forma dessas pirâmides, que tiveram sua base
estreitada a partir de 1991. Essa mudança na estrutura etária
reﬂete as alterações ocorridas na população nesse período,
entre as quais destacamos: a diminuição relativa da população
de zero a quatorze anos, a chegada da chamada “onda jovem”
(população nascida durante o início da década de 80) e o
envelhecimento da população em geral.
No que se refere à população infantil, especialmente na faixa
de zero a quatorze anos, percebemos a expressiva diminuição
relativa desse segmento etário no conjunto da população, ao
compararmos os dados de 1970 com os dados de 2000: em
1970 a população de 0 a 14 anos representava 40,8% da
população total, já em 2000 passa a constituir 27,5% do total.
Esse dado vem conﬁrmar a diminuição progressiva da taxa de
fecundidade.
A diminuição da fecundidade ocasiona o deslocamento da
concentração populacional para outros segmentos etários.
Percebe-se, pois, que o segmento etário mais representativo
no ano 2000 é constituído pela população jovem, mais
especiﬁcamente aquela com idade entre 15 e 24 anos.
Se considerarmos a população apta para inserção no
mercado de trabalho na perspectiva demográﬁca, que é a
população integrante do segmento etário entre os 15 e os 64
anos, constatamos um grande incremento: entre 1970 e 2000
a participação desse segmento no total da população passa
de 59,2% para 68,1%.
Com relação à população idosa, constituída, de acordo com
o Estatuto do Idoso, pelo grupo de 60 anos e mais, também
se observa o aumento de sua participação no conjunto da
população de São José dos Campos, passando de 4,3% em
1970 para 6,5% em 2000. A tendência é de incremento ainda
maior desse contingente, à medida que ingressarem nessa
faixa etária os nascidos nas décadas de 50 e 60, períodos
marcados pelas altas taxas de fecundidade no País.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região

População

O conhecimento da estrutura etária de uma população traz
informações essenciais para a elaboração de políticas públicas
em todas as áreas.
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Gráﬁcos 1 a 4 Evolução da Estrutura Etária do Município - 1970 - 2000

Gráﬁco 1

Todos decidindo o futuro da cidade.

Faixa
etária
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Sexo
Masculino (%)

Feminino (%)

0-4

14,70

14,63

5-9

13,90

14,40

10 - 14

11,88

12,08

15 - 19

10,62

11,25

20 - 24

10,30

10,15

25 - 29

8,26

8,05

30 - 34

6,87

6,34

35 - 39

5,65

5,33

40 - 49

8,47

8,11

50 - 59

5,15

5,13

60 - 69

2,77

2,84

70 e mais

1,36

1,61

Ignorada

0,07

0,08

100,00

100,00

Total

Gráﬁco 2
Faixa
etária

Sexo
Masculino (%)

Feminino (%)

0-4

14,15

13,96

5-9

11,47

11,37

10 - 14

10,41

10,50

15 - 19

10,35

11,31

20 - 24

11,37

11,60

25 - 29

10,8

10,31

30 - 34

8,44

7,95

35 - 39

5,88

5,51

40 - 44

4,72

4,28

45 - 49

3,42

3,38

50 - 54

2,95

2,95

55-59

2,09

2,30

60 - 64

1,57

1,70

65-69

1,07

1,22

70 e mais

1,27

1,62

Ignorada

0,04

0,04

100,00

100,00

Total

Gráﬁco 3
Sexo
Masculino (%)

Feminino (%)

0-4

11,11

10,64

5-9

11,86

11,49

10 - 14

11,36

11,06

15 - 19

9,37

9,45

20 - 24

9,18

9,13

25 - 29

9,13

9,83

30 - 34

8,93

9,20

35 - 39

8,17

8,01

40 - 44

6,42

6,02

45 - 49

4,34

4,12

50 - 54

3,11

2,98

55-59

2,24

2,36

60 - 64

1,83

2,01

65-69

1,30

1,52

70 e mais

1,65

2,18

Ignorada

0,00

0,00

100,00

100,00

Total

Todos decidindo o futuro da cidade.

Faixa
etária

Gráﬁco 4
Faixa
etária

Fonte: Censo demográﬁco - IBGE

Sexo
Masculino (%)

Feminino (%)

0-4

9,11

8,54

5-9

9,18

9,13

10 - 14

9,97

9,42

15 - 19

10,49

10,21

20 - 24

9,96

9,61

25 - 29

8,57

8,54

30 - 34

8,07

8,20

35 - 39

7,84

8,38

40 - 44

7,22

7,35

45 - 49

6,12

6,01

50 - 54

4,59

4,46

55-59

2,97

2,93

60 - 64

2,11

2,29

65-69

1,49

1,74

70 e mais

2,32

3,18

Ignorada

0,00

0,00

100,00

100,00

Total
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2.2. Desenvolvimento Humano

Tabela 9

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é um
indicador que procura avaliar o bem estar de uma população
focalizando três dimensões de análise: a longevidade, a
educação e a renda. Cada Município é classiﬁcado de
acordo com o índice alcançado, calculado entre 0 e 1, sendo
que os valores mais elevados indicam níveis superiores de
desenvolvimento humano. O IDH-M pode ser desdobrado em
três outros indicadores para a análise em separado de cada
dimensão (IDH-M Longevidade, IDH-M Educação e IDH-M
Renda)*. Após o cálculo do índice, o Município é incluído em
uma lista classiﬁcatória ou ranking de Municípios.

Evolução do IDH-M e seus Componentes –
São José dos Campos
Ano

1991

2000

IDH-M

0,805

0,849

IDH-M Longevidade

0,776

0,815

IDH-M Educação

0,877

0,933

IDH-M Renda

0,763

0,800

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil – FJP – IPEA - PNUD

*Os valores do IDH-M se distribuem em 3 categorias:
Baixo desenvolvimento humano
quando o IDHM for menor que 0,500;
Médio desenvolvimento humano
para valores do IDH entre 0,500 e 0,800;
Alto desenvolvimento humano para
valores do IDH superiores a 0,800.

Em relação à Longevidade, o índice utiliza a esperança de vida
ao nascer (número médio de anos que as pessoas viveriam a
partir do nascimento). No aspecto Educação, considera a taxa
combinada de matrícula nos três níveis de ensino e a taxa de
alfabetização da população adulta (pessoas com 15 anos e
mais). Em relação à Renda, considera a renda per capita.
Segundo estudo realizado pela Fundação João Pinheiro e o IPEA,
com base em dados do Censo 2000, São José dos Campos
apresenta-se como Município de elevado desenvolvimento
humano, ocupando a 32ª posição no ranking do IDH-M entre
todos os Municípios do Brasil e a 11ª posição entre os 645
Municípios paulistas**.
**As posições no ranking aqui indicadas incluem na mesma
classiﬁcação os municípios que apresentaram o mesmo índice.
A tabela 9 ao lado apresenta a evolução do IDH-M em São José
dos Campos considerando-se dois momentos de cálculo do
índice: 1991 e 2000.

Observamos que, entre os dois momentos considerados, o
Município registrou um ganho de cerca de 5,5 % em seu IDHM, mantendo sua posição no ranking estadual. O fato de já
haver partido de um patamar elevado em 1991 pode explicar o
crescimento discreto do índice. Cabe ressaltar, no entanto, que
este crescimento foi superior ao das demais cidades de porte
populacional acima de 500 mil habitantes classiﬁcadas à frente
de São José dos Campos no ranking.
A dimensão Educação foi a que mais contribuiu para a elevação
do IDH de São José dos Campos, sendo que no período 19912000 a taxa de analfabetismo na população de 15 anos e mais
– importante indicador dessa dimensão – diminuiu em cerca de
35%. A tabela 10 apresenta a evolução dessa taxa no Município,
no Estado e no País nos dois momentos em questão.

Tabela 10
Evolução da Taxa de Analfabetismo na População de 15 anos e
mais
1991

2000

São José dos Campos

7,14

4,58

Estado de São Paulo

10,16

6,24

Brasil

20,07

12,94

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – FJP – IPEA - PNUD

A dimensão Longevidade contribuiu em cerca de 30% para o
incremento do IDH-M de São José dos Campos. Entre 1991 e
2000 o Município elevou sua esperança de vida ao nascer em
cerca de 3,2%, percentual inferior ao que foi veriﬁcado no Brasil
e no Estado de São Paulo, mas ainda superior à maioria dos
municípios de maior população. A evolução desse indicador
nos três níveis de análise é apresentada na tabela 11.

Embora o Município tenha registrado crescimento dos índices
em todas as três dimensões, houve perda considerável de
posições na classiﬁcação estadual da dimensão Longevidade.
A tabela 13 seguinte apresenta a evolução do posicionamento
do Município de São José dos Campos na classiﬁcação estadual
do IDH-M e dos três sub-índices.

IDH-M de São José dos Campos - Evolução da Classiﬁcação no
Estado de São Paulo

Evolução do Indicador Esperança de Vida ao nascer (anos de
vida)
1991

2000

São José dos Campos

71,57

73,89

Estado de São Paulo

68,82

71,20

Brasil

64,73

68,61

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – FJP – IPEA - PNUD

A dimensão Renda ofereceu a menor contribuição para o
incremento do IDH-M de São José dos Campos. A renda
per capita média do Município cresceu cerca de 24% no
período compreendido entre os anos de 1991 e 2000. Esse
crescimento foi inferior ao ocorrido no Brasil, porém superior
ao crescimento da renda que ocorreu no Estado de São Paulo
e entre os municípios com mais de 500 mil habitantes. A tabela
12 apresenta a evolução da renda per capita no Município, no
Estado e no País nos dois momentos considerados.

Tabela 12
Evolução da Renda Per Capita (R$)
1991

2000

São José dos Campos

377,69

470,02

Estado de São Paulo

382,93

442,67

Brasil

230,00

297,23

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – FJP – IPEA - PNUD

1991

2000

IDH-M

11º

11º

IDH-M Longevidade

22º

48º

IDH-M Educação

6º

5º

IDH-M Renda

20º

18º

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – FJP – IPEA - PNUD

19
Plano Diretor

Tabela 11

Todos decidindo o futuro da cidade.

Tabela 13

Todos decidindo o futuro da cidade.

3. Histórico
São José dos Campos
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3.1. Da Fundação da Vila de São José dos
Campos aos dias de hoje.
O território joseense foi inicialmente ocupado por uma fazenda
de pecuária, criada oﬁcialmente a partir da concessão de
sesmarias, por volta de 1590, a pedido de padres jesuítas. Essa
fazenda localizava-se às margens do Rio Comprido, hoje divisa
natural entre São José dos Campos e Jacareí. A classiﬁcação
como fazenda de gado foi um artifício usado pelos jesuítas para
ocultar dos bandeirantes uma missão catequética que recebeu
o nome de “Aldeia de São José do Rio Comprido”.
A Lei de 10 de setembro de 1611, que regulamentava a instalação
de aldeamentos de índios dispersos, administrados por religiosos,
transformou oﬁcialmente a fazenda em missão de catequese. Os
colonos paulistas viam-se então prejudicados, pois dependiam
da exploração de mão-de-obra escrava indígena, que culminou
no conﬂito em que os jesuítas foram expulsos e os aldeãos
espalhados. Ou seja, esse aldeamento existiu em um local que
hoje parte é território joseense, no entanto não foi esse núcleo
que deu origem à Cidade que aí está.
Os jesuítas retornaram alguns anos mais tarde, a uma planície
a 15 quilômetros da antiga aldeia, onde se encontra hoje o
centro comercial da Cidade. Do novo local tinha-se uma visão

privilegiada da área que circundava a aldeia, garantindo
maior segurança contra invasões, enchentes e permitindo boa
ventilação e insolação. Apesar de ser uma nova missão, era
oﬁcialmente tratada como fazenda de gado.
Sabe-se ainda que a organização urbana no plano teórico e
prático da aldeia é obra atribuída ao padre jesuíta Manoel de
Leão, cuja principal ocupação era a de ser administrador e
que, estando em São Paulo desde o ano de 1663, encontravase à frente das fazendas mais remotas. Entre estas, ﬁgurava o
aldeamento em solo joseense.
Em 1692 a aldeia aparece em seus documentos com o nome de
“Residência do Paraíba do Sul” e em 1696, como “Residência de
São José”. Com a descoberta de ouro nas minas gerais, no início
do século XVIII, o aldeamento passa por sérias diﬁculdades em
razão da saída de mão-de-obra para o trabalho nas minas.
Após a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, todos os
bens dessa ordem religiosa, tais como fazendas, colégios e
aldeias passaram para a custódia da Coroa. Esta determinou
ao governador da província D. Luís Antonio de Souza Botelho
Mourão, o Morgado de Mateus, a incumbência de tornar
produtivas as novas propriedades da Coroa entendendose como tal, a necessidade de arrecadar mais impostos. O

Em meados do século XIX, a Vila de São José do Paraíba já
demonstrava alguns sinais de crescimento econômico com o
desenvolvimento da agricultura. Tanto que, no ano de 1864,
a Vila é elevada à categoria de Cidade e em 1871, recebe a
atual denominação de São José dos Campos. Isso se deve, em
parte, à expressiva produção de algodão, atingida durante a
década de 1860, que era quase toda absorvida pelo mercado
inglês. Também o desenvolvimento quase simultâneo da cultura
cafeeira no Vale do Paraíba contribuiu para esse surto de
crescimento pelo qual passou o Município nesse período. Em
1872, São José dos Campos contava com 12.998 habitantes. A
cultura cafeeira teve seu apogeu em 1886, quando já contava
com o apoio da estrada de ferro inaugurada em 1877, mantendo
alguma expressão até por volta de 1930. A pecuária leiteira
começou a ser introduzida com mais intensidade a partir de
1918 após uma grande geada ocorrida no Município e vem se
mantendo com relativa importância para a economia de São
José dos Campos até a atualidade.
No início do século XX, começa a tornar-se perceptível a procura
do Município para o tratamento de tuberculose, devido às
condições climáticas supostamente favoráveis. Gradativamente,
já estava sendo criada uma estrutura de atendimento com
pensões e repúblicas, quando em 1924, foi inaugurado o
Sanatório Vicentina Aranha, o maior do País. Entretanto, foi
somente em 1935, quando o Município foi transformado em
Estância Hidromineral, que São José dos Campos passou a
receber recursos oﬁciais que puderam ser aplicados na área
sanatorial.
Durante o período entre 1935 e 1959, a Cidade é administrada
por prefeitos “sanitaristas”, nomeados pelo Governo Federal.
Em 1958, a Cidade ganhou autonomia para eleger seus
prefeitos, mas voltou a perdê-la em 1967. No entanto, São José
dos Campos manteve sua condição de prefeitura sanitária até
1977, quando deixou de ser Estância e recuperou autonomia
administrativa, voltando a eleger o prefeito pelo voto direto. Na

Com o intuito de atrair investimentos industriais para a Cidade,
a Lei Municipal nº 4 de 1920, concedia isenção de impostos por
um período de 25 anos e terreno gratuito. A primeira indústria a se
beneﬁciar foi a “Fábrica de Louças Santo Eugênio”, inaugurada
em 1924 e situada na atual Avenida Dr. Nélson D’Ávila. Em 1925
é instalada a “Tecelagem Parahyba”, especializada em brim,
que depois se transformou em fábrica de cobertores.
No entanto, o processo de industrialização só toma impulso a
partir da instalação do Centro Técnico de Aeronáutica – CTA, e
do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica – ITA, em 1950 além
da inauguração da Rodovia Presidente Dutra, em 1951. Isso
permitiu um acesso mais rápido tanto para o Rio de Janeiro,
quanto para São Paulo, os maiores centros industrializados do
País, que já apresentavam alguns sinais de saturação. Esses
fatores foram preponderantes para a atração de indústrias de
grande porte nas décadas de 1960/1970 para a região.
A criação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE,
em 1961, além do aprimoramento da estrutura educacional no
Município, consolidou São José dos Campos como um pólo
cientíﬁco e tecnológico formador de mão-de-obra especializada,
o que viabilizou a instalação de empresas nacionais de base
tecnológica nos ramos aeroespacial, bélico e eletrônico,
assim como nos setores automobilístico, farmacêutico e de
telecomunicações.
Nas décadas de 1960 e 1970, São José dos Campos
experimentou intenso crescimento demográﬁco apresentando
inclusive, taxas superiores às registradas no Estado de São
Paulo no mesmo período. Esse grande incremento populacional
acelerou a urbanização no Município e trouxe problemas que
levaram o poder público a ampliar os esforços no sentido de
corrigir as distorções ocorridas em sua Zona Urbana inclusive
com ocupação da área rural.
No ﬁnal da década de 1980 e início dos anos 90, em
decorrência da situação recessiva que atravessou o país,
São José dos Campos, inevitavelmente sensível aos altos
e baixos da economia nacional, passou por uma grave crise
econômica, principalmente no que diz respeito ao mercado de
trabalho. Algumas empresas do Município passaram por uma
reestruturação organizacional e produtiva, algumas em situação
pré-falimentar (como no setor bélico), promoveram demissão
em massa de trabalhadores, qualiﬁcados ou não. A crise
econômica em São José dos Campos é sentida, principalmente,
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Assim, em 27 de julho de 1767, ainda antes de se tornar freguesia,
a aldeia foi elevada à categoria de Vila com a denominação
“São José do Paraíba”. Levantou-se, então, o pelourinho
próximo ao cemitério em local onde atualmente é a Rua Vilaça
e procedeu-se a eleição da Câmara, o que caracterizava a
condição de Vila. A emancipação à categoria de Vila não foi
um fator determinante para o seu desenvolvimento, pois por
muitos anos quase nenhum progresso foi notado, e a principal
diﬁculdade apontada era o fato da Estrada Real passar fora de
seus domínios.

fase em que foi Estância, São José dos Campos pôde investir
em infra-estrutura, principalmente na área de saneamento
básico, o que no futuro viria a ser um trunfo a mais para a
atração de investimentos destinados ao desenvolvimento
industrial. Desenvolvimento esse que começa a se acentuar a
partir do declínio da função sanatorial da Cidade, em virtude da
tuberculose ter passado a receber tratamento ambulatorial com
o advento da penicilina na década de 1940.
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governador pediu e recebeu do Vice-Rei permissão de criar
freguesias e vilas, pois assim poderiam ser tributadas. São
José dos Campos, assim como outras cidades surgidas nesse
período, nasceu da sede do estado de ampliar e criar novas
fontes de tributos.

com a queda de arrecadação e a conseqüente diminuição dos
investimentos nos setores público e privado.
Em meados da década de 1990, com a estabilidade econômica
alcançada, São José dos Campos volta a receber novos
investimentos privados. Isso proporcionou um crescimento
econômico constatado por meio do contínuo aumento do valor
adicionado que, a partir de 1994 em um período de dez anos,
chegou a quadruplicar. O setor industrial é beneﬁciado com a
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vinda de novas empresas ou mesmo com a estabilização do
parque industrial existente. Neste caso, destaca-se a atuação
da Embraer que no período de 1998-2005 teve um volume de
investimentos na casa dos US$ 2 bilhões reaﬁrmando, assim, o
setor industrial como sendo o maior responsável pela situação
de destaque alcançada pelo Município em nível nacional,
principalmente quanto ao volume de exportações.
Outro aspecto importante no novo desenho da economia
de São José dos Campos é o incremento sentido pelo setor
terciário, particularmente com relação a empregabilidade, onde
comércio e serviços, juntos, respondem em 2003 por 68,2%
da mão-de-obra ocupada, contra 19,4% do setor industrial,
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percentuais inversos aos veriﬁcados na década de 1980. O
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grande crescimento desse setor é demonstrado pelo fato de
São José dos Campos ser hoje um centro regional de compras
e serviços do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas
Gerais, atendendo uma população estimada em mais de dois
milhões de habitantes.
Esse panorama favorável se faz sentir na melhora de vários
indicadores de qualidade de vida. Segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano no Brasil, no período entre 1991 e
2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de São
José dos Campos colocou-se entre os 11 municípios paulistas
em melhor situação. A porcentagem de tratamento de esgoto
no período de vigência do Plano Diretor anterior passou de
3% para 45%, com a perspectiva de chegar a 85% durante
a execução deste Plano. É importante salientar também que
indicadores como mortalidade infantil e taxa de alfabetização
tiveram sensível melhora nesse período.
Entre 2001 e 2004, São José dos Campos, não obstante o
crescimento do Valor Adicionado sofreu uma ligeira queda
no índice de participação o que implicou em diminuição da
arrecadação.

3.2. Legislação Municipal - Os Planos
Diretores e as Leis de Zoneamento
O processo de industrialização da década de 50 causou uma
intensa urbanização, marcada por grandes ﬂuxos migratórios,
que alteraram sobremaneira os hábitos de vida e a conﬁguração
física da Cidade. Esse crescimento e essas alterações
começaram a gerar conﬂitos sociais e econômicos e o poder
público passa a intervir no processo, com a implantação em
1954, do primeiro Código de Obras do Município, que era
associado a um “Zoneamento de Massa”, objetivando proteger a
população dos possíveis incômodos das atividades industriais.
Posteriormente, em 1958, passa a elaborar conjuntamente com
o Centro de Pesquisas Urbanísticas da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o primeiro Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado Municipal.

1º PDDI - 1958 -1964
A Primeira Experiência de Planejamento
Urbano em São José dos Campos
O Centro de Pesquisas Urbanísticas (CPEU), criado e dirigido por
Anhaia Mello, passa a elaborar o Plano Diretor para o Município de
São José dos Campos, em função do Decreto Estadual 28.399,
de 1957, do então governador Jânio Quadros, que vinculava
as dotações orçamentárias para Estâncias Hidrominerais às
discriminações contidas nos Planos Diretores.
Em 1950 o Município contava com uma população de 44.804
habitantes, sendo 26.600 na Zona Urbana e 18.204 na Zona
Rural. Em 1960, a população total atinge 77.533 habitantes,
sendo 56.882 na Zona Urbana e 20.651 na Zona Rural.
Conforme relatado no Plano Preliminar, o desenvolvimento do
Município vinha se dando de forma caótica e desordenada, em
função da instalação de novas indústrias, sem qualquer critério
racional de localização, prejudicando as populações locais.
O mesmo acontecia com os loteamentos que invadiam zonas
rurais periféricas ao núcleo urbanizado transformando áreas
produtivas em lotes pseudos-urbanos.
A área urbanizada se concentrava basicamente na Região
Central da Cidade.
A malha urbana já apresentava um grau de dispersão
considerável abaixo da Rodovia Presidente Dutra, em
especial, na Região Leste, onde atualmente se encontra
a Reﬁnaria Henrique Lajes e na Região Sul nas imediações
da Estrada Velha Rio - São Paulo, local atual do loteamento
Parque Industrial.
A adoção do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado visou
principalmente coibir abusos de especuladores imobiliários,
limitando áreas passíveis de serem loteadas, ordenando
sumariamente os vários usos do solo urbano e reestruturando

A área urbana foi planejada, obedecendo a um Zoneamento
de Massa distribuído nas Zonas Residenciais, Industriais e
Áreas Verdes. Este Zoneamento previu, ainda, grandes áreas
destinadas a futuros Parques Distritais.
Em prosseguimento ao PDDI, o CPEU elaborou diversos Planos
Setoriais, dentre eles uma proposta de Zoneamento Industrial
e um Plano Urbanístico para a área central de São José dos
Campos.
Com relação ao sistema viário, após um extenso diagnóstico,
concluiu-se que os problemas de circulação de São José
dos Campos poderiam ser sanados se fossem resolvidos
inicialmente os problemas relativos ao tráfego de passagem
e ao congestionamento da Zona Central, sendo proposto um
grande plano viário com o objetivo de assegurar ao tráfego
de passagem, uma circulação contínua, livre de qualquer
interferência com o trânsito local, tendo como resultante a
avenida marginal ao Ribeirão do Vidoca, a atual Av. Dr. Jorge
Zarur.
Quanto à separação do tráfego local em relação ao de passagem
na Rodovia Presidente Dutra foi prevista solução através da
criação de vias marginais locais, paralelas à Rodovia, ﬁcando
reservadas áreas ao longo da mesma para tal ﬁnalidade.
Com relação ao congestionamento da Zona Central, em função
dos graves problemas causados pelo tráfego de passagem e
a localização inadequada do mercado municipal, foi proposto
um conjunto de medidas, em curto prazo, que compreendia
um novo plano de circulação viária, alargamentos viários,
melhorias de sinalização, o fechamento da Rua 7 de Setembro
transformando-a em calçada de pedestres e a via de contorno
do Banhado, atual Av. São José e Madre Tereza.
Os aspectos relevantes abordados no PDDI-1961 abrangem
o Planejamento Regional, as questões de ordem Urbanística,
as relativas à Habitação, Planejamento Viário, Saneamento,
Aspectos Sociais, Finanças, Administração e Gestão do Plano.
Observa-se que é característica do PDDI a busca de uma
visão geral da realidade municipal, através do conhecimento e
compreensão dos aspectos econômico, social, físico-territorial
e institucional para a elaboração do diagnóstico.
Cabe observar, ainda, o reconhecimento da importância do meio
físico, das questões ambientais e uma intensa preocupação dos
possíveis efeitos que o processo de desenvolvimento industrial
poderia causar à população.
Resultado disto é a formulação de proposições de leis

2º PDDI do Município - 1968 -1969
O término do primeiro PDDI elaborado para o Município de
São José dos Campos, em 1964, coincide com o início de uma
nova fase de profundas transformações político - institucionais
do País. Imediatamente após o golpe militar, sob o governo
do General Castelo Branco, o Estado inicia a gestão de uma
Política Nacional voltada para a questão urbana, com a criação
do Banco Nacional da Habitação (BNH) e do Serviço Federal
de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). Um dos objetivos
desta política era estabelecer critérios de âmbito nacional para
a execução dos programas habitacionais para a chamada
habitação de interesse social.
O SERFHAU atuava como órgão ﬁnanciador de Planos de
Desenvolvimento Local Integrado, que passa a ser a expressão
utilizada para caracterizar tanto a integração dos planos locais
aos demais, como entre os aspectos físico, social, econômico
e institucional.
Somente com a apresentação desses Planos, as Prefeituras
capacitavam-se
aos
ﬁnanciamentos
governamentais
objetivando a construção de conjuntos habitacionais e obras
de saneamento.
No Estado de São Paulo, esta ingerência é reforçada com a
aprovação, em 1967, da Lei Orgânica dos Municípios, que
condicionou o empréstimo, ou auxílio ﬁnanceiro do Estado
à existência de Plano Diretor, regularmente aprovado nos
Municípios (Lei Estadual n° 9842 de 19/3/1967), ampliando
a regra que vigorava, desde 1957, restrita às Estâncias
Hidrominerais.
Nesse período, o processo de urbanização das Cidades se
intensiﬁcou em função do crescimento econômico e o Governo
buscou, através dos Planos Diretores, equacionar em longo
prazo os problemas das Cidades.
Dentro desse contexto histórico é elaborado o segundo Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos.
A empresa SERETE S.A. Engenharia foi contratada, em 1968,
pela Prefeitura Municipal ﬁcando responsável pela coordenação
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Em face do desenvolvimento desordenado do Município e do
crescimento projetado a prioridade foi propor a delimitação das
áreas urbanas e de expansão urbana.

disciplinadoras com relação ao crescimento urbano, ﬁxando
o perímetro urbano e rural do Município; obrigatoriedade de
implantação pelos loteadores de infraestrutura mínima de água e
luz nos novos loteamentos, regulamentação de um Zoneamento
de Massa, em especial com relação à segregação de atividades
industriais classiﬁcadas como incômodas. Observa-se, ainda,
disposições em relação à proteção do Rio Paraíba do Sul,
preservando-o como manancial de abastecimento, a proteção
dos fundos de vale através da reserva de faixas destinadas a
abrigar avenidas-parque, garantindo a drenagem natural e a
passagem de emissários de esgotos e águas pluviais, e o início
do processo de estruturação do sistema viário.
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o sistema viário através de propostas de alterações e
melhoramentos viários.

geral dos trabalhos e pelos aspectos socioeconômicos, de
infra-estrutura e institucionais, sendo a empresa JORGE
WILHEIM Arquitetos Associados, responsável pelos aspectos
urbanísticos do Plano Diretor.
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O Município, segundo a Sinopse Demográﬁca do Vale do
Paraíba do Sul, contava, em 1968, com uma população de
109.578 habitantes. Nessa década continuava o processo de
instalação de grandes indústrias, a exemplo da Alpargatas
(1960), Matarazzo e Amplimatic (1964), Avibrás (1965), Embraer
(1969) e a National e Bundy Tubing (1970).
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Nesse período a Cidade avança, ainda mais, para a Região ao
Sul da Rodovia Presidente Dutra (Kanebo, Parque Industrial,
Satélite Industrial, Jardim da Granja, Jardim Motorama e Jardim
de Allah), deixando grandes vazios. Do ponto de vista da
ocupação do solo, enquanto as pequenas e médias indústrias
vinham se inserindo na trama urbana de forma razoável, a
ocupação das grandes indústrias formavam grandes vazios
urbanos, interrompendo estruturas viárias e acentuando a
descontinuidade da ocupação do solo.
A procura e a obtenção de emprego e a concorrência com
habitantes de Municípios próximos e outras localidades, fez
desaparecer por completo a imagem da Cidade Sanatorial e os
preconceitos decorrentes.
Pela escassez de vias urbanas no sentido Leste-Oeste, a Rodovia
Dutra continuava a ser usada pelo tráfego urbano para alcançar
bairros e locais de trabalho mais afastados, acentuando-se a
superposição constante dos tráfegos urbanos e regionais. O
mesmo ocorria no eixo principal de acesso à Cidade, uma vez
que era o único para Campos do Jordão.
A evolução urbana nessa fase colocou a Cidade diante de
graves problemas, tais como baixa densidade; descontinuidade
da trama urbana, cortada por uma Rodovia cujo tráfego tendia
a crescer; problemas topográﬁcos diﬁcultando a drenagem e o
esgotamento; a Cidade cortada por outro tráfego intermunicipal
(para Campos do Jordão); e, carência de pavimentação,
diminuindo opções para tráfego.
Em função das projeções demográﬁcas, foram previstas
estratégias de ocupação do solo para serem implantadas em
etapas.
Uma das estratégias adotadas no PDDI foi estimular a ocupação
e o adensamento da área entre o antigo terreno da Ford, atual
área dos loteamentos Jd. Aquarius, Jd. Alvorada e a General
Motors, da via Dutra até o Bairro de Santana, dando uma certa
linearidade na ocupação, procurando também estimular a
ocupação de grandes vazios urbanos, contidos nestas áreas,
em especial na Região da Vila Industrial.
Para tanto, a primeira medida adotada foi à elaboração da
Lei de Zoneamento, que incentivou a construção de edifícios

para habitações coletivas e comerciais e também conjuntos
habitacionais em série (horizontais e geminados).
A zona predominantemente comercial foi estendida do núcleo
central para a Região do Jardim São Dimas/ Vila Adyana e
Vila Maria. Foi incentivado o adensamento através da ﬁxação
de coeﬁcientes de aproveitamento diferenciados em relação à
dimensão dos lotes.
Os resultados do Plano de Massa, objetivando induzir novas
tendências de crescimento, mostraram-se positivos. O
adensamento da Região da Vila Industrial e do Jardim Ismênia
torna-se realidade com a implantação de diversos conjuntos
habitacionais, tais como os Conjuntos Residenciais Tatetuba e
Planalto.
A implantação de equipamentos públicos e melhorias nestes
loteamentos, ocorreu através do projeto CURA, ﬁnanciado
pelo BNH, promovendo uma radical transformação na Região,
em termos de infra-estrutura básica e de equipamentos para
educação, saúde e lazer.
Quanto à descentralização comercial e residencial, esta foi
planejada, como já referido anteriormente, para outras regiões,
com o objetivo de não comprometer, ainda mais, os problemas
de acessibilidade e estrangulamento da Região Central. Nesse
sentido, foi dada para a Região do São Dimas / Vila Adyana o
incentivo de índice de aproveitamento para construção, de seis
vezes a área do terreno, sem restrição de recuos de frente e
laterais. Esta Região foi rapidamente ocupada em cinco anos,
quando normalmente estes resultados demandariam de 10 a
20 anos.
A população estimada para 1972, de 141.809 habitantes pelo
PDDI, foi além, atingindo 170.000 habitantes nesse ano.
Enquanto o novo direcionamento da Cidade ocorria no sentido
da Região da Vila Industrial e Vista Verde, em 1974, por
determinação do Governo Federal, instala-se na Região Leste a
Reﬁnaria da Petrobrás, denominada Henrique Lajes, ocupando
uma área aproximada de 8 milhões de metros quadrados, sobre
uma extensa área, anteriormente ocupada por loteamentos
clandestinos.
Observa-se que o PDDI não faz nenhuma referência às
características do meio físico, quer urbano ou rural, suas
potencialidades e limitações não foram consideradas para
deﬁnir as áreas passíveis de serem ocupadas com o crescimento
urbano.
Quanto à expansão horizontal, o PDDI propôs uma nova
legislação de Parcelamento do Solo, que estabeleceu os
requisitos para a implantação de novos loteamentos, contendo
diretrizes urbanísticas, obras de infra-estrutura, normas para
aprovação e, até o sistema de garantia para execução das
obras por parte do loteador.

A legislação de Parcelamento foi aprovada em 15 de setembro
de 1970, através da Lei n°1.576/70, e vigorou até 1980, quando
foi aprovada nova Lei dispondo sobre esta matéria.
O PDDI demonstra uma nítida preocupação com o aspecto
paisagístico da Cidade, buscando promover sua integração
física e social através da implantação de diversos Parques. Neste
sentido, elaborou-se um minucioso planejamento, considerando
os diversos escalões urbanos para sua implantação, desde os
Parques Regionais e o de bairros até os Parques de Vizinhanças,
formando um sistema de áreas verdes.
Das 150 áreas verdes, previstas para serem implantadas até
1980, apenas três Parques de Vizinhanças foram incluídos no
Plano Plurianual de Investimentos e executados nos Bairros do
Jardim da Granja, Vila São Pedro e Jardim Satélite.
Com o objetivo de hierarquizar o sistema viário, foi elaborado
um ambicioso projeto de reestruturação viária, atuando como
espinha dorsal do Plano Diretor, destinado a dar unidade e
organicidade ao todo urbano e para conduzindo e induzindo a
ocupação do solo.
Algumas vias constantes deste projeto, mais precisamente as
vias arteriais, foram e continuam sendo readequadas desde
aquela época, com algumas reformulações. Entretanto, a maior
parte das reestruturações viárias ﬁcaram inviabilizadas, pois
envolviam grandes alargamentos viários, resultando em custos
com desapropriações e obras de arte, além das possibilidades
ﬁnanceiras da municipalidade.
Merecem destaque, ainda, as seguintes obras: a construção
dos viadutos Raquel Marcondes e Everardo Passos sobre a
Avenida Fundo de Vale, possibilitando a integração de toda
Região Central em direção à Região Leste; a construção das
vias marginais à Estrada Velha Rio São Paulo (Avenida Bacabal)
na Região do Parque Industrial, a ampliação da Avenida
Juscelino Kubstchek na Região da Vila Industrial; ambas vias
de integração, destinadas a unir as duas metades da Cidade,
divididas pela via Dutra, e a reserva e a construção parcial das
vias marginais à Rodovia Presidente Dutra.

Observa-se aqui a importância do planejamento, possibilitando
a previsão de reservas de faixas “non aediﬁcandi” durante
longos anos, bem como algumas desapropriações, visando
a abertura de novas vias ou o seu alargamento, diminuindo
gastos futuros que poderiam vir a inviabilizar a criação ou a
ampliação de vias.
O PDDI destaca ainda a necessidade de consolidar o Município
como pólo econômico da Região do Vale do Paraíba.
Ao ﬁnal dos anos 70, o Município já era considerado o maior pólo
da Região do Vale do Paraíba, com 21,4% de sua população.
A taxa de urbanização era de 96% e a Cidade abrigava 485
estabelecimentos industriais, empregando 47% da PEA. Ao ﬁnal
dos anos 80 este número eleva-se para 638 estabelecimentos.
Todo o Planejamento foi pensado e executado para
o desenvolvimento econômico, a industrialização e a
modernização.
O que se observa no PDDI e na sua implantação é que as
diretrizes urbanísticas preponderaram sobre as demais áreas.
O Zoneamento foi o instrumento utilizado com sucesso,
primeiramente, para garantir a reserva de espaços para as
grandes indústrias e, em segundo plano, para disciplinar os
demais usos do solo urbano. O adensamento proposto nas
áreas disponíveis de infra-estrutura e a contenção da expansão
horizontal foram aspectos positivos. Entretanto, a falta de uma
política para a habitação popular foi uma grande falha do PDDI.
O PDDI, sem dúvida, contribuiu para a estruturação do tecido
urbano-industrial que se conhece. Contudo, em função do
acelerado crescimento demográﬁco, além das previsões
do Plano, rapidamente muitas de suas diretrizes ﬁcaram
ultrapassadas ou inviabilizadas economicamente.
Após a entrega do PDDI, em maio de 1970, foram
regulamentadas diversas Leis de ordenamento do Município,
a seguir relacionadas, seguindo os conceitos estabelecidos
no Plano e suas respectivas minutas básicas, constantes dos
anexos do Plano Diretor.
Lei n° 1.576, de 15 de setembro de 1970 - Dispõe sobre os
Loteamentos Urbanos;
Lei n° 1.575, de 25 de setembro de 1970 - Dispõe sobre
multas e sanções para todas as obras e ediﬁcações que não
obedecerem às prescrições do Código de Ediﬁcações, da
Lei de Loteamentos e das legislações sobre uso do solo e
zoneamento;
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A política foi não incentivar a expansão horizontal, à exceção
dos vazios urbanos entre as áreas já urbanizadas e incentivar o
adensamento das áreas dotadas de infra-estrutura.

Foram construídos, ainda, os seguintes viadutos sobre a
Rodovia Presidente Dutra, previstos no PDDI, em parceria com
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER e a
Prefeitura Municipal: Viadutos do Jardim da Granja e da Vista
Verde dentro do horizonte do PDDI e o Viaduto da Johnson,
mais recentemente, em 1985.
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O que ressalta nesta proposta, além da ﬁxação do percentual
mínimo de 35% e máximo de 50% de áreas públicas destinadas
a abrigar Equipamentos Comunitários, Sistema de Lazer e
Circulação, é a inclusão de um dispositivo na legislação,
através do qual a Prefeitura poderia não aprovar projetos de
arruamentos, loteamentos e desmembramentos, ainda que
fosse apenas para impedir o excessivo número de lotes e o
conseqüente aumento de investimentos em obras de infraestrutura e custeio de serviços.

Lei n° 1.578, de 7 de outubro de 1970 - Dispõe sobre o Código
de Ediﬁcações do Município;
Lei n° 1.606 e 1.617, respectivamente, de 13 de setembro e 21
de outubro de 1971 - Dispõe sobre o Zoneamento e o Uso do
Solo;

Lei n° 1.623, de 30 de novembro de 1971 - Lei do Plano Diretor.

Uma das marcas deste Governo foi a elaboração de um grande
projeto habitacional de baixa renda, na Região Sul do Município,
conhecida como Campo dos Alemães, em área de 3,5 milhões
de metros quadrados, com previsão para a implantação de
8.000 unidades.

É importante ressaltar que, além destas legislações que fazem
parte do PDDI, foram aprovadas as legislações referentes ao
Código de Posturas Municipais (Lei n° 1.566 de 01.09.1970),
ao Código Tributário Municipal (Lei n° 1.577 de 30.09.1970)
e ao Plano Trienal de Investimentos 1972-1974 (Lei n° 1.626
de 30.11.1971), todos citados na Lei do Plano Diretor como
diretrizes a serem seguidas.

Em 1981 é criada a Secretaria de Planejamento e Informática,
na qual o planejamento continua a exercer seu papel de
coordenação e acompanhamento dos Planos e Programas
estabelecidos pelo órgão de comando. Em 1983, sua atuação
volta-se exclusivamente para o ordenamento da Cidade,
mais precisamente para o acompanhamento das Leis de
Parcelamento e Zoneamento.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Decreto n° 1.412, de 27 de setembro de 1971 - Dispõe sobre a
descrição dos perímetros das Zonas de Uso; e,
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Este Governo foi pautado por ações de cunho social. Por
outro lado, é nesse momento que o processo de crescimento
horizontal disperso, novamente, volta a acontecer, agravandose na segunda metade da década de 80.

1975-1995 - O Processo de Planejamento sem Plano
Diretor
O Programa de Governo da administração iniciado entre 1975
e 1978 demonstra conhecimento dos problemas do Município,
dentro de uma visão geral e integrada, mas não faz referência
ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
Aqui, já se observa que a maioria dos projetos estabelecidos
na Lei do PDDI -1971, deixaram de ser considerados,
provavelmente em função de sua defasagem em relação ao
crescimento ocorrido no período. Porém, todo arcabouço
legislativo de ordenamento territorial não foi alterado, motivo
pelo qual foi possível dar continuidade, até 1980 ao processo
de ordenamento da Cidade, nos moldes preconizados no PDDI
de 1971.
Em 23 de abril de 1976 é aprovada a nova Organização
Administrativa da Prefeitura, através da Lei n° 1.788/76,
revogando a legislação 1.537/70, que criou a Assessoria
de Planejamento. Em seu lugar, é criado o Departamento de
Planejamento, com a competência de elaborar o Plano de
Ação de Governo, os Planos Setoriais e os programas deles
decorrentes; a elaboração, aperfeiçoamento e atualização do
Plano Diretor Urbanístico Básico do Município e a execução
de projetos especíﬁcos decorrentes do Plano de Ação de
Governo.

Nesse período, as legislações de ordenamento do Município e
os projetos já não fazem parte de uma política global e integrada
para a Cidade. Passam a buscar soluções para problemas
emergentes. Não existe uma estratégia clara, em termos de
objetivos a serem atingidos.
Com a aprovação da nova Lei de Parcelamento e Zoneamento
em 1980 (Lei n° 2.263/80), amplia-se o perímetro de expansão
urbana do Município, abrindo a possibilidade para a expansão
horizontal da Cidade através de novos loteamentos. Entre 1980
e 1981 há um grande número de aprovações de loteamentos,
em diversas áreas periféricas do Município. Entretanto, a
maior parte destes não conseguiu executar as obras de infraestrutura, tendo o Poder Público de intervir em muitos deles e
executar as obras necessárias ao atendimento da população
que já ocupava esses locais.
Em 1983 assume uma nova administração, que passa a
tomar medidas severas com relação à situação irregular
dos loteamentos, através de medidas judiciais contra os
empreendedores, visando o cumprimento da execução das
obras de infra-estrutura previstas e o papel da Secretaria de
Planejamento volta-se exclusivamente para o planejamento
urbanístico, e em especial para a reformulação das Legislações
de Parcelamento e Zoneamento e para a elaboração da primeira
Lei sobre o Patrimônio Histórico e Ambiental do Município.

A administração neste período selecionou programas,
considerados relevantes, culminando na elaboração de vários
projetos setoriais, dentre eles destacam-se o Plano Diretor de
Creches, o Plano Diretor de Equipamentos de Saúde, o Projeto
Geométrico do Anel Viário, o Plano Cadastramento de Drenagem
de Águas Pluviais e o Programa de Transporte Urbano.

Em 1984, veriﬁcou-se o início da ocupação da Zona Rural
por loteamentos clandestinos. Em 1985, o perímetro urbano
é retraído, na tentativa de englobar os vários loteamentos
irregulares que se encontravam bastante dispersos, buscando
incentivar a ocupação dos vazios existentes entre estes
loteamentos e a área urbanizada.

Em 1978, depois de um longo período de prefeitos nomeados
pelo Governador de Estado, é eleito pelo voto popular o novo
Prefeito.

Entretanto, pela rigidez da Lei de Parcelamento, associada à
falta de uma política habitacional e de ﬁscalização no Município,
o processo de ocupação da Zona Rural por loteamentos

Em 1989 é encaminhado à Câmara Municipal o Projeto de
Lei referente às Legislações de Parcelamento e Zoneamento,
sendo aprovada em 1990, a nova Legislação de loteamento e
zoneamento do Município.
A Lei de Parcelamento cria três tipos de loteamentos
diferenciados A, B e C, com exigências diferenciadas de
obras de infra-estrutura, visando estimular a iniciativa privada a
produzir lotes para todas as classes sociais.
Em 1990 é retomado o Programa Habitacional, com a construção
de mais 4.000 unidades ﬁnanciadas pelos Governos Federal
e Estadual, através do Plano de Ação Imediata de Habitação
Popular (PAIH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU) e, intensiﬁca os estudos para a elaboração do
novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município
em atendimento à Constituição Federal promulgada em 1988.

1988 e 1995 - O 3º Plano Diretor do Município
Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão da Cidade passa a ser o Plano Diretor obrigatório
para Cidades com mais de 20.000 habitantes.
A Constituição do Estado de São Paulo artigo 181, entretanto,
ampliou esta obrigatoriedade para todos os Municípios.
A Lei Orgânica do Município de São José dos Campos passa
a vigorar em 5 de abril de 1990. Em seu Artigo 110, dispõe
que o Poder Público Municipal organizará sua administração e
exercerá suas atividades dentro de um processo de planejamento
permanente, atendendo às peculiaridades locais, aos princípios
técnicos convenientes ao desenvolvimento da comunidade
e aos objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado. Dispõe ainda, em seu Artigo 112,
que o Município elaborará seu PDDI, levando em consideração
os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos,
devendo observar o diagnóstico ambiental, que estabelecerá
os parâmetros para a execução do Zoneamento.
Dentro deste contexto histórico e político, tem início, a partir
do segundo semestre de 1988, o terceiro Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos,

Em função da dinâmica da econômica do País, o Plano Diretor
teve o horizonte temporal ﬁxado em 10 anos, para o qual foram
elaborados os programas e projetos decorrentes de suas
diretrizes.
Com relação às diretrizes do desenvolvimento Físico-Territorial,
o PDDI de São José dos Campos, foi elaborado a partir dos
dados do Projeto denominado Macrozoneamento do Vale
do Paraíba MAVALE - 1991, realizado pelo INPE a pedido
do CODIVAP. Com base neste trabalho, o PDDI de São José
dos Campos, aprofunda o conhecimento a nível local dos
aspectos físico-geográﬁcos, sociais e econômicos, deﬁnindo
as potencialidades e limitações para o seu desenvolvimento,
culminando na elaboração da Carta de Unidades Territoriais.
A partir desta Carta é redeﬁnido o novo perímetro urbano e de
expansão urbana e rural do Município, bem como, as áreas
que deveriam ser especialmente protegidas e que foram
transformadas em quatro Áreas de Proteção Ambiental, gerando
a Carta denominada “Macrozoneamento”.
O PDDI aponta o vetor de crescimento urbano para Região
Leste em função das condições físicas favoráveis da Região e
a proximidade com a Rodovia Carvalho Pinto.
O perímetro de expansão urbana foi estendido na face sul do
Município até a Rodovia Carvalho Pinto, e em sua face norte até
o limite deﬁnido na Carta de Unidades Territoriais com potencial
para ocupação urbana.
Na redeﬁnição dos perímetros foram incorporados ao perímetro
de expansão urbana, cerca de 80 (oitenta) loteamentos
clandestinos que estavam situados na Zona Rural do Município,
visando possibilitar a futura regularização urbanística e fundiária
desses assentamentos.
Quanto aos aspectos relativos ao desenvolvimento econômico, o
PDDI observa que o desenvolvimento urbano a partir da década
de 50 foi pautado por maciços investimentos externos, oriundos
dos Governos Federal e Estadual, sempre centrado na grande
indústria. Isto fez com que o Município não desenvolvesse uma
política autônoma. Face à crise que o Município atravessava,
buscou-se redirecionar a economia para as pequenas e médias
empresas. Neste sentido, o PDDI propõe a criação de Distritos
Empresariais para abrigar micro e pequenas empresas nos
setores industrial, comercial e de serviços; distritos estes que
poderiam ser executados pelo Poder Público, pela iniciativa
privada ou em parceria.
O Plano tem ainda, como diretriz a melhoria dos acessos e
construção de novas vias estruturais o que resultou na Carta
denominada Macroestrutura Viária. Esta propõe a criação de
anéis perimetrais periféricos, que permitirão assegurar a médio

Todos decidindo o futuro da cidade.

O ano de 1986 é marcado pelo início dos estudos de revisão
geral das Leis de Parcelamento e Zoneamento, face aos graves
problemas de ocupação e a rigidez da Lei de Zoneamento.

conduzido sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente, que é aprovado em 9 de Junho de 1995 através
da Lei Complementar n° 121/95.
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clandestinos é intensiﬁcado nesse período, atingindo em 1988
aproximadamente 90 loteamentos. Inicialmente caracterizados
como Chácaras de Recreio e posteriormente subdivididos em
parcelas menores, foram se transformando em loteamentos
urbanos, com intensiva ocupação pela população de baixa
renda. Essas ocupações concentraram-se principalmente nas
Regiões Norte e Leste do Município, sem que o poder público
conseguisse conter ou reverter o processo.

Todos decidindo o futuro da cidade.
Plano Diretor

28

e longo prazo a acessibilidade e integração de todas as Regiões
da Cidade.

Interesse Social e o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano.

Propõe também a criação das Unidades de Planejamento - UP
para que o Planejamento do Município possa ser sistematizado
e referenciado a partir dessas unidades.

Dentre os projetos, ainda, não executados pela Secretaria
de Planejamento estão os relacionados com os instrumentos
de gestão urbanística, que só puderam ser regulamentados
após a promulgação da Federal, através da Lei n° 10.257/01
denominada Estatuto da Cidade. Neste sentido, é apresentada
nesta atualização do Plano Diretor, a regulamentação destes
Instrumentos Urbanísticos.

Quanto aos instrumentos de Política Urbana estão previstos:
Operação Urbana, Operação Interligada, Urbanização
Consorciada, Imposto Progressivo no Tempo, e Parcelamento
ou Ediﬁcação Compulsória. Estes instrumentos foram deﬁnidos
conceitualmente no PDDI, entretanto, sua regulamentação ﬁcou
prevista para uma fase posterior, após a regulamentação do
Estatuto da Cidade.
Para a implementação e gerenciamento do PDDI foram
propostas a criação do Instituto de Planejamento Urbano, com
uma estrutura mais ágil e ﬂexível, voltada à pesquisa e ao
apoio das decisões visando o desenvolvimento da urbanização
com “qualidade” e a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano - CMDU com a ﬁnalidade de garantir
a participação da comunidade na consecução dos objetivos
estabelecidos no PDDI.
Observamos que neste período de 10 anos, após a promulgação
do PDDI em 1995, foram regulamentadas as legislações de
Parcelamento do solo, Zoneamento, ZEIS – Zonas Especiais de

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado tem sido muito
útil para que a sociedade possa ter uma visão de conjunto dos
problemas econômicos, físicos, sociais, políticos, institucionais
e culturais do Município, suas causas, bem como, o que deve
ser executado, podendo desta forma efetivar sua participação
no processo de desenvolvimento do Município.
Durante a vigência do PDDI-1995, o Município vem adequando
a estrutura administrativa, para o melhor desenvolvimento
das políticas públicas, tendo criado ao longo desse período
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e
Tecnologia, e a Secretaria Especial de Defesa do Cidadão.
Foram ainda reestruturadas as áreas de Planejamento Territorial,
Meio Ambiente, Obras e Habitação resultando na Secretaria de
Planejamento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria
de Obras e Secretaria de Habitação.

Organograma da Atual Estrutura Administrativa:

A Gestão Pública além de sua estrutura administrativa, conta
com a participação da sociedade civil organizada, através
de Conselhos e Comitês que assessoram a Administração
Municipal. Além dos já existentes antes do período de
vigência do PDDI-1995, foram criados: o Conselho Municipal

de Desenvolvimento Urbano, Conselho Municipal de Educação,
Conselho Municipal de Emprego, Conselho Municipal de Turismo,
Conselho Municipal de Assistência Social, Comitê Assessor de
Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal do Idoso e o
Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deﬁciência.

Conforme relatado no item anterior, antes do advento do PDDI 1995 / LC 121/95, os planos e leis referentes ao uso e ocupação
do solo, tratavam predominantemente do contexto urbano,
buscando sempre atender as demandas da população quanto
à deﬁnição de áreas de expansão urbana para implantação
de novos parcelamentos e conjuntos habitacionais, em
decorrência do vertiginoso crescimento demográﬁco ao longo
das últimas quatro décadas; o desenvolvimento do parque
industrial, comercial e de serviços, objetivando o fortalecimento
econômico do Município e a criação de empregos; e, o controle
e disciplinamento dos usos, no intuito de minimizar conﬂitos e
garantir uma melhor qualidade de vida ao cidadão joseense,
em seu ambiente urbano.
A Zona Rural de São José dos Campos à época do PDDI-95
abrangia cerca de 899,34km2. Sua topograﬁa acidentada
inadequada ao cultivo intensivo do solo, favoreceu ao longo do
tempo o exercício da pecuária leiteira extensiva e posteriormente
o reﬂorestamento com cultivo do eucalipto. O enfraquecimento
econômico do setor primário propiciou uma ociosidade das terras
rurais, que associada ao acelerado crescimento demográﬁco
do Município, à ausência de uma política habitacional e ao
alto custo das terras urbanas, acarretaram uma pressão
imobiliária nas terras rurais, contribuindo para a ocorrência do
parcelamento clandestino. Este parcelamento ocupou muitas
vezes áreas ﬁsicamente inadequadas e sob restrição da

Todos decidindo o futuro da cidade.
legislação ambiental. Além disso, sua localização, em muitos
casos distante da área urbanizada e, conseqüentemente, da
infra-estrutura, acentuou ainda mais a descontinuidade na
malha urbana do Município.
Com o intuito de ordenar a ocupação integral do território do
Município, estabelecendo áreas adequadas à expansão urbana,
de forma a resgatar ao longo do tempo, a continuidade da malha
urbana e da infraestrutura, por meio de novos parcelamentos e,
identiﬁcar os recursos naturais a serem protegidos, o PDDI-95,
elaborou a partir de informações geomorfológicas constantes
do Projeto MAVALE – INPE, e da legislação ambiental vigente a
época, o documento técnico denominado Carta das Unidades
Territoriais de Características Físicas e Antrópicas Homogêneas,
tendo como diretriz básica identiﬁcar as potencialidades e
limitações para uso e ocupação do território municipal, dentro do
princípio do desenvolvimento sustentável, para estabelecimento
do Macrozoneamento Territorial de São José dos Campos.

4.1. Macrozoneamento Territorial
O Macrozoneamento Territorial do Município de São José dos
Campos, deﬁnido a partir das diretrizes constantes da Carta
das Unidades Territoriais de Características Físicas e Antrópicas
Homogêneas, estabelece três tipos de macrozonas: Macrozona
Urbana, Macrozona de Expansão Urbana e Macrozona Rural.
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4. Organização Territorial
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A Macrozona Urbana compreende a área de urbanização
contínua correspondente ao perímetro urbano vigente à época
do Plano Diretor – 1995; abrangendo terrenos dos Distritos de
São José dos Campos e Eugênio de Mello, sendo que estes
apresentam seus limites interdistritais descaracterizados pelo
processo de urbanização e do núcleo urbano do Distrito de São
Francisco Xavier.

A Carta Geotécnica de São José dos Campos contém
informações sobre as características do meio físico, identiﬁcando
os problemas referentes à erosão, escorregamento de terra,
inundação, alagamento, recalques do solo, nível do lençol
freático, bem como as recomendações para uso e ocupação do
solo, informações essenciais para as ações de planejamento e
gestão do uso do solo.

A Macrozona de Expansão Urbana foi subdividida em duas
macrozonas: Macrozona de Expansão Urbana I, indicada ao
desenvolvimento urbano intensivo, que compreende os terrenos
situados à leste e sudeste do Município, e abrange as regiões
de Capão Grosso, Bom Retiro, Bairrinho, Cajuru, Pernambucano
e Putim, até os limites da Rodovia Carvalho Pinto; e Macrozona
de Expansão Urbana II, apropriada às atividades de turismo e
a ocupação urbana de baixa densidade, que compreende as
regiões da Vargem Grande, Sertãozinho, Caeté, Pau de Saia,
Freitas e Florindo.

Após a promulgação do Plano Diretor de 1995, e a elaboração
da Carta Geotécnica, deu-se início aos trabalhos de revisão
da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, que
culminou na atual Lei Complementar n° 165/97.

A Macrozona Rural é a porção de território do Município
destinada à proteção ambiental dos mananciais existentes e
das cabeceiras de drenagem, imprópria ao desenvolvimento
urbano, sendo indicada às atividades agrícolas, pecuárias e
inclusive a agroindústria. Compreende ao norte do Município
a bacia hidrográﬁca do Rio do Peixe, as regiões do Taquari,
da Água Soca, Alto das Tábuas, Turvo e Bengalar; e, ao sul os
terrenos situados entre a Rodovia Carvalho Pinto até os limites
intermunicipais com Caçapava, Jambeiro e Jacareí.
A deﬁnição dos novos perímetros das Macrozonas Urbana e de
Expansão Urbana, em 1995, teve como objetivo a incorporação
dos loteamentos clandestinos situados na Região Leste, Sudeste
e Norte do Município, possibilitando a futura regularização
urbanística e fundiária dos mesmos. Alguns loteamentos
clandestinos não foram incorporados nesse novo perímetro das
Macrozonas de Expansão Urbana I e II, por estarem situados
em áreas inadequadas à ocupação urbana intensiva, mas
poderão ser incluídos no perímetro urbano através de legislação
especíﬁca, visando sua regularização.
O Plano Diretor de São José dos Campos – Lei Complementar
n° 121/95 prevê que a Política de Ocupação Urbana do
Município deve promover o ordenamento das Macrozonas
Urbanas e de Expansão Urbana, estabelecidas no
Macrozoneamento Territorial, obedecidos os princípios
da Carta das Unidades Territoriais e da Carta Geotécnica
de São José dos Campos. Assim após a promulgação do
Plano Diretor, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
promoveu no ano de 1996, o desenvolvimento da Carta
Geotécnica, elaborada pelo IPT, que subsidiou o processo
de revisão da legislação municipal de uso, ocupação e
parcelamento do solo em 1997.

4.2.1. Áreas Protegidas no âmbito Municipal
Por ocasião do desenvolvimento da Carta das Unidades
Territoriais de Características Antrópicas e Homogêneas,
foram identiﬁcados setores do Município, de grande relevância
ambiental e paisagística, quanto à presença de signiﬁcativos
recursos naturais.
Com base nas informações constantes da Carta das Unidades
Territoriais de Características Antrópicas e Homogênea, o
Macrozoneamento Territorial deﬁniu dentro do perímetro da
Macrozona Rural três Áreas de Proteção Ambiental a seguir
caracterizadas:

4.2. Áreas de Proteção Ambiental
Em 18 de julho de 2000, foi promulgada a Lei Federal n°
9.985, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e
VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências. Essa Lei uniﬁca nacionalmente os conceitos e a
nomenclatura das unidades de conservação da natureza em
todo o território nacional, subdividindo-as em dois grandes
grupos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades
de Uso Sustentável, sendo as Áreas de Proteção Ambiental,
integrantes do segundo grupo.
A Lei Federal nº 9.985/00, regulamentada pelo Decreto n0
4.340/2002, alterado pelo Decreto n0 5.566/2005, deﬁne em seu
Art. 15, que a Área de Proteção Ambiental compreende áreas

Área de Proteção Ambiental Um - APA I - denominada APA
da Serra da Mantiqueira, situada ao norte do Distrito de São
Francisco Xavier, compreende as regiões de Santa Bárbara,
Manso, Remédios e Cafundó, apresenta serras e escarpas
com expressiva cobertura vegetal e abundantes cabeceiras
de drenagem integrantes da Bacia Hidrográﬁca do Rio do
Peixe, com declividades acentuadas da ordem de 60%, o
que conﬁgura uma porção do território com alto potencial de
riscos geológicos e fenômenos erosivos com escorregamento e
deslizamento de terra, sendo inadequada ao desenvolvimento
urbano, destinada a conservação e melhoria das condições
ecológicas locais.
Área de Proteção Ambiental Dois - APA II - denominada APA do
Rio do Peixe, compreende os terrenos da Bacia Hidrográﬁca
do Rio do Peixe, na qual estão inseridas as regiões do Guirra,
Lavras, Roncador, Santo Agostinho, Bonsucesso, São João e
Sobrado excetuando-se os terrenos em APA I. As condições
geodinâmicas de grande parte deste território determinam

Todos decidindo o futuro da cidade.

O Município de São José dos Campos apresenta em seu
território, Áreas de Proteção Ambiental, criadas pelo Município,
pelo Estado e pela União, sendo que as Municipais foram
deﬁnidas e regulamentadas antes da promulgação da Lei
Federal n0 9.985/00, portanto antes dos critérios estabelecidos
nessa legislação.
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em geral extensas, constituídas por terras públicas ou privadas,
com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população
e, nas quais se deve proteger a diversidade biológica, disciplinar
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais. Sendo respeitados os limites
constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições
para a utilização de uma propriedade privada localizada em
uma Área de Proteção Ambiental. A Lei estabelece ainda que a
Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido
pelo órgão responsável por sua administração e constituído
por representantes dos órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e da população residente.

Todos decidindo o futuro da cidade.

um alto potencial de riscos geológicos, e forte erodibilidade,
com ocorrência de movimento de massa, deslizamentos e
escorregamentos de terra, tornando estes terrenos altamente
inadequados a qualquer instalação urbana, incluindo as estruturas
viárias. Constata-se ainda a presença de signiﬁcativas áreas de
recarga dos aquíferos subterrâneos e vasta rede hidrográﬁca,
com destaque para a Represa do Jaguari, sendo necessária à
preservação destes recursos hídricos, em volume e qualidade
não só para o equilíbrio ambiental, mas principalmente como
mananciais de reserva para abastecimento de água.
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Ruschi, criada pela Lei n° 280/04, com o propósito de minimizar
os impactos negativos sobre a unidade de conservação; e o
Parque da Cidade Roberto Burle Marx, com área de 511.575m²,
desapropriada pelo Município através da Lei n° 4.954 de 18 de
outubro de 1996, e declarado como Zona de Preservação (ZP),
em 2004, através da Lei n° 6493/04.

Área de Proteção Ambiental Três - APA III - denominada APA
da Serra do Jambeiro, caracteriza-se por áreas de relevo
ondulado, localizada entre a Rodovia Carvalho Pinto e as
divisas com os Municípios de Jacareí, Jambeiro e Caçapava,
com alto potencial de riscos geológicos e acentuado grau de
erodibilidade e suscetibilidade a escorregamento de terra;
condição que associada à ocorrência das cabeceiras de
drenagem dos principais cursos d´água que atravessam a
malha urbana, a tornam inadequada à ocupação urbana. A
preservação desta porção do território é imprescindível para
garantir a qualidade das águas e prevenir graves problemas
de enchentes e inundações na malha urbana consolidada a
jusante.
Dentro do perímetro da Macrozona Urbana delimitou-se a
porção do território denominado Área de Proteção Ambiental
Quatro - APA IV, cujos terrenos correspondentes à planície
aluvial dos Rios Paraíba do Sul e Jaguari, característicos
de várzea, na qual se destacam as áreas do Banhado e da
Vargem Grande, apresentam alta vulnerabilidade e fragilidade,
com vários problemas de drenagem pela proximidade do lençol
freático na superfície, resultando em condições sanitárias de
alta criticidade e de alta restrição à implantação de atividades
urbanas.
Por ocasião da regulamentação da Lei Complementar n0
165/97, de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, as Áreas de
Proteção Ambiental - APAs, deﬁnidas no Plano Diretor, tiveram
seus usos regulamentados, dentro do princípio estabelecido
pelo Macrozoneamento Territorial. A APA IV, foi compartimentada
em três setores, denominados Zonas Especiais de Proteção
Ambiental 2, 3 e 4, as respectivas ZEPA –2, ZEPA-3 e ZEPA-4.
Nesta mesma legislação foram criadas, ainda, na área urbana,
as Zonas Especiais de Proteção Ambiental do Torrão de Ouro
e do Cajuru.
No âmbito da legislação municipal, destacam-se ainda como
áreas ambientalmente protegidas: a Reserva Ecológica Augusto
Ruschi, com área de 2.467.436,75m², criada inicialmente
como Reserva Florestal Boa Vista pela Lei n° 2.163, de 06 de
abril de 1979, tendo sua denominação alterada para Reserva
Ecológica Augusto Ruschi pela Lei 5.573, de 04 de junho de
1986; a Zona de Amortecimento da Reserva Ecológica Augusto

4.2.2. Áreas Protegidas no âmbito Estadual
A Lei Estadual n° 11.262, de 08 de novembro de 2002,
estabeleceu a Área Estadual de Proteção Ambiental de São
Francisco Xavier, cujo perímetro corresponde quase que
integralmente à Área Municipal de Proteção Ambiental I,
denominada APA da Serra da Mantiqueira.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente vem promovendo nos
termos da legislação federal, o processo de regulamentação de
uso e ocupação, inclusive com a criação do Conselho Gestor.

O Decreto 87.561/82, de 13 de setembro de 1982, que dispõe
sobre as medidas de recuperação e proteção ambiental da Bacia
Hidrográﬁca do Rio Paraíba do Sul, declarou como Áreas de
Proteção Ambiental os mananciais, encostas, cumeadas e vales
da vertente valeparaibana da Serra da Mantiqueira, cujos limites
no Município de São José dos Campos abrangem parcialmente
as bacias hidrográﬁcas do Rio do Peixe e do Rio Buquira, as
cabeceiras do Córrego Vidoca e do Ribeirão dos Putins e o
entorno do Reservatório do Jaguari. O decreto possui caráter
genérico, quanto ao uso e ocupação do solo, não tendo sido até
o presente momento regulamentado pelos órgãos federais.

Todos decidindo o futuro da cidade.
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Além da criação da APA de São Francisco Xavier, a Lei Estadual
n° 11.262/02 estabeleceu em seu texto legal, a criação da Área
Estadual de Proteção Ambiental do Banhado e do Jaguari, que
engloba à parte dos terrenos situados em Área de Proteção
Ambiental IV, deﬁnida pelo Plano Diretor de São José dos
Campos. A Lei, de caráter geral, veda o parcelamento do
solo para ﬁns urbanos; a instalação de indústria poluente; a
ampliação da área das indústrias existentes; o uso de técnicas
de manejo do solo capazes de provocar a erosão das terras ou
o assoreamento dos cursos d’água; a remoção da cobertura
vegetal existente; a exploração mineral e a utilização da
área para chácaras de recreio. A Área Estadual de Proteção
Ambiental do Banhado e do Jaguari não foi regulamentada até
o presente momento.

Todos decidindo o futuro da cidade.
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No sentido de ordenar a área urbana e de expansão urbana do
Município de forma contínua e planejada, o Plano Diretor 1995,
além da Carta das Unidades Territoriais de Características Físicas
e Antrópicas Homogêneas e do Macrozoneamento Territorial
estabeleceu o conceito das Unidades de Planejamento - UP,
que constituem porções da área urbana e de expansão urbana,
constituídas por áreas com continuidade geográﬁca deﬁnidas a
partir de indicadores de integração e compartimentação, como
bacias hidrográﬁcas, uso e ocupação do solo, abairramento,
tipologia de ediﬁcações, sistema de circulação, custo da terra
e barreiras físicas; tendo como fatores determinantes de seus
perímetros, a acessibilidade, aspectos ambientais, culturais,
históricos e socioeconômicos.
O Sistema de Planejamento Físico e Territorial do Município,
previsto no PDDI -1995, pressupõe a criação de um banco de
dados socioeconômicos, instrumento essencial para definição
de políticas públicas para o desenvolvimento e estruturação
da Cidade. A organização desses bancos de dados
socioeconômicos deve estar associada a uma setorização
que possibilite a real leitura da cidade e a identificação das
características socioeconômicas de cada localidade.
O Município já possuía, desde o ano de 1972, um sistema de
produção de informação socioeconômica, denominado Pesquisa
de Instrumentação que era estruturada sobre unidades de
análise denominadas “Setores”, posteriormente, “Regiões”.
Essa setorização procurava traduzir as diversidades culturais,
sociais e econômicas dos diversos bairros da Cidade, mas não
estava compatibilizada com os setores censitários do IBGE, cuja
delimitação apóia-se em outros critérios.
Com a institucionalização do Plano Diretor – 1995, foi desenvolvida
uma nova setorização para o Município, em especial das áreas
urbanas e de expansão urbana, compatibilizando os limites das
Unidades de Planejamento com os Setores Socioeconômicos e
com os Setores Censitários do IBGE, tendo como pressuposto
garantir a série histórica de dados do Município.
O trabalho de revisão da setorização socioeconômica do Município
compreendeu a uniﬁcação e atualização das listagens de bairros
e loteamentos, com o intuito de eliminar a multiplicidade de listas
existentes, padronizar a nomenclatura e mapear os loteamentos.
Envolveu, também, a análise dos setores, objetivando veriﬁcar sua
homogeneidade interna, e superar problemas de incompatibilidade
entre as Unidades de Planejamento e os setores socioeconômicos,
que resultou na reestruturação das Unidades de Planejamento
em vigor, na recomposição dos setores socioeconômicos, como
unidades de estudo e na criação das Regiões Geográﬁcas, através
da Lei Municipal n° 6.378/03.
Como resultante deste trabalho, a setorização das Macro-zonas
Urbana e de Expansão Urbana do Município, está compartimentada
em seis regiões geográﬁcas, sendo elas, Centro, Norte, Sul, Leste,
Oeste e Sudeste. Estas contêm os setores socioeconômicos, que
por sua vez abrangem os setores censitários, de forma a manter
a integridade e a perfeita associação das informações obtidas
através dos censos e das pesquisas sociais da Prefeitura, para a
melhor deﬁnição das políticas públicas.

Legenda:
1. Alto da Ponte
2. Santana
3. Centro
4. Jardim Paulista
5. Vila Industrial
6. Eugênio de Melo
7. Pararangaba /
Campos de São José
8. Vista Verde
9. Jardim da Granja
11. Vila São Bento /
Torrão de Ouro
12. Campo do Alemães
13. Bosque dos
Eucaliptos

14. Jardim Satélite
15. Jardim Oriente /
Morumbi
16. Parque Industrial
17. Jardim das Indústrias
18. Urbanova / Aquárius
20. Vila Adyanna /
Esplanada
21. São Francisco Xavier
24. Freitas / Sertãozinho
27. Novo Horizonte
29. Putim
30. Capão Grosso / Bom
Retiro/Serrote

A trajetória de expansão das Cidades passa obrigatoriamente
pelo crescimento populacional e sua conseqüências. Na década
de 90 ocorreu um fortalecimento do setor de comércio e serviços.
Diversos fatores combinados contribuíram para isso. O Município
se ressentiu da crise econômica no ﬁnal dos anos 80 e início dos
90, provocada principalmente pelas demissões em massa nas
indústrias: bélica, automobilística e aeronáutica. A Cidade, que
tinha sua economia calcada nesses segmentos sofreu com o
desemprego, o que gerou falta de renda e fechamento de vários
estabelecimentos.

Após o advento do PDDI-95, o Poder Público Municipal priorizou
a elaboração de uma Política Municipal de Desenvolvimento
Econômico, que resultou na:
•

Criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, como órgão gestor da política de fomento ao
desenvolvimento econômico e tecnológico dos setores
primário, secundário e terciário do Município;

•

Diante desta realidade, o PDDI-95 no capítulo do Desenvolvimento
Econômico Urbano deﬁniu como diretrizes fortalecer e consolidar
o Parque Industrial existente; incentivar a implantação de
pequenas e micro empresas; e, fomentar o desenvolvimento de
tecnologia de ponta no Município, buscando o máximo de efeitos
encadeadores na geração de empregos e serviços à população.

Implantação do Fundo de Apoio ao Empreendedor Joseense
– FAEJ, também conhecido com Banco do Empreendedor
Joseense, uma associação civil sem ﬁns lucrativos, com
a participação do Poder Público municipal, inclusive com
aporte de capital em parceria com a sociedade civil, com
o objetivo de viabilizar o crédito para empreendedores que
não têm acesso ao sistema ﬁnanceiro tradicional; e,

•

Estas diretrizes nortearam o desenvolvimento da atual Lei
de Uso e Ocupação do Solo de São José dos Campos - Lei
Complementar 165/97, em especial quanto a uma maior
ﬂexibilização de usos no solo urbano. A Lei anterior de Uso e
Ocupação do Solo - Lei Municipal n0 3.721/90 apresentava rígidos
parâmetros distribuição de usos, de recuos, frentes mínimas,
coeﬁciente de aproveitamento e taxa de ocupação máxima que
já não acompanhavam a dinâmica da cidade e sua conjuntura
econômica e social.

Implantação da Sala do Empreendedor com o objetivo
de prestar assistência aos empreendedores que desejam
investir em São José dos Campos, esclarecer suas dúvidas,
bem como agilizar a tramitação dos projetos na Prefeitura,
facilitando o contato do empreendedor com os órgãos da
administração municipal.

Durante a vigência do PDDI-95, ocorreu no cenário nacional, o
início de uma nova fase na economia do País em decorrência
da estabilidade alcançada pelo Plano Real, dos Programas de
Privatização dos Governos Federal e Estadual, do crescimento

Todos decidindo o futuro da cidade.
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5. Desenvolvimento Econômico

Todos decidindo o futuro da cidade.

das exportações com aumento da participação de produtos
manufaturados e da retomada dos investimentos estrangeiros.
Esses fatores associados à união de lideranças empresariais
locais e as ações do Poder Público Municipal contribuíram para
uma melhoria do cenário local.
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O incentivo para abertura de novas empresas e a qualificação
da mão de obra principalmente desempregada, a atuação
da Municipalidade na captação de novos investimentos e
a melhoria da infraestrutura urbana, com ampliação das
redes de fibra óptica e de gás natural, a transformação
do aeroporto da Cidade em um terminal internacional de
cargas e a adequação do sistema viário contribuíram para
a retomada do crescimento econômico do Município. Esses
fatores proporcionaram o crescimento do setor de comércio
e serviços, resultando na instalação de pequenas e médias
empresas, além de grandes redes, a exemplo dos Shoppings,
centro atacadistas, hipermercados, hotéis, alguns de padrão
internacional, dos estabelecimentos de ensino de nível
técnico e superior, e no aquecimento do mercado imobiliário
e da construção civil.
Entretanto, o Município ainda tem sua economia fortemente
apoiada no setor industrial, com grande desenvolvimento
da cadeia produtiva aeroespacial mediante a retomada do
crescimento da EMBRAER após sua privatização em 1994,
da cadeia automotiva que manteve uma certa estabilidade,
principalmente em função das exportações, da cadeia petrolífera,
através da REVAP e, de demais setores industriais como o de
telecomunicações, eletrônico, químico, farmacêutico e outros.
Todos esses fatores associados proporcionaram nesse período,
uma melhoria signiﬁcativa em indicadores econômicos como
Orçamento Municipal, Valor Adicionado, PIB, inclusive com a
melhoria do nível de emprego formal.

5.1. Política de Desenvolvimento Econômico
O desenvolvimento econômico pode ser deﬁnido como uma
combinação de crescimento sustentado, reestruturação produtiva
com aprofundamento tecnológico e melhoria nos indicadores
sociais da população em geral.
O Governo de São José dos Campos deﬁniu como missão, para
o desenvolvimento econômico do Município, o desenvolvimento
de ações para o fortalecimento da Competitividade e Inovação,
tendo como meta prioritária a geração de trabalho e renda, a
ampliação do número de empresas intensivas em conhecimento,
a consolidação da imagem de Cidade Tecnológica e a qualiﬁcação
da mão de obra local.
Neste contexto a Política Municipal de Desenvolvimento
Econômico, tem por objetivos:
•

Promover a articulação das políticas e dos instrumentos
setoriais em parceria com o Estado, para alavancar

oportunidades de parceria com o setor privado e procurar
integrar as iniciativas do executivo municipal com as dos
demais níveis de governo;
•

Melhorar a capacidade microeconômica do Município
através do aumento da eﬁciência e da qualidade dos
insumos básicos das empresas aqui sediadas, com
qualiﬁcação da mão de obra;

•

Deﬁnir regras microeconômicas gerais, criando incentivos
que gerem a competição para encorajar o crescimento
da produtividade, com sistema tributário justo e eﬁciente,
processos de regulamentação eﬁcientes e resolutivos;

•

Facilitar o desenvolvimento, aprimoramento, fortalecimento
e inovação da cadeia produtiva local;

•

Estimular o surgimento de novos aglomerados produtivos
objetivando uma maior diversiﬁcação da economia;

•

Estimular especializações competitivas;

•

Aumentar a participação das empresas na pauta de
exportação do Estado de São Paulo e também ampliar o
valor agregado dos produtos de exportação;

•

Fomentar os pólos ou arranjos produtivos locais, fortalecendo
as grandes empresas locais, apoiando as micro, pequenas
e médias empresas e atração de investimento direto
estrangeiro;

•

Fortalecer a educação e capacitação dos trabalhadores e
as atividades de inovação;

•

Estimular à política de ciência e tecnologia com ampla
articulação com as demandas de inovação do setor
produtivo e com as políticas industriais, buscando-se maior
integração entre empresas e universidades e institutos de
pesquisa, com espectro de atuação multifacetado, mas
direcionado às singularidades locais;

•

Estimular à atração de investimentos privados, num
cenário de crescente integração ao comércio nacional
e internacional e de reforço da logística e dos arranjos
produtivos locais e regionais;

•

Incentivar à organização de arranjos produtivos locais
(“clusters”), às ações de potencialização do desenvolvimento
sustentado em base regional, com incorporação de novas
tecnologias; e,

•

Implantar a Política Municipal de Qualiﬁcação da Mão-deObra local.

5.2. Desenvolvimento Rural
A Zona Rural do Município deﬁnida pelo PDDI-95 ocupa
cerca de 61,0% do território (681,6Km²), com uma população
de 6.506 habitantes, segundo informações do CENSO IBGE
- 2000. A área correspondente a atual Zona Rural no ano de

O relevo acidentado da Zona Rural é determinante na
ocupação e utilização do solo, sendo inadequado ao cultivo
intensivo, o que contribui, para o exercício de uma pecuária
leiteira extensiva através do uso de pastagens naturais, com
predomínio de pequenos produtores e para o reﬂorestamento
com o uso do eucalipto. Segundo o IBGE, no ano de 2003,
o setor agropecuário representou cerca de 0,18% do valor
adicionado total de São José dos Campos, o que signiﬁca uma
participação mínima na arrecadação municipal.

Essas características, associadas a sua localização geográﬁca
e a infraestrutura existente, potencializam uma vocação voltada
para o turismo de negócios, a ser desenvolvida efetivamente
na Cidade.

Um dos fatores que contribuem para esta situação é a ausência
de uma política que integre as ações do Governo Federal e
Estadual com o Municipal. Como exemplo pode-se citar a Casa
da Agricultura, órgão da Secretaria de Estado de Agricultura,
que atualmente se encontra desativada em São José dos
Campos, o que diﬁculta o acesso dos produtores rurais à
assistência técnica, insumos e a ﬁnanciamentos agropecuários,
o que implica em pouca competitividade dos produtos gerados
no mercado.
Diante do exposto deve-se implementar uma Política Municipal
de Incentivo Agropecuário que proponha alternativas para
as propriedades rurais no sentido de construir um sistema
produtivo que se torne rentável, permanente e capaz de manter
os integrantes do processo em condições de permanecerem
no campo.
A Política Municipal de Incentivo Agropecuário contemplará
incentivos à cultivos ou criações que tenham vocação e forte
penetração regional; adaptadas ou de fácil adaptação ao
clima e solo nas Regiões onde forem instaladas, promovendo
a diversiﬁcação da produção, diminuindo os riscos econômicos
e ambientais que a monocultura proporciona; fomentando a
fruticultura para a produção de compotas, doces e geléias;
polpa para sucos; o cultivo de ervas medicinais e aromáticas
que podem ser processadas para a comercialização; o manejo
sustentável de essências ﬂorestais; a criação de pequenos
animais (cabras, ovelhas, galinhas, frangos e coelhos); e,
organizar em regime de cooperativismo, indústrias de produtos
de origem vegetal e animal, para que a produção possa ser
processada e escoada para os mercados consumidores.

5.3. Desenvolvimento do Turismo
O complexo industrial de São José dos Campos destaca-se no
cenário nacional pelo forte desempenho nos setores automotivo,
de telecomunicações, aeroespacial e de defesa, químico,
farmacêutico e de petróleo.
O Município abriga renomados estabelecimentos de ensino
superior e institutos de pesquisa, formadores de mão-de-obra
altamente especializada em várias áreas, o que o coloca entre

O Município por outro lado, particularmente na sua parte norte,
apresenta uma paisagem natural, com rica bacia hidrográﬁca,
constituída por represas e quedas d’água, e signiﬁcativas
manchas de vegetação nativa, evidenciando um grande
potencial turístico a ser explorado na Região. Nesse contexto,
destaca-se a Região da Represa do Jaguari, e o Distrito de São
Francisco Xavier, com uma área de 322km², ocupando quase
um terço do território do Município, onde houve investimentos
da Poder Público Municipal na requaliﬁcação de seu núcleo
urbano com o objetivo de melhorar a atratividade local.

5.4. Finanças Públicas
A análise das ﬁnanças do Município, no período de vigência
do PDDI-1995, é apresentada em duas fases: primeiramente
compara-se o desempenho do Município com os demais
Municípios do Estado de São Paulo com mais de 300 mil
habitantes e, em seguida, com base apenas nos valores
absolutos apresentados pelo Município. Após essas análises,
são realizadas considerações sobre possíveis agentes externos
e internos que poderão ter inﬂuência relevante no comportamento
futuro das ﬁnanças do Município, entre eles, a Reforma
Tributária, e ﬁnalmente, são elaboradas recomendações que
devem nortear as ações do Governo Municipal com relação
às ﬁnanças no período de vigência do novo Plano Diretor.
Ressalte-se que foi necessário utilizar diferentes horizontes de
tempo nos diversos quadros apresentados devido à limitação
das informações disponíveis. Isto, entretanto, não invalida as
análises.

5.4.1. O Município no contexto do Estado de São
Paulo
A análise que se segue, das ﬁnanças do Município de São
José dos Campos, foi desenvolvida com base na comparação
do desempenho do Município com o desempenho médio dos
Municípios do Estado de São Paulo com mais de trezentos mil
habitantes. Esta opção se justiﬁca porque o tamanho da população
está associado a outras variáveis (problemas e oportunidades)
que afetam de modo semelhante o desempenho das ﬁnanças
de um Município, tornando a comparação válida. Na análise
foram considerados os comportamentos de vários parâmetros
relacionados ao PIB, às receitas e às despesas, buscando-se
comparar os desempenhos no período considerado. Na maioria
dos quadros usados nesta análise esse período foi o de 1998
a 2003 que está atrelado à fonte das informações utilizadas no
caso a Revista Finanças dos Municípios Paulistas, Ano 3, 2004.
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os maiores centros de referência cientíﬁco e tecnológico da
América Latina.
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1991, apresentava uma população de 5.342 habitantes, o que
demonstra uma taxa de crescimento de 2,21% a.a.
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O primeiro aspecto considerado diz respeito à evolução do PIB
e PIB per capita. Em virtude da disponibilidade de dados, a
análise desses parâmetros foi feita para o período de 1999 a
2003. O Quadro 1 apresenta a evolução desses parâmetros
ao longo do período considerado e os Municípios estão em
ordem decrescente em relação ao PIB do ano de 2003. Quanto
ao volume do PIB, os números desse quadro indicam que
São José dos Campos tinha a 5ª colocação em 1999 e subiu
para a quarta em 2003. Quanto ao PIB per capita, o Município
manteve a primeira colocação naqueles dois anos. Nota-se
que houve, por parte do Município, um pico de desempenho
no ano 2000 e depois uma queda constante até o ano de 2003,
acompanhando uma tendência quase geral dos Municípios do
mesmo grupo. Este fato é decorrente da situação econômica
global do País no período considerado. Segundo pesquisa do
IBGE, divulgada recentemente, São José dos Campos foi o 13o
maior PIB do país, em 2003, e o 7o quando avaliado somente o
indicador industrial.
Sabe-se, todavia, que a riqueza caracterizada pelo PIB não se
concentra inteiramente no Município que a gerou. Para melhor
avaliar o desenvolvimento local é necessário investigar a renda
dos próprios munícipes. A tabela 14 mostra a renda per capita
dos Municípios do Estado com mais de 300 mil habitantes, para
o ano 2000, com informações obtidas da Fundação SEADE.
Da tabela 14 veriﬁca-se que São José dos Campos classiﬁcase apenas em 10o lugar no quesito renda per capita, o que
conﬁrma o comentário acima de que a riqueza gerada pelo
PIB do Município não se reverte inteiramente para o próprio
Município. Observe-se, no Tabela 15, que no ano 2000 São
José dos Campos teve o maior PIB per capita entre os seus
pares e que aquele foi o ano em que o PIB do Município atingiu
o máximo da série histórica considerada.

Tabela 14
Renda per capita dos Municípios do Estado
Município

Renda per capita
(Reais de 2000)

Santos

729,62

Campinas

614,86

São Paulo

610,04

Jundiaí

549,96

Ribeirão Preto

539,84

Santo André

512,87

São José do Rio Preto

512,01

São Bernado do Campo

505,45

Bauru

500,27

São José dos Campos

470,02

Piracicaba

455,87

Sorocaba

448,22

Osasco

390,45

Mogi das Cruzes

386,11

Franca

359,60

Guarulhos

343,91

São Vicente

330,52

Diadema

292,40

Carapicuíba

275,56

Mauá

274,82

Itaquaquecetuba

193,01

Fonte: SEADE

Tabela 15
Evolução do PIB e PIB per capita entre os Municípios com mais
de 300 mil habitantes
Preços médios de 2003 – IPCA
2000

2001

2002

2003

PIB/capita

PIB

PIB/capita

PIB

PIB/capita

PIB

PIB/capita

PIB

PIB/capita

São Paulo

160.134,4

15.401

169.387,3

16.155

167.088,3

15.805

160.676,7

15.072

146.855,3

13.661

Guarulhos

15.342,6

14.477

16.267,9

14.909

17.034,3

15.174

15.976,5

13.839

16.010,4

13.491

São Bernado do Campo

14.888,1

21.361

14.793,4

20.778

13.906,9

19.128

13.034,0

17.559

14.583,2

19.246

São José dos Campos

13.858,5

25.908

17.939,8

32.883

16.700,7

30.022

15.602,0

27.511

13.843,3

23.946

Campinas

14.046,7

14.574

13.306,3

13.616

13.207,9

13.332

12.412,8

12.359

13.005,6

12.774

Santo André

8.471,8

13.077

9.075,9

13.933

9.179,4

14.015

8.845,4

13.431

8.816,8

13.313

Osasco

7.516,5

11.586

7.300,9

11.095

7.812,3

11.706

6.485,3

9.582

8.149,7

11.874

Sorocaba

5.943,7

12.174

5.827,9

11.636

6.062,8

11.806

5.545,4

10.537

7.472,9

13.857

Jundiá

6.235,0

19.373

7.031,3

21.595

6.460,7

19.615

6.883,0

20.658

6.123,0

18.166

Santos

4.706,0

11.260

4.256,3

10.182

4.123,1

9.862

4.650,7

11.123

5.602,2

13.396

Ribeirão Preto

5.189,4

10.347

5.193,6

10.190

4.812,5

9.292

4.659,9

8.856

5.020,8

9.393

Diadema

5.442,2

15.342

5.176,8

14.365

5.416,6

14.795

5.050,1

13,579

4.737,1

12.539

Mauá

4.038,3

11.209

4.364,1

11.866

4.233,7

11.279

15.890,2

11.537

4.430,7

1.339

Piracicaba

4.016,6

12.289

4.039,4

12.151

4.202,0

12.432

4.530,7

13.185

4.353,6

12.462

São José do Rio Preto

3.154,1

8.884

3.144,4

8.650

3.033,2

8.154

3.015,4

7.922

2.263,2

6.917

Mogi das Cruzes

2.912,7

8.890

2.977,5

8.916

3.084,1

9.064

3.171,1

9.149

2.344,8

6.641

Bauru

2.878,8

9.184

2.849,5

8.916

2.538,2

7.793

2.398,2

7.227

2.341,8

6.927

Franca

2.096,9

7.352

1.926,0

6.613

1.845,3

6.207

1.815,2

5.982

1.848,3

5.970

Itaquaquecetuba

1.551,5

5.788

1.362,5

4.867

1.405,3

4.815

1.459,7

4.803

1.347,9

4.263

Carapicuíba

1.534,5

4.489

1.422,0

4.081

1.387,9

3.906

1.514,3

4.183

1.318,4

3.573

São Vicente

1.578,4

5.227

1.423,9

4.656

1.322,9

4.272

1.282,0

4.088

1.199,4

3.777

Receitas
O crescimento da receita total do Município, no período, ﬁcou
bem acima da média dos Municípios e resultou no salto da 5a
para a 4a posição na classiﬁcação (Tabela 16).

Todos decidindo o futuro da cidade.

1999
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Fonte: SEADE

Tabela 16
Evolução da receita em comparação com os Municípios de mais
de 300 mil habitantes

Descrição

Crescimento
no

Crescimento
Médio

Período (%)

Municípios >
300 mil

49,21

IPTU

Classiﬁcação
de SJC
1998

2003

20,88

5º

4º

3,41

35,14

8º

10º

ITBI

12,57

17,52

6º

6º

ISS

28,53

32,12

8º

8º

Taxas

-18,91

-35,77

12º

8º

82,23

5º

9º

Receita Total
Receita Tributária

Transferências
Receita da dívida ativa

(V. Evolução IPM)
25,35

Fonte: Revista Finanças
dos Municípios
Paulistas Ano 3 – 2004
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Todos decidindo o futuro da cidade.

Com relação à receita da Dívida Ativa (última linha da Tabela
16), esta teve crescimento bem abaixo da média dos outros
Municípios. Esta comparação, entretanto, faria mais sentido se
considerado também o valor do estoque da dívida, mas este
não está disponível com relação aos demais Municípios e, por
isso, não é possível a análise comparativa.
As receitas tributárias, por sua vez, cresceram bem menos do
que a média dos Municípios, o que indica que o crescimento
da receita total deveu-se, principalmente, ao crescimento das
receitas de transferências decorrente do aumento das atividades
produtivas. Isto pode ser constatado através do Tabela 17 pelo
crescimento signiﬁcativo do IPM de São José dos Campos,
passando de 2,72 em 1995 para 3,35, em 2005, tendo atingido
um pico de 4,12 em 2003. Ressalte-se que os valores desse
quadro referem-se ao IPM no ano de aplicação e não no ano de
geração e a ordenação dos Municípios foi feita tomando-se a
ordem decrescente do IPM no ano de 2005.

Tabela 17

Município
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Fonte: Revista Finanças
dos Municípios
Paulistas, Ano 3, 2004

Evolução do IPM entre os Municípios com mais de 300 mil
habitantes
Evolução do Índice de Participação dos Municípios - IPM (ano de aplicação)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

São Paulo

27,93

27,64

25,69

26,92

27,44

26,68

26,07

25,10

25,11

24,75

24,00

São José dos Campos

2,72

2,74

2,88

2,82

3,02

3,18

3,48

3,99

4,12

3,85

3,35

Guarulhos

3,80

3,96

4,04

4,04

4,02

3,81

3,76

3,86

3,64

3,41

3,21

São Bernado do Campo

4,10

4,66

4,82

8,28

4,29

4,18

3,73

3,39

3,26

3,16

3,09

Campinas

3,02

3,09

3,10

3,03

2,81

2,84

2,86

2,72

2,63

2,45

2,44

Santo André

2,02

1,87

1,85

1,74

1,61

1,60

1,62

1,56

1,50

1,46

1,48

Osasco

1,26

1,26

1,33

1,37

1,30

1,20

1,22

1,26

1,32

1,37

1,38

Jundiaí

1,31

1,32

1,37

1,42

1,45

1,45

1,42

1,32

1,26

1,30

1,32

Sorocaba

1,13

1,13

1,21

1,25

1,32

1,39

1,36

1,38

1,35

1,26

1,25

Ribeirão Preto

1,10

1,13

1,19

1,19

1,15

1,18

1,13

1,07

1,10

1,16

1,23

Mauá

1,49

1,56

1,51

1,26

1,04

1,03

1,10

1,20

1,19

1,14

1,16

Diadema

1,28

1,26

1,34

1,42

1,43

1,32

1,21

1,14

1,13

1,09

1,05

Santos

1,11

1,05

1,00

1,05

1,00

1,00

0,95

0,82

0,83

0,91

0,97

Piracicaba

0,71

0,78

0,86

0,84

0,81

0,82

0,85

0,84

0,82

0,88

0,90

Mogi das Cruzes

0,67

0,69

0,69

0,64

0,61

0,58

0,59

0,60

0,58

0,58

0,61

São José do Rio Preto

0,55

0,57

0,64

0,65

0,60

0,60

0,60

0,62

0,61

0,61

0,60

Bauru

0,54

0,58

0,62

0,61

0,59

0,59

0,58

0,55

0,52

0,51

0,51

Franca

0,47

0,51

0,51

0,45

0,42

0,41

0,40

0,39

0,38

0,38

0,39

Carapicuíba

0,23

0,22

0,22

0,24

0,26

0,25

0,25

0,26

0,25

0,26

0,27

Itaquaquecetuba

0,26

0,27

0,26

0,26

0,26

0,25

0,24

0,26

0,26

0,27

0,27

São Vicente

0,22

0,23

0,25

0,27

0,26

0,27

0,27

0,25

0,26

0,25

0,26

Relação entre receita tributária e receita total
Relação entre receita tributária e
receita total (%)

Município
1998

1999

2000

2001

2002

2003

São José dos Campos

25,0

22,0

18,0

18,0

16,0

16,0

Agregado (exceto SP)

27,0

24,0

23,0

25,0

25,0

26,0

São Paulo

40,0

47,0

44,0

42,0

43,0

43,0

Fonte: Revista Finanças dos
Municípios Paulistas, Ano 3, 2004

Despesas
As Tabelas 19 e 20 referem-se ao comportamento das despesas.
De um modo geral as despesas cresceram mais do que a média
dos Municípios, o que é natural, considerando o crescimento
econômico do Município acima da média dos seus pares. Um
fato importante a observar é o crescimento das despesas com
pessoal que se deve, não a um crescimento proporcional do
quadro de pessoal, mas à política salarial vigente que justiﬁca
a maior parte do crescimento das despesas. Fato positivo,
entretanto, é que a relação das despesas de pessoal com a
receita líquida do Município manteve uma tendência decrescente
no período de 1998 a 2003 e esteve sempre abaixo da mesma
relação para o conjunto dos Municípios com mais de trezentos
mil habitantes, como mostra o Quadro 6.
Outro ponto a destacar é o referente às despesas de
custeio que também cresceram acima da média dos demais
Municípios. Na análise isolada do Município, que está
apresentada na seção seguinte, a explicação para esse
crescimento é o aumento da oferta de serviços prioritários
em saúde, educação e outras áreas sociais. Isto, por outro
lado, explica o baixo crescimento dos investimentos no
Município (abaixo da média dos demais Municípios) que
ficaram limitados pelo crescimento do custeio.

Evolução das despesas em comparação com os Municípios de
mais de 300 mil habitantes
Tipo de
Despesa

Crescimento
no
Período (%)

Crescimento
Médio Munic.
> 300mil (%)

1998

2003

Pessoal

20,98

4,31

7

5

Custeio

42,58

34,68

6

5

Investimentos

33,64

46,47

7

4

Encargos e
amortização

14,04

10,37

5

3

Posição em:

Todos decidindo o futuro da cidade.

Tabela 18

Tabela 19

Fonte: Revista Finanças dos Municípios Paulistas, Ano 3, 2004

Tabela 20
Despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida

Discriminação

Pessoal/Receita Corrente Líquida (%)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

PMSJC

53,9

43,0

44,3

45,4

43,8

43,6

Média dos Municípios

56,6

50,3

50,5

49,2

48,0

47,2
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A Tabela 18 mostra que as receitas tributárias do Município têm
participação bem menor na receita total do que o agregado dos
Municípios (sem São Paulo) e menor ainda quando comparado
com São Paulo. Apenas como ilustração, o valor do IPTU per
capita de São José dos Campos foi apenas o 14o maior, no
ano de 2003, no conjunto dos 21 Municípios com mais de 300
mil habitantes, segundo dados obtidos da Revista Finanças dos
Municípios Paulistas.

Outros indicadores
Além das informações mostradas nos tópicos anteriores, a
Revista Finanças dos Municípios Paulistas apresenta outros
indicadores de desempenho que permitem classiﬁcar o
Município de São José dos Campos num ranking dos 100
maiores Municípios do Estado, segundo a população. Alguns
dos indicadores extraídos daquela fonte estão apresentados na
Tabela 21 e referem-se ao ano de 2003.

Tabela 21
Indicadores de desempenho do Município de
São José dos Campos
Indicador
Gastos com Câmara
Gastos com pessoal per capita

Posição de SJC

Unidade de
Medida

Valor

% de Rec. Corr. Liq.

3

61ª

R$ per capita

527

12ª

3,347

3ª

Ind. de part. no ICMS

No ranking

Receita tributária per capita

R$ per capita

194

28ª

Receita total per capita

R$ per capita

1.221

11ª

Fonte: Revista Finanças
dos Municípios
Paulistas, Ano 3, 2004

5.4.2. Análise Isolada das Finanças do Município

Todos decidindo o futuro da cidade.

A análise que se segue trata do desempenho do Município de
uma forma isolada. Para isto, foram consideradas as informações
sobre a execução orçamentária nos anos encerrados do período
de vigência do PDDI-1995. Para uma correta interpretação dos
números apresentados nas tabelas que se seguem é necessário
levar em conta a evolução da população do Município, que
apresentou um crescimento populacional de 20,45% no período
de 1995 a 2004, tendo em vista o aumento da demanda por
serviços municipais decorrente do aumento de população.
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Balanço orçamentário
A Tabela 22 mostra a evolução do balanço orçamentário no
período indicando que o Município passou de uma situação de
deﬁcit nos primeiros anos para um superavit estável a partir de
1999.

Tabela 22
Evolução do balanço orçamentário
Valores correntes do ano (Em milhares de reais)

Descrição

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Receita
realizada

247.378

290.091

312.450

338.448

405.560

482.074

551.916

660.559

762.352

872.748

Despesa
empenhada

277.555

311.001

291.929

368.279

379.926

464.705

536.727

644.726

730.307

838.331

-12,2

-7,2

6,6

-8,8

6,3

3,6

2,8

2,4

4,2

3,9

Superavit (%)

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas
As tabelas 23 e 24 detalham o comportamento das receitas
no período. Em especial, o Quadro 9 mostra a composição da
receita total e nele pode-se constatar que essa composição se
manteve bastante estável no período. Entretanto, é importante
observar o que já foi comentado antes, que a participação da
receita tributária (18% em média) se manteve bem menor do
que a da receita de transferências (73% em média) na receita
total, fato este que deve ser objeto de consideração para o
planejamento futuro.

Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda

Tabela 23
Evolução da receita

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Receita Tributária

43.786

54.352

58.401

65.109

67.291

79.175

90.800

115.865

136.121

182.557

IPTU / Taxas

14.079

26.753

23.663

32.684

34.029

36.799

39.750

37.765

42.596

53.687

ISSQN

15.515

19.353

23.020

24.477

24.816

32.430

40.386

40.286

46.938

83.526

ITBI

3.538

4.715

5.162

5.942

6.772

8.138

8.606

9.111

9.979

10.802

Outras

10.654

3.532

6.556

2.007

1.674

1.809

2.059

28.704

36.607

34.542

Transferências Correntes

185.315

200.965

228.849

245.775

291.546

354.557

423.309

498.845

562.234

608.860

Transferências Estaduais

150.899

162.573

182.585

182.023

207.175

264.073

319.581

399.697

451.023

481.201

ICMS

141.946

150.652

168.235

164.153

189.181

241.820

292.330

368.127

417.509

439.979

IPVA

6.359

8.918

11.959

14.345

14.365

17.549

21.164

24.296

25.818

2.913

Outras Transferências Estaduais

2.594

3.003

2.391

3.525

3.629

4.704

6.087

7.274

7.696

38.308

Transferências Federais

32.544

36.794

43.884

46.310

65.817

66.233

70.958

63.705

69.093

74.289

SUS

20.437

22.813

26.636

27.440

29.544

31.865

30.846

32.009

36.615

40.212

FPM

6.444

7.260

8.148

9.339

10.251

11.283

13.100

16.154

16.709

18.617

Outtras Transferências Federais

5.663

6.721

9.100

Transferências Multigovernantais

9.532

26.023

23.084

27.011

15.541

15.769

15.459

13.240

14.844

19.715

27.040

32.907

38.606

47.254

Transferências de Governos

1.872

1.597

2.380

4.202

3.709

4.536

5.731

2.536

3.513

6.117

Outras Receitas Correntes

16.982

13.647

15.968

23.925

41.406

43.918

36.141

41.028

56.907

81.130

Receita da Divida Ativa

2.939

6.871

9.306

8.452

9.954

8.592

10.797

13.988

15.806

9.568

Outras

3.209

3.246

3.547

8.910

27.462

28.009

15.474

15.498

19.184

29.072

Receitas de Capital

1.295

21.127

9.231

3.638

5.317

4.424

1.666

4.821

7.090

201

247.378

290.091

312.450

338.448

405.560

482.074

551.916

660.559

762.352

872.748

26.022

32.471

39.783

47.770

60.044

67.602

70.921

312.426

373.089

442.291

504.146

600.515

694.749

801.827

Receita Bruta
Dedução do FUNDEF
Receita Líquida

247.378

290.091

312.450

Todos decidindo o futuro da cidade.
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Descrição

Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda

Tabela 24
Evolução da composição da receita
Descrição

Composição da receita (Valores em %)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Receita Tributária

17,7

18,7

18,7

19,2

16,6

16,4

16,5

17,5

17,9

20,9

Transferências Correntes

74,9

69,3

73,2

72,6

71,9

73,5

76,7

75,5

73,7

69,8

Outras Receitas Correntes

6,9

4,7

5,1

7,1

10,2

9,1

6,5

6,2

7,5

9,3

Receitas de Capital

0,5

7,3

3,0

1,1

1,3

0,9

0,3

0,7

0,9

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total Geral

Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda

Todos decidindo o futuro da cidade.
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Com relação às despesas, observa-se no Tabela 25 que, ao
longo de todo o período, as despesas com pessoal compuseram
uma parcela muito signiﬁcativa da despesa total. A tabela
26, que inclui as despesas apenas com a Administração
Direta (sem repasses para a Câmara e Fundações), mostra
que essa parcela vem caindo ao longo do tempo – de um
máximo de 50,2% em 1997 para 40,6% em 2004– mas ainda
continua representando um grande ônus para o Município.
Como mencionado anteriormente, este fato é decorrente da
pressão exercida na folha de pagamento pela política salarial
vigente. Voltando a Tabela 25, pode-se inferir através dele que
as despesas de pessoal e custeio somadas compreenderam,
em média, mais de 76% do total, ﬁcando menos de 11% para
investimentos.

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
Obs: (*) Repasses para a Câmara
Municipal e Fundações (Cultural e
FUNDHAS).
(**) A partir de 2002 o valor do
FUNDEF passou a ser retido
diretamente na receita.

Tabela 25
Despesas por natureza (*)
Valores Correntes em R$ Milhões

Despesa

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Pessoal

115,9

141,4

133,3

158,9

150,9

185,9

219,7

250,7

290,9

318,2

Custeio

90,9

97,3

102,8

138,3

153,5

188,2

212,4

194,6

241,3

273,6

Investimento

48,3

40,8

21,4

36,1

40,3

51,1

55,6

65,2

54,5

69,7

Juros e Amortiz. da Dívida

5,1

7,1

8,3

8,7

9,2

6,5

11,3

31,9

29,2

51,4

Repasses (*)

17,3

24,5

26,2

26,2

26,1

33,1

37,7

42,3

46,8

54,6

Retenção ao FUNDEF (**)
Total

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

67,6

70,9

277,6

311,0

291,9

368,3

379,9

464,7

536,7

644,7

730,3

838,3

Tabela 26
Relação entre despesa de pessoal e despesa total
Valores correntes em R$ milhões

%
(B/A)

Despesa Total (*)

Despesa com Pessoal (*)

A

B

1995

206,2

115,9

44,5

1996

286,5

141,4

49,3

1997

265,7

133,3

50,2

1998

342,0

158,9

46,5

1999

353,8

150,9

42,6

2000

431,6

185,9

43,1

2001

499,1

219,7

44,0

2002

602,4

250,7

41,6

2003

683,5

290,9

42,6

2004

783,8

318,2

40,6

Ano

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
(*) Estes dados referem-se apenas à adminsitração direta e neles não estão
computadas as despesas com a Câmara Municipal e com as Fundações Cultural
e FUNDHAS.

A Tabela 27 detalha a aplicação dos recursos nas diversas áreas
de atuação caracterizadas pelos respectivos órgãos executores.
Através dele é possível explicar a destinação do alto volume
de despesas em custeio. Dele pode-se deduzir que as áreas
prioritárias de saúde e educação passaram de uma participação
conjunta de 41%, em 1995, para 56% em 2004, da despesa
total do Município. A última coluna mostra o crescimento da
despesa de 1995 a 2004. Como esse Quadro apresenta valores
correntes do ano, essa medida não tem sentido se tomada
isoladamente, mas pode ser utilizada comparativamente.
Observa-se que a área de desenvolvimento social (Secretaria
de Desenvolvimento Social) foi a que apresentou a maior taxa
de crescimento, seguida área de educação (Secretaria de
Educação + FUNDEF) e, em quarto lugar, a saúde (Secretaria
da Saúde). Esses números demonstram incontestavelmente
que houve um grande progresso no oferecimento de serviços
à população e essa atividade foi ﬁnanciada com despesas de
pessoal e custeio, visto que o nível de investimento no período
foi muito baixo.

Tabela 27
Despesas por órgão

1995

1996

1997

1998

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2004/1995

2.682

2.481

1.691

1.894

2.368

3.023

3.090

4.016

5.122

5.637

210,2%

0

3

9

50

29

32

13

14

32

Defesa Civil
Sec. Governo

8.996

4.593

2.659

4.114

4.406

4.924

4.634

5.680

8.217

7.698

85,6%

Sec. Assuntos Jurídicos

1.525

1.839

1.665

1.862

1.840

2.197

2.642

3.419

3.598

3.658

239,8%

Sec. Administração

12.771

13.310

12.786

14.516

14.444

18.604

13.617

15.260

16.414

19.058

149,2%

Sec. Fazendo

3.999

4.330

4.764

5.756

5.240

6.411

6.788

7.178

8.396

8.775

219,5%

Sec. Planejamento

1.020

981

909

968

1.210

2.090

1.573

1.828

2.379

3.674

360,1%

Sec. Obras

7.759

10.367

5.699

6.253

8.205

8.806

11.752

24.948

14.188

20.318

261,9%

Sec. Educação

50.356

59.199

59.131

71.466

68.936

84.809

101.489

122.302

143.413

170.042

478,5%

26.022

32.471

39.783

47.770

60.044

67.602

70.921

Retenção ao FUNDEF

0

Sec. Esportes

4.556

4.849

3.892

4.907

4.657

4.067

6.482

9.320

10.254

14.212

311,9%

Sec. Desenv. Social

5.057

5.865

7.819

12.146

10.337

12.288

13.696

15.408

19.466

25.171

497,8%

Sec. Serv. Municipais

25.835

30.149

28.780

36.062

33.351

41.959

47.816

55.963

61.253

67.065

259,6%

Sec. Saúde

64.389

82.142

81.865

91.175

92.789

112.341

135.867

160.086

192.212

230.585

358,1%

Sec. Transportes

24.888

12.494

12.479

12.793

15.461

30.344

18.409

23.456

27.866

31.986

128,5%

Sec. Desenv. Econômicos

0

0

121

1.517

1.009

989

935

1.200

1.198

2.254

Sec. Esp. de Def. do Cidadão

0

0

0

0

0

0

7.560

9.969

10.381

14.786

Encargos Gerais

46.408

53.896

41.465

50.588

57.026

56.960

74.922

82.294

91.527

87.895

189,4%

FUNDHAS

7.649

10.379

10.845

9.581

9.387

11.686

14.270

15.556

17.686

23.306

304,6%

Fundação Cultural

4.003

4.452

4.809

4.723

4.656

5.876

5.540

6.858

8.585

9.587

239,5%

Câmara Municipal

5.661

9.675

10.546

11.928

12.081

15.518

17.843

19.928

20.535

21.672

382,8%

277.555

311.001

291.929

368.279

379.926

464.704

536.727

644.726

730.307

838.331

302,00%

Total

Todos decidindo o futuro da cidade.
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A Tabela 28 reﬂete bem o baixo nível de investimentos feito
no período, mostrando como foi pequena a parcela da receita
alocada para a execução de obras no Município, em decorrência
da grande demanda por despesas de custeio, como comentado
acima.

Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda

Plano Diretor

Valores correntes em milhares de reais
Orgão

Tabela 28

Tabela 30

Investimentos em obras (Valores correntes)

Receita Corrente Líquida versus Dívida Consolidada Líquida\

Receita (A)

Obras (B)

(B/A)

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

%

1995

247,4

31,7

12,8

1996

290,1

23,1

8,0

1997

312,4

12,3

1998

338,4

1999

Todos decidindo o futuro da cidade.
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Valores correntes, em R$ mil

Relação

Receita Corrente

Saldo Devedor

Líquida (A)

Líquido (B)

2001

503.361,80

183.973.60

36,5

3,9

2002

608.347,70

166.456,50

27,4

16,0

4,7

2003

659.015,7

99.370,50

15,1

405,6

14,2

3,5

2004

760.806,40

75.269,30

9,9

2000

482,1

29,9

6,2

2005

871.046,00

17.087,70

2,0

2001

551,9

21,3

3,9

2002

660,6

48,2

7,3

2003

762,4

37,2

4,9

2004

872,7

52,9

6,1

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Dívidas
Finalmente, quanto ao aspecto das dívidas, a Tabela 29
mostra uma relação estável entre receita e dívidas pagas,
correspondendo estas a um percentual médio anual de 7,2% da
receita arrecadada. A Tabela 30 mostra que o Município esteve
em situação confortável com relação ao limite legal instituído
no ano 2000, que estabelece que a dívida consolidada não
pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Além disto,
a relação entre o endividamento e a receita corrente líquida tem
caído ano a ano.

Tabela 29
Relação entre receita e dívidas fundadas pagas
Receita Comparada com Dívidas Pagas
Em R$ Milhões

Ano

Receita

Dívidas

(B/A)

Arrecadada (A)

Pagas (B)

%

1997

312,45

16,10

5,2

1998

338,45

26,03

7,7

1999

405,56

33,39

8,2

2000

482,07

30,21

6,3

2001

551,92

40,17

7,3

2002

660,56

63,69

9,6

2003

762,35

47,15

6,2

2004

872,75

60,76

7,0

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Ano

(B)/(A)

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

5.4.3. O impacto dos fatores externos nas ﬁnanças
municipais
Os fatores externos mais visíveis que poderão ter impacto nas
ﬁnanças do Município são: a instituição do FUNDEB - Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Básico, o comprometimento
com precatórios, e as reformas previdenciária e tributária. As
possíveis conseqüências desses fatores para as ﬁnanças do
Município estão resumidas a seguir.
Segundo estimativa da CNM – Confederação Nacional de
Municípios, mencionada no Ofício CNM No 2.508/2005, dentro
de 4 anos, quando os efeitos da Lei que instituirá o FUNDEB
atingirem a sua plenitude, o Município deverá sofrer uma perda
orçamentária anual (diferença entre retenção e retorno do
Fundo) de cerca de 40,5 milhões de reais. Isto, num cálculo
conservador, deverá equivaler a cerca de 4% da receita
projetada para aquele ano.
Quanto aos precatórios, a estimativa do ônus potencial para o
Município é superior a R$ 100 milhões, a preços de dezembro
de 2005, caso os processos judiciais em andamento sejam
julgados favoráveis aos impetrantes. Dependendo da decisão
ﬁnal e da forma como for estabelecido o pagamento, esse fator
poderá exigir cortes orçamentários em despesas importantes
para a administração municipal.
As conseqüências econômico-ﬁnanceiras da Emenda
Constitucional número 47 e da implantação da Previdência
Complementar, instituída pela Emenda Constitucional número
41, não estão, ainda, estabelecidas e, por conseguinte, não se
pode discorrer sobre elas. Pelo potencial de impacto sobre as
ﬁnanças municipais é imprescindível atentar-se para elas. Por
essas mesmas razões, não se pode ter com clareza quanto
se deve aportar ao Instituto de Previdência Municipal – IPSM
para cobrir passivo técnico remanescente; todavia, estimativas
preliminares indicam que isto poderia atingir um acréscimo nas
despesas correspondente a cerca de 3% das receitas atuais
do Município.

O desempenho das ﬁnanças de São José dos Campos, no
período de vigência do PDDI-1995, pode ser considerado melhor
do que o da média dos Municípios de mesma característica
no Estado de São Paulo. Esse bom desempenho pode ser
corroborado pela melhoria de indicadores de qualidade de
vida na Cidade, mas, para ﬁcar na área ﬁnanceira, pode-se
apontar o crescimento da receita sem aumentos de impostos e
o equilíbrio orçamentário como os pontos positivos do período
encerrado em 2004. Em particular, a situação do Município
esteve confortável no que diz respeito ao cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal, principalmente no que se refere
à relação das despesas de pessoal com as receitas correntes
líquidas. Neste aspecto, ressalte-se, ainda, que essa condição
favorável foi alcançada a despeito da política salarial vigente,
que é um fator de pressão sobre as despesas do Município. O
bom comportamento da receita também aconteceu a despeito
da grande defasagem existente (em relação a outros Municípios)
na tributação de alguns impostos como o IPTU.
Os fatores externos que poderão ser limitantes de um
desenvolvimento futuro deverão ser compensados por medidas
que devem ser tomadas no curto prazo para manter o equilíbrio
orçamentário. Duas delas já estão em andamento e consistem
na revisão da Planta Genérica de Valores, que não tem sido
revisada desde 1989, e no recadastramento dos imóveis. Essa
revisão, juntamente com a revisão das alíquotas, deverá tornar
mais justo o imposto cobrado sobre os bens imóveis e, ao
mesmo tempo, o recadastramento deverá propiciar aumento da
receita tributária do Município. A eﬁciência da cobrança do ISS
também deverá ser objeto de atenção e aprimoramento.
As ações referentes à Dívida Ativa deverão estar orientadas
para, por um lado, eliminar, do estoque da Dívida, os créditos
que não se pode cobrar; e aperfeiçoar os mecanismos de

Outra providência deve ser a de reivindicar um aumento
justo dos repasses referentes ao sistema de saúde, visto
que o Município tem sido remunerado pelo serviço prestado
com valores inferiores aos de outros Municípios de mesmas
características. Os valores repassados ao Município, pelos
Governos Federal e Estadual estão defasados e não têm sofrido
revisão automática. Os repasses mensais estaduais caíram de
R$1,75 per capita, em 1998, para R$0,36 per capita, em 2004.
Já os valores repassados pelo SUS, em valores mensais, caíram
de R$7,18 para R$5,79 per capita, a preços corrigidos (IPCA)
para o ano de 2004. Se se considerar a despesa total realizada
pela Secretaria da Saúde no ano de 2004, obtém-se um valor
mensal de R$33,20 per capita, muito acima, portanto, da soma
dos valores repassados pelo Estado e Governo Federal.
Em paralelo com essas medidas de caráter mais imediato, o
Governo Municipal deve procurar aumentar o valor agregado
gerado pelo Município para retomar e, possivelmente,
ultrapassar o pico de desempenho de alguns anos atrás.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Finalmente, um importante fator imponderável é o
desempenho da economia. O Município de São José dos
Campos é fortemente dependente do desempenho industrial
e, em especial da atividade industrial de exportação. Neste
aspecto há boas perspectivas de que esse setor seja
beneficiado com uma possível desvalorização futura do real,
o que tornaria os seus produtos mais acessíveis no mercado
internacional.

cobrança, ao mesmo tempo em que se aumentam as facilidades
para pagamento dos débitos correspondentes.
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Quanto à Reforma Tributária, tramita no Congresso Nacional
proposta de Emenda Constitucional que visa alterar o
enunciado do parágrafo único do artigo 158 da Constituição
Federal, transferindo para Lei Federal Complementar a ﬁxação
de critérios para repartição, entre os Municípios, dos valores da
arrecadação do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços
(ICMS) que lhes cabem. Cogita-se reduzir a importância do Valor
Agregado no cálculo do Índice de Participação do Município
(IPM) o que traria graves conseqüências para as receitas de
São José dos Campos.

Todos decidindo o futuro da cidade.
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6. Desenvolvimento Social
6.1. Habitação
Prevista em diversas leis municipais desde o PDDI-1995,
Lei Orgânica, Código de Obras e Leis Especíﬁcas, a Política
Habitacional do Município de São José dos Campos tem como
objetivo diminuir o déﬁcit habitacional estimado, atendendo em
ordem de prioridade aos munícipes em piores condições sociais,
dentro de critérios pré-estabelecidos. Com a promulgação
do Plano Diretor do Município em 9 de junho de 1995, a
Política Habitacional do Município nos últimos 10 anos, tem-se
desenvolvido em consonância com as diretrizes, os programas
e projetos expressos no referido documento.
Em 1997, deﬁniu-se a Política Habitacional do Município,
elencando prioridades:

de construtoras, mas o Poder Público deverá fazer constantes
esforços no sentido de simpliﬁcar legislações, diminuir encargos
e burocracias para estimular a iniciativa privada a construir
habitações destinadas a essa camada da população.

Favelas e núcleos de sub-habitações
Como prioridade, foram deﬁnidas ações para as áreas de favela
que incluíram o levantamento cadastral de todos os núcleos,
para se obter avaliação real do problema, e o congelamento
dos núcleos, com participação da comunidade, visando
desenvolver um programa para cada um deles.
A partir deste levantamento vários programas foram implantados,
sendo apresentados a seguir de forma regional.

Famílias com renda entre 0 e 3 salários: terão que ser atendidas
diretamente pelo Município que deverá buscar parcerias através
do Governo Federal, Bancos Internacionais, Caixa Econômica
Federal, Governo do Estado, para que se possa subsidiar as
moradias dessas famílias.

Nos 5 ou 6 anos anteriores a 1997, não havia sido implantada
uma política habitacional para o município e a camada de mais
baixa renda da população da população instituiu como forma
de resolução dos seus problemas, a formação de núcleos de
favelas, com sub-habitações.

Famílias que tem renda entre 3 e 6 salários: ainda necessitam
da intervenção do poder público que deverá buscar parcerias
para baratear o custo das moradias para que o acesso seja
facilitado.

Foram cadastrados 11 núcleos de favelas, alguns muito antigos
como a Santa Cruz e a favela do Banhado e núcleos que haviam
surgido nos últimos anos como a favela do Regaço ou Nova
Tatetuba e o galpão da Campoy e a creche invadida.

Famílias cuja renda variam de 6 a 10 salários: já podem
buscar linhas de ﬁnanciamento da CEF, bancos privados e

Esses núcleos foram cadastrados e congelados e desde então
são monitorados:

A partir desse levantamento, vários programas foram
desenvolvidos sendo apresentados a seguir de forma regional.

Região Sul
Os núcleos apresentavam condições inadmissíveis de moradia
(galpão da Campoy e creche invadida, Antonio Aleixo,
Interlagos) ou estavam em área deproteção ambiental (Avenida
Salinas) com ordem judicial para desocupação. Para essas
áreas foi desenvolvido o Programa Nosso Teto, em parceria
com o Governo do Estado, em regime de mutirão, onde foram
construídas 458 unidades.
Essas unidades foram construídas em áreas próximas aos
antigos núcleos, em locais com toda a infra-estrutura: água,
luz, esgoto, asfalto, saúde e transporte, visando integrar essas
famílias à comunidade onde estavam sendo inseridas.

Região Leste
Em parceria com o Governo Federal e o BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento, desenvolveu-se o projeto
Jardim São José II. Foram construídas 453 unidades habitacionais
para atender os moradores das favelas Caparaó, Nova Detroit
e Morro do Regaço, uma escola com quadra poliesportiva, uma
Unidade Básica de Saúde, um Centro Comunitário, uma creche,
além de toda a infra-estrutura de água, luz, esgoto, drenagem e
asfalto. A infra-estrutura implantada visou atender não só essas
famílias, mas também aquelas do entorno, que por morarem
em loteamentos novos ou clandestinos ainda careciam desses
serviços.
No Jardim São José II, como não foi possível o regime de
mutirão, pois as pessoas moravam longe da área, a participação
da comunidade se deu através de um amplo trabalho social e
da comissão de moradores que acompanhou todas as obras
e junto com as assistentes sociais mantinham as famílias
informadas sobre o projeto.
No pós-ocupação, é desenvolvido um trabalho multidisciplinar
que muito tem contribuído para a ﬁxação dessas famílias em
suas novas residências.

Região Centro
A Favela Santa Cruz I vem sendo alvo de um Programa
Municipal; onde, com recursos próprios, o Município realizou
em uma 1ª etapa a transferência de 64 famílias da Santa Cruz I
para a Rua Henrique Dias, sob a forma de Condomínio Vertical.
Essa experiência resultou em maiores problemas de adaptação,
pois elas não estavam acostumadas a dividir espaços comuns

A 2ª etapa do programa consistiu em uma parceria do Município
com o Governo do Estado, que resultou na urbanização de
82 residências com toda a infra-estrutura e as melhorias
habitacionais necessárias.
A 3ª etapa do programa desenvolvido na Favela Santa Cruz
I está sendo realizada em parceria com o Governo Federal
e com o Banco Mundial através do PAT – Prosanear, e prevê
a urbanização do restante do núcleo e a construção de uma
grande área de lazer entre os núcleos atendidos na 2ª e 3ª
etapas.
Esses programas têm o mesmo mecanismo de participação da
população adotado no programa habitacional do Jardim São
José II.

Projetos em execução
Para as famílias de baixo poder aquisitivo, oriundas da favela, o
Município oferece duas formas de atendimento, uma oferecendo
terreno e infra-estrutura, tendo o apoio do Governo do Estado no
ﬁnanciamento do material de construção, e outra, em parceria
com o Governo Federal, através de programa próprio de
ﬁnanciamento, onde os moradores pagam de 5 a 7% do salário
mínimo, com a carência de 12 meses para que possa adaptar
o seu orçamento, de forma a reunir condições para pagar as
contas de água e luz.
Na continuação do programa de desfavelização, o Município
esta construindo em parceria com o Estado na Região Sul, no
Campo dos Alemães mais 121 unidades destinadas as famílias
que ainda moram na favela Miracema e deverão ocupar estas
casas até o ﬁnal de 2006.
Em São Francisco Xavier o Município também em parceria com
o Estado, está construindo 21 unidades destinadas às famílias
que moram as margens do Rio do Peixe em área de risco de
inundação e de preservação permanente.
Já está em execução a parte de obras da 3ª etapa da Favela
Santa Cruz I, em parceria com o Banco Mundial e o Governo
Federal.
Portanto dos núcleos de favela existente, o núcleo Miracema
deixará de existir até o ﬁnal do ano e nos restará para solução a
Favela do Banhado e pequenos grupos de casas, espalhados
por vários bairros, onde teremos de dar soluções pontuais.
Famílias com renda inferior a 06 salários, mas que não moram
em favela:
Para as famílias que não moravam em favelas, mas cujo salário
ainda não permitia ﬁnanciar diretamente sua moradia, em
parceria com a Caixa Econômica Federal o Município construiu
o Jardim São Judas Tadeu, com 400 unidades, também com
toda a infra-estrutura necessária.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Nesses núcleos viviam mais de 1.700 famílias, constituindo
quase 10.000 pessoas.

e o Município decidiu não repeti-la.
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Galpão da Campoy; Creche invadida; Salinas; Miracema; Morro
do Regaço ou Nova Tatetuba; Interlagos; Santa Cruz I; Nova
Detroit; Antonio Aleixo; Praça Natal; Caparão.

Projetos em andamento

Planta Popular

Estão sendo construídas no Bairro D.Pedro I, em parceria com

As pessoas de baixa renda que possuem seu lote, mas que em
condições normais não teriam acesso à projeto de engenharia
e a arquitetura é assegurado esse direito através do “Programa
de Plantas Populares”. O Município por meio de convênio com
a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos
Campos, paga ao proﬁssional responsável para elaborar e
acompanhar o projeto de famílias com renda até 06 salários
mínimos.

o Governo do Estado, 342 unidades destinadas as famílias da
Região Sul, cadastradas no Programa Habitacional, com renda
inferior a 3 salários. Estas obras deverão ser entregues até
agosto.
Também já foram assinados com o Governo do Estado, em fase
ﬁnal de projeto, 196 unidades no Jardim Santa Inês II e 596

Todos decidindo o futuro da cidade.

unidades no Jardim Torrão de Ouro e 175 unidades no bairro
Eugênio de Melo.

São oferecidos em torno de 45 projetos/mês, já tendo sido
entregues mais de 12.000 projetos neste programa.

O Município assinou com a CEF , dentro do Programa PAR –

Loteamentos Clandestinos

Programa de Arrendamento Familiar, mais de 576 unidades no
Parque Novo Horizonte.
O Município esta promovendo a desapropriação de áreas, em
todas as regiões da Cidade, visando dar início ao Banco de
Terras, necessário à continuação do Programa Habitacional, com
consonância com o PDDI-1995 no contexto de regionalização,
de forma a atender 4.000 famílias nas regiões onde atualmente
residem.

Plano Diretor

50

Programa de
Desfavelização do
Município

A ausência de uma política habitacional para a população de
baixa renda, o alto custo da terra do município, a burocracia
para a aprovação de loteamentos imposta pelo Poder Público
fez com que na década de 80 e 90 surgissem inúmeros
loteamentos clandestinos no Município.Na sua grande maioria,
não são invasões.
O proprietário da terra ou seu proposto, dividiam glebas de terra,
em sua maioria ainda na zona rural em chácaras, que foram
sendo subdivididas em lotes menores, tornando-se núcleos

Proximidade com o centro urbano.

Os passos a serem seguidos para a regularização são:
•

Levantamento planialtimétrico do bairro, com colocação de
placa de congelamento;

•

Recolhimento dos contratos de compra e venda dos
adquirentes;

•

Montagem do mosaico do bairro;

A partir de 2000 iniciou-se o processo de regularização dos
loteamentos identiﬁcados, com acompanhamento do Ministério
Público, visando implantar infra-estrutura mínima e promover
a regularização fundiária destes loteamentos, de forma a
possibilitar que os adquirentes obtenham o título de propriedade
de seu imóvel.

•

Projeto para regularização do bairro;

•

Apresentação do Projeto ao Ministério Público;

•

Apresentação do Projeto a População;

•

Levantamento de custo para implantação da infra-estrutura
faltante;

Como o número de loteamentos era grande foi necessário criarse um critério de hierarquização e passos mínimos para se
chegar a regularização efetiva.

•

Deﬁnição de formas de parceria e ﬁnanciamento da infraestrutura;

•

Envio do Projeto a corregedoria pública para aprovação;

•

Registro em cartório.

Com o objetivo de coibir o surgimento de novos parcelamentos
clandestinos, foi implantada uma ﬁscalização efetiva.

Os critérios deﬁnidos foram:
•

Os que já estavam com processo judicial, nos quais a
Prefeitura é acatada como ré;

•

O poder aquisitivo da população;

•

O adensamento do loteamento;

•

Infra-estrutura existente;

Todas as fases da regularização têm a parceria e
acompanhamento da Promotoria, do Poder Legislativo através
dos Vereadores e da Comunidade através das SAB’s.
O mapa abaixo indica todos os loteamentos clandestinos e a
fase do processo em que cada um se encontra.

Todos decidindo o futuro da cidade.

A partir do ano de 2000, o Município realizou levantamento
que constatou a existência de 94 núcleos, para os quais foram
adotadas as providencias necessárias em relação a denuncias
e representações junto ao Ministério Público.

•
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mais adensados, sem nenhum tipo de infra-estrutura, com
partes situadas em áreas de proteção ambiental e/ou risco.

Déﬁcit Habitacional

Todos decidindo o futuro da cidade.

No ano de 2004 a Prefeitura de São José dos Campos elaborou
Pesquisa para identiﬁcar o déﬁcit habitacional do Município, em
parceria com Universidade Estadual de Campinas, através do
Núcleo de Estudos de População NEPO/UNICAMP.
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O déﬁcit imediato estimado do Município é da ordem de
2.560 residências, tendo sido considerados nesta situação,
os domicílios tipo “cômodo”, os domicílios cujas paredes são
de “material reaproveitado”, e os domicílios que possuam
instalações sanitárias compartilhadas ou não possuam
instalações sanitárias, e os domicílios improvisados identiﬁcados
pelo IBGE no Senso de 2000.

assistencial à população de São José dos Campos, a Secretaria
Municipal de Saúde complementa a rede de serviços através
da contratação do setor privado.
A Saúde Pública em São José dos Campos se depara com uma
série de desaﬁos. A despeito das importantes conquistas na
área da saúde registrada nas últimas décadas, ainda persistem
carências e novas diﬁculdades surgem no esforço de prover o
acesso universal, equânime e integral às ações e aos serviços
de promoção, proteção e recuperação da saúde, princípios que
norteiam o funcionamento do Sistema Único de Saúde.

6.2.1. Características Epidemiológicas
Mortalidade

Na metodologia adotada, foi considerado, ainda, como déﬁcit
habitacional aquelas famílias que possuem renda de até 3
salários mínimos e apresentam um comprometimento dessa
renda superior 30% com o pagamento de aluguel. Nesse caso,
o déﬁcit seria da ordem de 27,9% dos domicílios alugados com
condições básicas adequadas de habitação, o que corresponde
à cerca de 7.440 moradias.

A mortalidade infantil vem mostrando declínio nos últimos anos,
principalmente devido à mortalidade infantil pós-neonatal. A
tabela 31 apresenta a história dos dados de mortalidade no
Município, desde a aprovação do PDDI-1995.

Em termos de necessidades habitacionais de maneira mais
ampla, pode-se aﬁrmar que existem demandas para melhoria
de infra-estrutura e entorno dos domicílios de algumas áreas
do Município, especialmente aquelas que se tornaram parte do
tecido urbano há menos tempo.

Mortalidade Geral e Infantil no Município de São José dos
Campos - Série Histórica de 1995 - 2004.

Tabela 31

A Constituição Federal, seção II, a Lei n° 8.080 de 19/09/1990
e a Lei Orgânica do Município de São José dos Campos de
05/04/90 (Artigo 270) referem-se à Saúde como “direito de
todos e dever do Estado”.
As ações e serviços de saúde são de natureza pública e
integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo
um sistema único que segue as diretrizes da descentralização,
atendimento integral e participação da comunidade, cabendo
ao Município dispor sobre sua regulamentação, ﬁscalização e
controle.
De acordo com a Constituição Federal a execução das ações
e dos serviços de saúde deve ser realizada pelo Poder Público
e complementarmente por terceiros, preferencialmente por
instituições ﬁlantrópicas e sem ﬁns lucrativos. Na eventual
insuﬁciência de recursos públicos para garantir a cobertura

Total de
Taxa de
óbitos mortalidade
< 1 ano
infantil

Ano

População

1995

482.831

2.685

5,56

9,513

192

20,18

1996

493.394

2.704

4,48

9.995

194

19,41

1997

504.305

2.629

5,21

10.153

167

16,45

1997

515.709

2.658

5,15

10.936

183

16,73

1999

527.235

2.764

5,24

10.531

153

14,53

2000

538.298

2.814

5,23

10.163

133

13,09

2001

548.807

2.849

5,19

9.560

129

13,49

2002

559.520

2.870

5,13

9.116

121

13,27

2003

570.443

2.816

4,94

9.131

213

11,94

2004

581.579

2.798

4,81

8.882

99

11,15

6.2. Saúde
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Assim os
níveis de saúde da população expressam a organização social
e econômica de um País. Dizem também respeito à saúde, às
ações que se destinem a garantir as condições de bem estar
físico, mental e social das pessoas.

Taxa
População
Total de
geral de
nascidos
óbitos mortalidade
vivos
por mil hab.

Fonte: Fundação SEADE
Obs: Mortalidade infantil em 2004 por 1.000 NV na cidade de São José dos
Campos: 11,15 e no Estado de São Paulo: 14,25.
As três principais causas de óbitos de residentes no Município
em 2004, segundo dados da Gerência de Informações –
Secretaria Municipal de Saúde foram as doenças do aparelho
circulatório; as neoplasias, e as causas externas, respectivam

Morbidade
A tabela 32 mostra a evolução das doenças de notiﬁcação
compulsória no Município de São José dos Campos, de 2000
a 2004.

Tabela 32
Número de casos conﬁrmados e coeﬁciente de incidência dos
agravos de notiﬁcação - PMSJC – 2000 a 2004
2001

2002

2003

2004

N.º

CI

N.º

CI

N.º

CI

N.º

CI

N.º

CI

Ac. Animais Peçonhentos

40,00

7,42

127,00

23,57

167,00

29,84

185,00

34,33

255,00

43,45

Acidente de Trabalho

186,00

34,51

194,00

36,00

226,00

40,38

193,00

35,81

272,00

46,34

AIDS

186,00

34,51

136,00

25,24

200,00

35,73

219,00

40,64

147,00

25,05

3.068,00

569,30

2.918,00

541,46

2.774,00

495,61

2.379,00

441,45

25.521,00

434,82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,00

12,80

74,00

13,73

52,00

9,29

71,00

13,17

57,00

9,71

Cólera

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conjuntivite

0

0

0

0

1.818,00

324,81

3.483,00

646,31

2.044,00

348,27

Coqueluche

3,00

0,56

0

0

1,00

0,18

1,00

0,19

3,00

0,51

Diarréia

2.421,00

449,24

4.898,00

908,87

7.511,00

1.341,94

8.613,00

1.538,82

9.454,00

1.610,00

Dengue

6,00

1,11

40,00

7,42

165,00

29,48

24,00

4,45

13,00

2,21

Difteria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Esquistossomose

96,00

17,81

70,00

12,99

55,00

9,83

41,00

7,61

45,00

7,67

Escarlatina

72,00

13,36

100,00

18,56

151,00

26,98

196,00

36,37

253,00

43,11

Evento Adverso

146,00

27,09

105,00

19,48

94,00

16,79

62,00

11,50

101,00

17,21

Febre Amarela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Febre Purpúrica B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Febre Tifóide

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hanseníase

39,00

7,24

33,00

6,12

30,00

5,36

37,00

6,87

35,00

5,96

Hepatite A

177,00

32,84

65,00

12,06

106,00

18,94

18,00

3,34

7,00

1,19

Hepatite B

77,00

14,29

55,00

10,21

26,00

4,65

52,00

9,65

39,00

6,64

Hepatite C

133,00

24,68

150,00

27,83

181,00

32,34

146,00

27,09

204,00

34,76

Impetigo Bolhoso

125,00

23,20

13,00

2,41

9,00

1,61

0

0

13,00

2,21

0

0

1,00

2,00

0

0

0

0

0

0

Leptospirose

4,00

0,74

8,00

1,48

7,00

1,25

5,00

0,93

4,00

0,68

Malária

2,00

0,37

1,00

0,19

4,00

0,71

0

0

2,00

0,34

Meningite

96,00

17,81

130,00

24,12

143,00

25,55

109,00

20,23

115,00

19,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rubéola

50,00

9,28

26,00

4,82

11,00

1,97

10,00

1,86

8,00

1,36

Sarampo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,00

7,61

27,00

5,01

22,00

3,93

18,00

3,34

7,00

1,19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Soropositivo

112,00

20,78

169,00

31,36

173,00

30,91

60,00

11,13

105,00

17,89

Sint. Respiratório

598,00

110,96

105,00

19,48

1.444,00

257,99

1,724,00

391,91

2.390,00

407,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266,00

49,36

235,00

43,61

255,00

45,56

185,00

34,33

222,00

37,83

1.365,00

253,29

1.365,00

253,29

1.765,00

315,34

3.580,00

664,31

855,00

145,68

Atend. Anti-rábico
Chagas Fase Aguda
Cachumba

Leich Cutânea

Poliomielite

Síﬁlis Congênita
Sind. Rubéola Congênita

Tétano
Tuberculose
Varicela

Todos decidindo o futuro da cidade.
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Doenças
Notif. Compulsória

Fonte: PMSJC – SMS
– VÊ (Dados atualizados
17 de março 2005).

Todos decidindo o futuro da cidade.
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O perﬁl sanitário prevalente no Município é diversiﬁcado e reﬂete
a presença de diferentes perﬁs epidemiológicos: coexistem
enfermidades infecciosas e parasitárias, características de
Cidades em desenvolvimento, e as doenças ditas crônicas
como as cardiovasculares e neoplasias, típicas dos países
desenvolvidos. Ainda nesse contexto, interagem e se reﬂetem
sobre o sistema de saúde, aspectos associados a condições
de vida da população, como saneamento e habitação.

•

Região Sudeste:UBS Jardim da Granja, UBS Putim e UBS
São Judas Tadeu.

•

Unidades Hospitalares: atendimentos emergenciais.

•

Hospital Municipal “Dr. José de Carvalho Florence”

•

Hospital de Clínicas Sul

•

Região Sul:UPA de Saúde Mental,UPA Campo dos Alemães.

A concepção atual da Saúde Pública critica a abordagem
exclusiva por doenças e pressupõe a inclusão da determinação
social, das questões ambientais e culturais relacionadas a
doenças e agravos à saúde.

•

Região Leste:UPA Eugênio de Melo, UPA Novo Horizonte.

•

Região Norte:UPA Alto da Ponte, UPA São Francisco
Xavier.

•

Unidades de Reabilitação – UR

•

Região Sul:U.R. Sul.

•

Região Leste:U.R. Leste.

•

Regiões Centro/Norte:U.R. Centro-Norte.

•

Unidades de Atenção Integral à Saúde Mental – UAISM:

•

Região Sul:UAISM Sul.

•

Região Leste:UAISM Leste.

•

Regiões Centro/Norte:UAISM Centro; UAISM Norte.

•

Centros de Atenção Psico-Social – CAPS:atendimento
especíﬁco em apoio as UAISM para pacientes envolvidos
com dependência química.

•

Região Sul:CAPS Sul – Adulto.

•

Regiões Centro/Norte:CAPS Infantil; CAPS AD – Álcool e
Drogas.

As Unidades integrantes do Sistema Municipal de Saúde são:

•

Unidades de Atendimento Especializado

•

Unidades Básicas de Saúde - UBSs

•

•

Região Centro:UBS Centro I; UBS Centro II, UBS Vila
Maria, UBS Vila Nair e UBS Jardim Jussara.

CRESO –Centro de Referência de Saúde Ocupacional
(saúde do trabalhador, comunicações de acidentes de
trabalho).

•

Região Norte:UBS Alto da Ponte, UBS Bonsucesso, UBS
Buquirinha, UBS Santana, UBS Telespark, UBS Vila Paiva,
UBS Altos de Santana e Ubs São Francisco Xavier.

•

FAMME –Fundo de Assistência Médico- Medicamentosa;
ambulatório médico – odontológico (servidor público
municipal).

•

Região Sul:UBS Bosque dos Eucaliptos, UBS CAIC
D.Pedro, UBS Campo dos Alemães, UBS Chácaras
Reunidas, UBS Jardim Colonial, UBS Jardim Morumbi,
UBS Jardim Oriente, UBS Jardim Satélite, UBS Parque
Industrial, UBS Parque Interlagos e UBS Residencial
União.

•

CASULO –Unidade de Atenção à Gestante de Risco.

6.2.2. Rede Física Municipal de Saúde
A rede física municipal de saúde dispõe de 65 unidades
de saúde, com 414 leitos na rede própria e 446 leitos na
rede conveniada e com 152 consultórios / equipamentos
odontológicos, que fazem o atendimento primário em saúde
disponibilizando consultas médicas, tratamento odontológico,
atendimentos de enfermagem e educação em saúde.
Ao longo dos últimos dez anos, o quadro de recursos humanos
foi ampliado em 42,9% a ﬁm de atender a ampliação da rede e
a crescente demanda dos serviços.
Entre os avanços significativos constata-se a transformação
do Pronto Socorro Municipal em Hospital Municipal
Geral, com duzentos e noventa leitos e especialização no
atendimento a traumatologia, e a transformação da Unidade
de Pronto Atendimento do Parque Industrial em Hospital de
Clínicas Sul.

•

•

Região Leste:UBS Americano, UBS Campos de São José,
UBS Eugênio de Melo, UBS Jardim Santa Inês II, UBS
Jardim São José II, UBS Nova Detroit, UBS Paraíso do
Sol, UBS Parque Novo Horizonte, UBS Tesouro, UBS Vila
Industrial e UBS Vista Verde.
Região Oeste:UBS Limoeiro e UBS Jardim das Indústrias.

Hospital Dia AIDS – CRMI –Centro de Referência em Moléstias
Infecciosas.
•

COAS/CTA –Centro de Orientação e Acompanhamento
Sorológico/Centro de Testagem e Acompanhamento.

•

Laboratório Central –Laboratório de Análises Clínicas.

•

UES –Unidade de Especialidades em Saúde – agrupa a
maior parte dos médicos especialistas da rede pública
municipal; contém os ambulatórios de pneumologia,
hanseníase, vascular, cardiologia.

Além das unidades públicas municipais, complementam a

Todos decidindo o futuro da cidade.

rede de serviços de saúde do SUS de São José dos Campos,
as seguintes instituições: Santa Casa de Misericórdia; Hospital
PIO XII; Hospital Infantil Antoninho da Rocha Marmo; Hospital
CVV – Francisca Júlia; Instituto Chuí de Psiquiatria; PROVISÃO;
APAE; APCD; AAFLAP; Clínica Satélite; FISIOCENTER; Clínica
de Reabilitação São Gabriel; MS Fisioterapia; Recanto das
Garças; Laboratório VALECLIN; Laboratório de Patologia
Clínica Godoy; Unidade de Radiologia Clínica; Serviço de
Hemoterapia; Instituto de Radiologia Samuel Guacelli e Grupo
de Oncologia Pediátrica.

Plano Diretor

55

6.2.3. Principais Ações – Período 1995/2005
Dentre as principais ações da área de saúde pública realizadas
a partir do PDDI-1995, destacam-se:
•

Implantação das seguintes unidades ou serviços: UBS
Paraíso do Sol, UBS São Judas Tadeu, Unidades de Atenção
Integral à Saúde Mental Leste, Norte, Centro, Sul, Hospital
Dia AIDS, Casa da Gestante, Centro de Orientação e Apoio

Sorológico – COAS, Centro de Controle de Zoonoses – CCZ,
Hospital Municipal “Dr. José de Carvalho Florence”, UBS
Interlagos, sede própria da UBS Vila Industrial/Tatetuba,
sede própria UBS Vila Nair, sede própria UPA Alto da Ponte,
sede própria da UBS Jardim Oriente, Hospital Dia de Saúde
Mental, Unidade de Reabilitação Leste e Sul, sedes próprias
das UBS Jardim Satélite, Parque Industrial, Unidade de

Reabilitação Sul, Ambulatório de Pneumologia Sanitária
na Unidade e Especialidades de Saúde, transferência da
UAISM Norte, ampliação do Hospital Dia DST/AIDS, UBS
Campos de São José, reforma da UPA do Parque Industrial
transformando-a em Hospital de Clínicas – Sul; construção
das UBS Jd. São José II, UBS Altos de Santana, UBS
Residencial União, UPA Parque Novo Horizonte e UPA
Campo dos Alemães.

Todos decidindo o futuro da cidade.

•
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Adesão à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal
de Saúde (prevista na NOB/96) no ano de 1998;

•

Adesão ao Projeto de implantação do Cartão Nacional de
Saúde “Cartão SUS” em 1997;

•

Implantação da Residência Médica no Hospital Municipal
em 2000;

•

Concessão ao Município pela segunda vez consecutiva o
título “Município Amigo da Criança” – UNICEF/MS – 1998;

•

Adesão ao Programa do Agente Comunitário de Saúde
– PACS, com a contratação de 88 agentes comunitários
alocados em bairros/micro-áreas de risco à saúde;

•

Implantação do SISPRENATAL;

•

Elaboração de Projeto do Sistema de Regulação em
Saúde com a proposta da criação das Centrais de APAC,
Ambulatorial e de Internação, integrando o complexo
regulador municipal;

•

Elaboração da portaria de designação da equipe do
Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria
do Sistema Único de Saúde;

•

Atuação para redução da mortalidade infantil através da
implantação do “Roteiro de Assistência Integral ao PréNatal” na rede pública e conveniada, pré-natal garantindo
para todas gestantes captadas, e ampliação da atuação
de agentes comunitários e madrinhas em apoio às equipes
de saúde;

•

Realização de Campanhas Nacionais de Vacinação;

•

Realização de Campanha de Prevenção e Diagnóstico
Precoce do Câncer Bucal, concomitantemente à Campanha
de Vacinação do Idoso;

•

Implantação do CAPS-Sul para distúrbios graves e
persistentes e implantadas ações do CAPS-AD, álcool e
drogas;

•

Criação da Vigilância Sanitária Municipal;

•

Concessão pela UNICEF/MS do título “Hospital Amigo da
Criança” ao Hospital Municipal Dr.José Carvalho Florence;

•

Criação da Residência Terapêutica em Saúde Mental –
2001;

Elaboração de projeto de Lei criando Centro de Controle de
Zoonose; e,

•

Implantação do Cartão SUS na rede pública básica e de
média complexidade.

•
•

Habilitação de acordo com a Norma Operacional de
Assistência a Saúde – NOAS-SUS na condição de Gestão
Plena da Atenção Básica Ampliada, conforme Portaria N.º
2.258 GM/MS - 2002;

•

Aplicação do PNASH – Programa Nacional de Avaliação do
Serviço Hospitalar;

•

Implantação do serviço especializado em dependência
química – Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e
Drogas;

•

Criação do Grupo Técnico de Organização e
Acompanhamento das Ações Assistenciais em Saúde
Mental;

•

Realização de ações permanentes de combate a dengue;

•

Adesão ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica
para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus como parte
do Plano Nacional de Reorganização da Atenção a
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus;

•

Implantação do Programa Nacional de Triagem Neonatal
– PNTN – fase II em toda a rede;

•

Implantação do “Bolsa Alimentação” em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento Social;

6.3. Educação
Ao Poder Público compete criar condições para que a escola
exerça sua função social de garantir a todos o pleno exercício
da cidadania, cumprindo seus deveres, usufruindo seus direitos
e propiciando a todos o sucesso escolar no prazo legalmente
estabelecido.
O Plano Municipal de Educação que tem como modelos o Plano
Nacional e o Plano Estadual de Educação, compreende um
plano de metas para os próximos dez anos e sua abrangência
envolve outras redes de ensino e vários setores da sociedade,
tendo sido realizado com base nos dados do Censo Escolar
2002 e no Censo Demográﬁco 2000 do IBGE e informações
complementares da então Secretaria Municipal de Planejamento
e Meio Ambiente.
O Plano Municipal de Educação indica escopos que dependem
de ação direta do Poder Municipal, nos níveis e modalidades que
lhe cabem por força de determinação normativa: educação infantil
e ensino fundamental regular, educação especial e educação de
jovens e adultos, para se garantir o acesso ao ensino, aprimorar
a qualidade do ensino ministrado nas unidades escolares
municipais e assegurar a gestão democrática do ensino.

Na Cidade de São José dos Campos, 24.829 crianças até seis
anos são atendidas em creches e pré-escolas, de acordo com
o Censo Escolar 2005.
Em relação ao atendimento do Poder Público Municipal, o número
de crianças que aguardam vagas nas instituições públicas
de Educação Infantil é de 5.916. Desse total de crianças não
atendidas, constata-se que a demanda maior é de candidatos
residentes em bairros que se localizam na Região Sul da cidade,
cujo déﬁcit é de 2.618 vagas, seguida pela Região Leste, que
apresenta um déﬁcit de 1.683 vagas.

6.3.2. Ensino Fundamental
De acordo com a Constituição Brasileira em vigor, o Ensino
Fundamental é obrigatório e gratuito, sendo competência do
Poder Público recensear os educandos do Ensino Fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis
pela freqüência dos alunos às aulas.
Assim, é responsabilidade do Poder Público não somente
garantir a todas as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos o
acesso a esse nível de ensino, como também lhes assegurar a
permanência na escola e aprendizagem bem sucedida.
Dados apresentados pela pesquisa de ensino e educação,
realizada pela Divisão de Pesquisa e Teoria da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, mostrados na Tabela
33, indicam que o número de matrículas da 1ª a 4ª séries, em
relação ao total da população, diminuiu percentualmente entre
1980 (12,38%) e 2005 (7,08%), sendo que a partir de 1991 essa
diminuição não foi apenas percentual, mas numérica, passando
de 54.775 matriculados em 1991 para 42.456 em 2005.
A diminuição da população infantil joseense torna-se mais
perceptível, quando os dados relativos às matrículas realizadas
na 1ª série do Ensino Fundamental são comparados com
o total da população, conforme mostrados na Tabela 34.
Portanto, é notório o decréscimo na demanda de alunos para
o Ensino Fundamental, fenômeno que pode, em grande parte,
ser explicado pela diminuição relativa da porcentagem da
população abaixo de 15 anos.

Tabela 33
Crescimento das Matrículas na 1ª Série em Relação ao Total da
População
Ano

Matriculados na primeira
série do Município

Percentual em relação
ao total da população

1980

10.768

3,74

1991

12.029

2,70

1996

11.136

2,28

1999

10.968

2,12

2000

10.311

1,91

2001

10.403

1,88

2002

10.568

1,89

2003

10.250

1,80

2004

10.287

1,75

2005

10.181

1,70

Fonte: DPT/SPMA,
Pesquisa de Ensino e
Educação 1980, 1991,
1996, 2000 e Censo
(Escolar 2000 a 2005).

Todos decidindo o futuro da cidade.

A Educação Infantil é um direito da criança e uma obrigação do
Estado, conforme registra o artigo 208, inciso IV, da Constituição
Federal de 1988. A criança não é obrigada a freqüentar uma
instituição de Educação Infantil, mas, sempre que sua família
o deseje ou necessite, o Poder Público tem o dever de atender
essa demanda.
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6.3.1. Educação Infantil

Tabela 34
Fontes: Fundação
SEADE - Censo 2000
a 2005.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Demanda de 7 a 14 anos/Alunos Matriculados no Ensino
Fundamental
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Ano / Rede

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Estadual

42.246

56.910

68.412

73.844

57.862

51.862

48.866

45.480

43.029

42.227

Municipal

7.969

9.143

11.001

17.765

24.020

27.161

28.428

30.292

31.746

32.210

Particular

5.228

6.317

11.092

11.092

10.993

11.009

11.289

11.538

11.605

11.852

Total

55.443

72.370

90.595

90.595

92.610

90.032

88.583

87.310

86.380

86.289

Percentual total da população

19,41

20,80

21,40

21,30

17,17

16,28

15,83

15,34

14,66

14,38

Para atender à demanda do Ensino Fundamental, o Município
conta com 174 escolas distribuídas nas diferentes Regiões
Geográﬁcas da Cidade. Observa-se na Tabela 35 que a maior
concentração encontra-se na Região Sul, com 56 unidades
escolares, setor da Cidade com maior número de alunos e
de habitantes. A Região Leste, que se encontra em fase de
expansão com surgimentos de novos loteamentos e conjuntos
habitacionais, possui 37 unidades. Na Região Central há 29,
apesar do número de alunos ser inferior ao da Região Norte, que
possui 19 estabelecimentos de ensino. Na Região Sudeste são
13, na Região Oeste são 13 e na Zona Rural são 7 escolas.

Tabela 35

Fonte: Censo Escolar
2005.

Número de Alunos por Região
Sul

Leste

Centro

Norte

Sudeste

Oeste

Rural

Total Geral

Estadual

15.932

11.445

3.885

5.478

4.846

323

318

42.227

Municipal

12.037

10.232

988

5.750

1.814

1.389

-

32.210

Particular

4.128

809

3.876

162

58

2.819

-

11.852

Total

32.097

22.486

8.749

11.390

6.718

4.531

318

86.289

Entidades mantenedoras

A Zona Rural possui 318 alunos, atendidos em 9 unidades
escolares estaduais. As unidades escolares mencionadas
oferecem apenas o ensino de 1ª à 4ª séries, sendo a maior
parte em classes multisseriadas. Devido à pequena demanda
de alunos para o segmento de 5ª à 8ª em cada bairro, tornase inviável sua oferta na Zona Rural. Entretanto, para garantir
a continuidade aos estudos da clientela oriunda dessas
escolas, o Município oferece transporte a todos os alunos

para freqüentarem escolas nas regiões mais próximas de sua
residência.
Quanto à evasão escolar constatam-se nos últimos anos uma
diminuição signiﬁcativa nas Redes Públicas, sendo baixa,
apesar de variável, nas escolas particulares. Esses dados
revelam que a permanência do aluno na escola vem sendo
cada vez mais assegurada no Município.

Existe uma grande diﬁculdade em estabelecer critérios, dada
a diversidade de situações, para se caracterizar e categorizar
as necessidades especiais. A busca desses parâmetros tem
como ﬁnalidade, sobretudo, a priorização de metas e efetivação
de ações que promovam a construção de uma sociedade
inclusiva.
A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 10%
da população têm necessidades especiais. Neste caso, o
Estado de São Paulo teria cerca de 3 milhões de pessoas com
necessidades especiais e o Município de São José dos Campos
teria cerca de 53 mil pessoas.
O Censo Escolar de 2005 totaliza 688 estudantes matriculados
em Educação Especial, dos quais 159 estão em classes
especiais da Rede Estadual, 167 na Rede Municipal e 362
matriculados em instituições especializadas com projetos
educacionais, reconhecidas oﬁcialmente como escolas.
A Educação Especial no Município aponta para a necessidade
dos Sistemas de Ensino, Estadual e Municipal, em suas
respectivas instâncias, atuarem em parcerias interinstitucionais
que priorizem a constituição de uma rede de caráter
assistencial, educacional e trabalhista de maneira efetiva e de
forma integrada junto aos demais setores, como os Conselhos
Municipais da Saúde, da Educação, da Assistência Social e
da Pessoa Portadora de Deﬁciência, visando a inclusão social
para além da inclusão escolar.

6.3.5. Ensino Médio
Considerando-se os dados dos últimos censos escolares
realizados, nota-se que, a partir de 2000, houve queda constante
do número de alunos matriculados nesse nível de ensino. De
2000 a 2005, o decréscimo de 19,3% signiﬁcou uma média
anual de 1.467 alunos a menos nesse último qüinqüênio.
Porém, no mesmo período, ao se comparar o número de
alunos matriculados na 8ª série do Ensino Fundamental com o
número de matrículas na 1ª série do Ensino Médio, poder-seá constatar que houve uma procura muito maior pelo ensino
médio, conforme demonstram as Tabelas 36 e 37.

Tabela 36
Evolução das Matrículas na 8ª série por Rede de Ensino
Ano

Estadual

Municipal

Particular

Total

2000

7.753

2.527

1.260

11.540

2001

6.219

2.714

1.209

10.142

2002

7.043

3.202

1.468

11.713

2003

6.159

3.463

1.343

10.965

2004

4.915

3.461

1.276

9.652

2005

5.381

3.860

1.437

10.678

Total

37.470

19.227

7.993

64.690
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Tabela 37
Evolução das Matrículas na Série Inicial do Ensino Médio por
Rede de Ensino.
Ano

Estadual

Particular

Total Série Inicial

Total do Curso

2000

11.303

2.808

14.111

38.087

2001

10.560

2.098

12.658

35.209

6.3.4. Educação de Jovens e Adultos

2002

9.954

2.950

12.904

34.773

A Educação de Jovens e Adultos - EJA, de acordo com a Lei
nº 9.394/96, é uma modalidade da Educação Básica, nas suas
etapas do Ensino Fundamental e Médio.

2003

9.691

3.039

12.730

34.042

2004

9.208

2.424

11.632

32.123

2005

8.482

2.063

11.085

30.751

Embora no Município considere-se que a meta da universalização
do atendimento educacional gratuito, para toda população dos
07 aos 14 anos esteja concretizada, há ainda uma demanda
de jovens e adultos analfabetos ou com sérias lacunas no seu
processo de escolarização, sem atendimento.

Total

59.198

15.922

75.120

204.985

O exame da oferta de cursos presenciais, segundo o Censo
Escolar em 2005, revela que a rede municipal atende

Todos decidindo o futuro da cidade.

A Legislação vigente nas diferentes esferas governamentais
estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais
receberem educação, preferencialmente na rede regular.
Historicamente, as formas de atendimento oferecidas foram
criadas para educandos com deﬁciência por meio de convênios
entre o Poder Público e Instituições Especializadas, geralmente
de caráter ﬁlantrópico, para atender as necessidades imediatas,
sem uma clara deﬁnição das competências dos órgãos
envolvidos, planejamento das vagas oferecidas e ﬂuxo de
encaminhamentos, ações que se constituem metas prioritárias
para este Plano Municipal.

predominantemente o Ensino Fundamental. Quanto ao Ensino
Médio, a rede estadual predomina com 95,9% das matrículas,
cabendo à rede privada 4,1% desse atendimento.

Como bem se pode observar, as matrículas iniciais no Ensino
Médio foram superiores às dos alunos da 8ª série das escolas
do nosso Município. Isso se explica pela volta à escola de
muitos alunos que concluíram o Ensino Fundamental em anos
anteriores e retornaram à escola, em razão das novas exigências
do mercado de trabalho.

Fonte: Censo MEC
2002 a 2005 e GDAE/
PRODESP.
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6.3.3. Educação Especial

Outra explicação é a presença signiﬁcativa de uma população
ﬂutuante nas escolas de ensino médio no Município, constituída
por moradores de Municípios vizinhos e de imigrantes de outras
Regiões do País que procuram se estabelecer em São José dos
Campos por motivo de trabalho.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Como em todo o Estado de São Paulo, em São José dos
Campos mais da metade das escolas de Ensino Médio funciona
no período noturno e a maioria dos alunos são trabalhadores.
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A rede pública estadual é aquela que responde pela maior
proporção de matrículas no ensino médio. Do total dos alunos
matriculados na série inicial em 2000, 80,1% estão na rede
estadual e 19,9% na rede particular. Já em 2005, foram 76,5%
na rede estadual e 23,5% na rede particular.
Embora o número de escolas já existentes no Município seja
suﬁciente para atender a essa demanda, é importante veriﬁcar
se a sua localização geográﬁca facilita o acesso, a freqüência
e a permanência dos alunos, nesses locais, levando-se em
consideração a problemática econômica decorrente de gastos
com transporte e alimentação.
O Município conta com 46 escolas estaduais e 25 particulares,
nas quais se oferece o Ensino de Nível Médio.
As regiões Sul e Leste, mais densamente povoadas, concentram
uma população estudantil maior e apresentam um número bem
mais elevado de matrículas no Ensino Médio em escolas da Rede
Pública, enquanto na Região Centro o número de matrículas
em escolas particulares é maior do que nas estaduais. Isso se
justiﬁca pela localização da maior área comercial, nessa mesma
Região, por uma população portadora de maior poder aquisitivo,
pela concentração da maioria das escolas particulares e pela
procura de matrícula de considerável parcela da população
escolar de outros bairros e Municípios vizinhos, com situação
econômica capaz de mantê-los em escolas desse tipo.

6.3.6. Educação Proﬁssional
A proﬁssionalização é hoje vista como um bem educacional
ao qual todo o cidadão deve ter acesso, beneﬁciando-se das
conquistas cientíﬁcas e tecnológicas da sociedade.
No Estado de São Paulo, a Educação Proﬁssional foi normatizada
pela indicação CEE 14/97 e pela Deliberação CEE 14/97 e a de
nível técnico obedece às diretrizes estabelecidas pela indicação
CEE 08/00.
O censo escolar realizado entre os anos de 2000 a 2005 revela
que a procura pelo Ensino Proﬁssional tem crescido nos últimos
anos, porém de forma pouco signiﬁcativa, em relação ao número
de alunos que concluem, todos os anos, o Ensino Médio. Essa
demanda é atendida basicamente pela rede particular de
ensino.

Algumas Instituições de Ensino Superior da região já criaram
ou estão criando incubadoras (UNIVAP, CTA/ITA: IncubAero)
e pólos tecnológicos. A Prefeitura Municipal e a Secretaria de
Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
do Estado de São Paulo assinaram protocolo de intenções
para a criação de uma instituição capaz de integrar iniciativas
e fomentar processos de inovação, empreendedorismo e
competição (“cluster” tecnológico). A oferta de vagas públicas

A matrícula nas Instituições de Educação Superior vem
apresentando um rápido crescimento nos últimos anos. Em
1992, o número total de matriculados na educação superior era
de 4.226 e, em 2002, este número elevou-se para 12.879, ou
seja, um crescimento de aproximadamente 204,55% no número
de matrículas.
A participação do ensino privado superior no oferecimento
da graduação superou o ensino público federal e estadual.
O crescimento de matrículas nos últimos dez anos no ensino
público federal foi de 14,9%, no estadual 57,8% e no ensino
privado foi de 242% ou seja, o setor privado teve uma oferta
de atendimento maior que o setor público em 169,3%. O
crescimento de matrículas nestes dez anos no ensino superior
estadual foi superior ao ensino federal, em virtude da abertura
de vagas no curso noturno a partir do ano de 1999.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988,
o artigo 211 estabelece que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração
seus sistemas de ensino, sendo que os Municípios atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
Portanto, apesar de não prioritária em sua ação, o Município
deve articular atividades cooperativas referentes ao ensino
médio (de ação prioritária dos Estados) e superior (de ação
prioritária da União).

no Ensino Superior é ínﬁma em São José dos Campos, o que
exige ações do Município no sentido de estimular o Estado e a
União a aumentar as vagas públicas na Região.
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6.3.7. Educação Superior

Todos decidindo o futuro da cidade.

6.4. Esportes e Lazer
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Até o ano de 1978, as atividades esportivas do Município eram
geridas por um Setor de Esportes, subordinado à Divisão
de Cultura, do antigo Departamento de Educação, Cultura,
Esportes e Promoção Social. Criou-se, então, a Coordenadoria
de Esportes e Lazer, cuja meta era a implantação de atividades
esportivas nos Centros Comunitários e a organização de eventos
esportivos, passando em 1986, à Secretaria de Esportes e
Lazer em razão das necessidades geradas pelo crescimento da
Cidade. Com o objetivo de difusão e implantação de atividades
esportivas diversiﬁcadas, recreativas e de lazer junto a todos os
segmentos da população, adotou-se a sub-divisão a seguir:
Atividades Esportivas - objetivam a massiﬁcação e difusão do
esporte como componente da educação geral do indivíduo
e a melhoria das condições físicas da população e sua
socialização
Atividades Diversiﬁcadas - Representam um segmento de
atividades de prática permanente para adultos e idosos.

Atividades Recreativas e de Lazer - Buscam o desenvolvimento
do lúdico na criança, no adolescente e no adulto, através de
ruas de lazer, jogos, gincanas e brincadeiras.
As atuais atividades esportivas, recreativas e de lazer no
Município de São José dos Campos são desenvolvidas pelas
seguintes instituições públicas:
•

Delegacia Regional da Juventude, Esportes e Lazer (DRJEL);

•

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

•

Secretaria Municipal de Educação;

•

Secretaria Estadual de Educação, e por um conjunto de
instituições privadas, compreendendo clubes esportivos,
associações desportivas classistas, escolas particulares e
academias de ginástica.

O relacionamento intersecretarias foi ampliado em função da
política de ações globalizadas implantadas na última década,
beneﬁciando as parcerias já existentes e favorecendo a
implantação de novos projetos.

6.5. Cultura
São José dos Campos vem atraindo ao longo das últimas
décadas, grandes contingentes populacionais de diferentes
espectros culturais, oriundos de diversas Regiões do País, que
escolheram a Cidade como local para viver e empreender seu
futuro. Como resultado, a diversidade cultural é uma peculiar e
estimulante característica populacional da Cidade, sendo parte
imprescindível de seu patrimônio.
Essa diversidade cultural encontra-se nas mais diversas formas
de criação e expressões artísticas que aqui se manifestam, da
popular à erudita, resultado desse convívio e diálogo entre a
cultura “caipira” local, fruto da ocupação humana no vale do
Paraíba ao longo da história, e das diversas culturas oriundas
das diferentes Regiões do País.
Diante desta conﬁguração, a administração das ações públicas
de cultura no Município deve garantir, a partir das diretrizes
da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ações para manter
e dinamizar o convívio e o diálogo cultural entre os cidadãos,
possibilitando e incentivando, com todos os seus recursos, as
condições para a produção, expressão, vivência e consumo
dessa diversidade cultural em todas as suas formas de criação,
estimulando o seu reconhecimento e valorização enquanto
agentes geradores da cultura e patrimônio do Município e,
ao mesmo tempo, ampliando democraticamente o acesso, a
todos os setores da sociedade, dos bens culturais, materiais e
imateriais que compõe, tanto o patrimônio cultural da Cidade,
quanto o de toda a humanidade.
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo deﬁne as ações que
compõem uma política cultural organizada para a efetivação
de seus compromissos através da continuidade da política de
consolidação e constante qualiﬁcação de todos os serviços,
atividades, projetos e programas já existentes, apoiados pelos
eixos bases a seguir relacionados:

a)

Gestão de documentos e manutenção de arquivo público;

b)

Políticas museológica e museográﬁca;

c)

Política de preservação patrimonial (identiﬁcação,
preservação e restauro do Patrimônio Cultural Material),
efetivando-os para o uso público;

d)

Programa de Educação Patrimonial - PEP, objetiva tornar
acessível, aos indivíduos e aos diferentes grupos sociais,
os instrumentos e a leitura crítica dos bens culturais em
suas múltiplas manifestações, sentidos e signiﬁcados.

Além dos eixos-base acima, a parceria com Entidades de
Classe, Rede Escolar, SABs, Empresas, Clubes de Serviços,
Associações Beneﬁcentes e/ou Culturais, setores competentes
de cultura de diversos Municípios e Estados, bem como ações
intersecretarias e internacionais têm sido de grande importância
para o comprometimento e organização da sociedade civil junto
à Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

6.5.1. Equipamentos Culturais
Para a efetivação dos programas e atividades a Fundação
Cultural Cassiano Ricardo administra ou co-participa dos
espaços abaixo, ressaltando-se que sua grande maioria
ainda não pertence à Administração Pública, o que mostra a
imprescindibilidade de efetivação/apropriação de espaços
destinados ao bem cultural:
Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo: prédio devidamente
restaurado e adequado para acondicionar o acervo de livros,
revistas, jornais etc.
Teatro Municipal de São José dos Campos: administrado pela
Fundação Cultural Cassiano Ricardo é utilizado para atividades
artísticas de caráter formativo e informativo, abrigando
basicamente espetáculos de teatro, dança e música, bem como
festivais e programas especiais nas diversas áreas durante todo
o ano.
Museu Municipal: Atualmente desativado, está instalado em um
dos galpões da antiga Tecelagem Parahyba, onde se encontra
a Reserva Técnica.

•

Qualiﬁcação dos espaços culturais já existentes,
interfaciando-os junto à Ação Cultural Descentralizada;

Arquivo Público do Município: Está instalado em um dos galpões
da antiga Tecelagem Parahyba.

•

Ação Cultural Descentralizada consiste na instalação de
pólos culturais pertinentes às necessidades diagnosticadas,
iniciada em 1993, em espaços cedidos como escolas,
creches, obras sociais, denominados Casas de Cultura,
que constituem espaços culturais onde são realizados
oﬁcinas e cursos gratuitos de várias linguagens artísticas,
como dança, música, artes plásticas, fotograﬁa, e outros.

Espaço Cultural “Mário Covas”: O prédio da antiga Câmara
Municipal foi devidamente recuperado e restaurado, tendo sido
devolvido à fruição do público sob a forma de espaço cultural.
Cine Teatro Benedito Alves da Silva: Atualmente fechado e
desativado, necessitando de reformas.
Centro Cultural Cine Santana: Destinado a suprir a demanda

Todos decidindo o futuro da cidade.

Política de Patrimônio Cultural, visando identiﬁcar, preservar
e perenizar o Patrimônio Cultural e Ambiental, estruturada em
quatro pilares:
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Algumas das necessidades para o treinamento esportivo foram
atendidas através da implantação do Projeto Atleta Cidadão,
como transporte, alimentação, acompanhamento escolar e
médico. Os grupos pertencentes ao Projeto Atleta Cidadão
são trabalhados para fornecer talentos para a manutenção das
equipes.

do Teatro Municipal e do Cine Teatro Benedito Alves da Silva
consolidou a Ação Cultural Descentralizada na Zona Norte.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Centro Cultural Clemente Gomes: além das atividades culturais,
abriga o setor administrativo da Fundação Cultural.
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Outros Espaços culturais fazem hoje parte da Divisão de Ação
Cultural Descentralizada como: Espaço Cultural São Francisco
Xavier, Espaço Cultural Jardim da Granja, Espaço Cultural
Chico Triste, Espaço Cultural Eugênio de Melo (Rancho do
Tropeiro), Espaço Cultural Paraíso do Sol, Espaço Cultural
Jardim Morumbi, Espaço Cultural Dom Pedro, Espaço Cultural
Bosque dos Eucaliptos e Espaço das Artes Helena Calil.

6.6. Promoção Social
É de competência da Secretaria de Desenvolvimento Social a
intervenção nas questões da assistência, no âmbito do Poder
Público Municipal em São José dos Campos.
Pensar a assistência social como direito do cidadão implica
situá-la no conjunto dos direitos sociais como um todo - a
cidadania.
A política de assistência social deve apresentar respostas às
diversas demandas sociais e populares. Sob a perspectiva de
se fazer à ruptura com o assistencialismo, prática entendida
como discriminatória, de tutela e favor, a prática assistencial
deve-se constituir em estratégia para a inclusão social.
Em dezembro de 1993 foi promulgada a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS – Lei n° 8.742 de 07 de dezembro de
1993) que tem por ﬁnalidade a regulamentação dos artigos 203
e 204 da Constituição Federal, estabelecendo os Princípios e
Diretrizes que passaram a reger a Assistência Social.
Em 1998 é aprovada a Política Nacional de Assistência Social
dispondo o trabalho social com foco na família. Em 1999
é aprovada a Norma Operacional Básica que disciplina a
implantação e implementação da Política.
Nestes últimos dez anos a assistência social vem sofrendo
profundas alterações na perspectiva de consolidar-se como
uma política pública efetiva. A esfera federal, responsável pela
coordenação nacional da Política de Assistência Social, emitiu
normas operacionais básicas visando garantir a implantação
e implementação da Política Nacional da Assistência Social,
garantindo-se os princípios e diretrizes contidos na LOAS.
A Secretaria de Desenvolvimento Social vem acompanhando
estas transformações e adequando-se às exigências contidas
na LOAS e NOBs (normas operacionais básicas). Dentre elas
destacamos:
•

Criação e implantação do Conselho Municipal de
Assistência Social instância deliberativa municipal da
Política de Assistência Social (1996);

•

Criação e implantação do Fundo Municipal de Assistência
Social com alocação de recursos próprios destinados ao
ﬁnanciamento das ações de assistência social (1996);

•

Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social
(anualmente) como instrumento de gestão; e,

•

Declaração de capacidade de gestão municipal, da política
de assistência social.

Cumpridas estas exigências, o Município recebeu habilitação
para a Gestão Municipal de Assistência Social, sendo delegado
ao secretário da SDS a função de Gestor Municipal.
A Secretaria de Desenvolvimento Social passa a ter como
missão: ser o órgão gestor e executor da Política de Assistência
Social, tendo como funções básicas à inserção, prevenção,
proteção e promoção das famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social e/ou em situação de risco social e/ou
pessoal.
Dentro deste novo contexto, à Secretaria de Desenvolvimento
Social deﬁniu como eixo das ações da Política Municipal de
Assistência Social a família/ comunidade como elo integrador
das ações e foco dos programas especíﬁcos.

6.6.1. Proteção Social
Em setembro de 2004 o Conselho Nacional de Assistência
Social deliberou quanto a nova Política Nacional de Assistência
Social (PNAS), proposta pelo Gestor Nacional.
A nova PNAS rompe com a visão segmentada das ações
de assistência social (criança/adolescente, idoso, pessoa
portadora de deﬁciência, família, população de rua) e passa
a deﬁni-las e classiﬁcá-las de acordo com o nível de proteção
social (básica ou especial) a ser dispensada à família/indivíduo,
considerando-se a situação vivenciada (vulnerabilidade ou
situação de risco social/pessoal).
Destaca-se a articulação com as Entidades Sociais do Município,
que através da Política de Convênios e Assessoria Técnica
garantirá a parceria necessária, bem como o planejamento
integrado das ações na área da Assistência Social.

6.6.2. Proteção Social Básica
Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidade e aquisições, e o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da
pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso
aos serviços públicos, dentre outros) e, ou fragilização de vínculos
afetivos-relacionais e de pertencimento social.
Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos
de acolhimento, convivência e socialização das famílias
e de indivíduos, conforme identiﬁcação da situação de
vulnerabilidade apresentada.

São serviços que requerem acompanhamento individual e
maior ﬂexibilidade nas soluções protetivas, estão subdivididos
de acordo com a complexidade da situação de risco
apresentada.
Proteção Social Especial de Média Complexidade:
são serviços que oferecem atendimentos às famílias e
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos
familiares e comunitários não foram rompidos. Requerem
atenção especializada e mais individualizada e/ou de
acompanhamento sistemático e monitorado. Difere-se da
proteção básica por se tratar de um atendimento dirigido às
situações de violação de direitos.
Proteção Social Especial de Alta Complexidade: são de alta
complexidade os serviços que garantem a proteção integral
(moradia, alimentação, higienização) a famílias e indivíduos
que se encontram sem referência e/ou em situação de
ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou
comunitário. Ex.: abrigos para crianças/adolescentes e idosos,
albergues, casas lares etc.
Ao deﬁnir suas diretrizes de trabalho, abaixo relacionadas
por ordem de prioridade, a Secretaria de Desenvolvimento
Social tem a preocupação de garantir atendimento global, de
qualidade, à população em situação de vulnerabilidade social
e/ou em situação de risco social/pessoal:

6.6.4. Fundação Hélio Augusto de Souza FUNDHAS
A Fundação Hélio Augusto de Souza tem por ﬁnalidade básica,
a implantação de programas de atendimento social às crianças,
aos adolescentes e às famílias de baixo poder aquisitivo, bem
como a capacitação proﬁssional de formação inicial continuada
e de nível técnico à jovens e adultos. A Instituição, no contexto da
mediação de política pública, deve cumprir a responsabilidade
em conjunto com a família e a sociedade civil, buscando assim,
novas propostas de atendimento.
A FUNDHAS tem caráter ﬁlantrópico e presta serviços gratuitos
permanentes e sem qualquer discriminação de clientela,
conforme legislação em vigor.
Na busca de uma melhoria contínua da qualidade de seus
serviços, foram estabelecidos diversos programas referentes à
Qualidade Total,em consonância com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, visando preparar a Instituição para a certiﬁcação
do sistema de gestão de acordo com os requisitos da Norma

Ao todo, a Instituição mantém 22 unidades em bairros periféricos,
sendo 16 do Programa Criança e 06 do Programa Adolescente,
além de 01 Centro de Educação Proﬁssional – CEPHAS, assim
distribuídos: 02 na Região Norte, 08 na Região Sul (incluindo o
Centro de Educação Proﬁssional), 03 na Região Sudeste, 02 na
Região Centro, 05 na Região Leste, 01 na Região Oeste e 02 em
São Francisco Xavier.
Para a realização de seus objetivos a Instituição conta com uma
dotação orçamentária do Município, bem como com recursos
provenientes de contribuições e de convênios mantidos com
instituições públicas e privadas.
A porcentagem de crianças e adolescentes (0 a 18 anos)
atendidas no Município é de 32,33%. A grande maioria
reside nos bairros periféricos que carecem de serviços
sociais específicos para o atendimento à essa população.
Para sanar os problemas enfrentados, principalmente pela
crise econômica, há necessidade da criação de políticas
integradas (educação, saúde, assistência social e outras),
bem como de uma rede de serviços, obedecendo as
características das Regiões.
Em virtude do quadro apresentado, o Município criou leis
especiais de proteção, previstas no 3.º capítulo da Lei
Orgânica do Município, de 1990. Destaca-se o artigo 296:
“Cabe ao Poder Público garantir a assistência promocional a
crianças e adolescentes cujos pais não possuem condições
para manutenção da família, através de ações próprias ou de
convênios com entidades sociais particulares, empresas e
fundações”.
O trabalho social desenvolvido pela FUNDHAS vem se
consolidando no decorrer dos anos por meio de um programa
de educação complementar, apresentando uma proposta
sócio-educativa clara e coesa que visa proporcionar a seus
usuários oportunidade de adquirir conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores, bem como promover a sociabilidade criativa,
estimulando o potencial e o desenvolvimento da autonomia em
prol da melhoria da qualidade de vida.
Atualmente a FUNDHAS conta 8.000 (oito mil) usuários em seus
diversos programas. Porém, ainda há uma demanda reprimida
superior à sua capacidade de atendimento, com cerca de
12.000 (doze mil) crianças e adolescentes aguardando vaga. A
ampliação de recursos para a Instituição é fator imprescindível
para viabilização do atendimento da demanda reprimida.

Ações
Programa Criança: atende crianças e adolescentes na faixa
de 07 a 12 anos, com o objetivo de desenvolver práticas com
ênfase nas atividades lúdicas, aprendizagem e participação.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que
se encontram em situação de risco pessoal e/ou social, por
ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua,
situação de trabalho infantil entre outras.

NBR ISO 9000, tendo como meta ser referência mundial no
desenvolvimento integral da criança e do adolescente.
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Programa Arte Educação –atende adolescentes na faixa etária
de 13 a 14 anos, com o objetivo de estimular a responsabilidade,
o compromisso e a visão crítica e transformadora dos jovens.
Programa Aprendiz – atende adolescentes de 15 a 18 anos com
o objetivo de desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes
que contribuam para o empreendorismo, empregabilidade e a
inclusão social.

Todos decidindo o futuro da cidade.

CEPHAS - Centro de Educação Proﬁssional Hélio Augusto
de Souza: atendimento de jovens e adultos com o objetivo de
proﬁssionalizá-los e capacitá-los para o mercado de trabalho.
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Centro Tecnológico: espaço de referência em tecnologia da
informação e comunicação, cujo objetivo é auxiliar e incentivar
os funcionários da instituição que trabalham diretamente
com crianças e adolescentes a utilizarem as NTIC´s (Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação) como recurso
pedagógico.
Programas de Ações Intersecretarias: A FUNDHAS e algumas
Secretarias Municipais dividem a responsabilidade de
desenvolver as atividades técnicas e propiciar as condições
necessárias para o bom funcionamento dos programas;
Programa Aquarela: atendimento de crianças e adolescentes
em situação de risco (vítimas de violência, abuso sexual,
negligência) e suas respectivas famílias e/ou responsáveis.
Projeto Adole-Ser: Atendimento de adolescentes com medidas
sócio-educativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de
Serviço à Comunidade (PSC), bem como de suas famílias,
propiciando condições para que os adolescentes construam um
projeto de vida de ruptura com a prática infracional e passem a
exercer plenamente sua cidadania.
Projeto COFACI/UAI: O Centro de Orientação às Famílias
de Adolescentes em Situações de Custódia e Internação/
Unidade de Atendimento Inicial desenvolve ações educativas
para adolescentes autores de ato infracional em situação de
custódia, conforme o artigo 175 do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA e suas respectivas famílias.
Projeto Agente Jovem: atende jovens na faixa etária de 15
a 17 anos, residentes em áreas de periferia urbana e em
situação de vulnerabilidade social. Tem como objetivos
estimular o protagonismo juvenil nas comunidades, incentivar a
permanência do jovem no sistema educacional e proporcionar
experiências práticas que o preparem para futuras inserções no
mundo do trabalho.
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil : atendimento
de crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, em parceria com
os diversos setores governamentais e da sociedade civil, que
objetiva erradicar o trabalho infantil. As crianças vítimas do
trabalho infantil são inseridas no Programa Criança.

Programas em parceria: Tem o objetivo de celebrar convênios
e contratos em consonância com suas ﬁnalidades e apoiar,
em parceria com outras Secretarias Municipais, os programas
voltados às demandas de atuação de criança, adolescente e
família. São eles:
CAPS-AD: Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas
–é um programa voltado ao atendimento de pessoas envolvidas
com álcool e / ou outros tipos de drogas que desenvolve ações
em parceria com outras Secretarias Municipais. A FUNDHAS
atuará com proﬁssionais que desenvolverão práticas voltadas a
essa problemática nessas parcerias.
FECAF - Família Empreendedora: Centro de Antenção à Família
- com a nova proposta de Assistência Social, a família passa
a ser o foco de atendimento de todos os programas, projetos
e serviços da rede de proteção social. Portanto, o trabalho
com famílias deve ser construído com base nessa perspectiva
e com a garantia de acesso a bens e serviços de acordo
com as necessidades especíﬁcas de cada família por parte
das diversas políticas públicas, através de um compromisso
intersecretarial. Para eﬁcácia dessa nova abordagem, a
FUNDHAS operacionalizará, junto às famílias atendidas,
programas instituídos pelo pacto municipal.
Agente Comunitário de Saúde: consiste em prestar assistência
de saúde integral, contínua e de qualidade à população,
nas regiões onde existe maior índice de mortalidade infantil,
grande número de crianças com baixo peso ao nascer e áreas
denominadas de risco social (favelas, moradias irregulares e
outras). Esses serviços são prestados nas Unidades de Saúde
e nos domicílios.
Os programas desenvolvidos pela FUNDHAS são pautados
numa linha sócio-pedagógico-cultural, de forma a contribuir com
seus usuários no desenvolvimento de suas potencialidades, bem
como sua inserção no processo de construção e participação
social para o exercício pleno da cidadania.
Destaca-se a contribuição signiﬁcativa de todos esses
programas na outorga, pelo UNICEF, do título de “Município
Amigo da Criança” a São José dos Campos. Além disso, outros
reconhecimentos de âmbitos estadual, nacional e internacional
foram conquistados pela cidade.

Todos decidindo o futuro da cidade.
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6.7. Serviços Públicos
Neste item serão abordados os temas referente a Defesa
e Manutenção da Cidade, Abastecimento e os Serviços
Funerários.

6.7.1. Defesa da Cidade e Cidadania
A Secretaria Especial de Defesa do Cidadão veio atender a
necessidade de integrar as atividades de defesa e orientação
à população. Criada no ano de 2000, coordena as políticas
públicas da Cidade na área de segurança, sendo responsável
pela Guarda Municipal, pelo Centro de Operações Integradas –
COI, pela Defesa Civil, pela Fiscalização de Posturas Municipais,
pela administração do PROCON, e pelos Programas: Agente de
Cidadania, Anti-Drogas e Antipichação.
Os trabalhos são desenvolvidos de forma conjunta para que se
tenha um resultado efetivo no Município.
Quanto à segurança pública, embora por força constitucional
seja atribuição do Estado, o Município tem prestado contribuição

ao setor, com o repasse de recursos através de convênio e
parcerias com as polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros.
Por sua vez, estes têm possibilitado maior eﬁciência aos
trabalhos dos agentes e de organizações de defesa da Cidade
e do cidadão.

Guarda Municipal
Conforme os ordenamentos da nova Constituição, a Guarda
Civil Municipal foi criada em 1988, com o objetivo de vigilância
de próprios públicos e para dar apoio a atividades policiais.
Em 2000, passou por signiﬁcativo processo de ampliação de
efetivo e aquisição de equipamentos. Com o propósito de
promover sua descentralização, foram criadas as Inspetorias
Regionais, hoje em número de 07, e a Subinspetoria de São
Francisco Xavier.
A Guarda atua com vigilância ﬁxa, rondas e controle por meio de
alarmes e câmeras de vídeo. Parcela signiﬁcativa dos Guardas
Municipais trabalha com armamento e coletes à prova de bala.

Centro de Operações Integradas - COI

Todos decidindo o futuro da cidade.

O Centro de Operações Integradas – COI, é um projeto que
foi desenvolvido pela Secretaria de Defesa do Cidadão em
parceria com o Ministério da Justiça e a Polícia Militar do Estado
de São Paulo. Foi inaugurado em dezembro de 2002, no Espaço
Cultural Mário Covas.
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Trata-se basicamente da uniﬁcação do atendimento telefônico
de solicitações de emergência num único número telefônico,
o 190 da PM, e da informatização, com tecnologia avançada,
de todo o processamento das informações. O resultado é uma
maior rapidez e eﬁciência de atendimento das ocorrências,
bem como a geração de dados estatísticos para um melhor
planejamento das ações.
Os serviços envolvidos no COI de São José dos Campos são:
•

Polícia Militar

•

Guarda Civil Municipal

•

Defesa Civil

•

Saúde (transporte e recepção de vítimas de acidente ou
mal súbito)

•

Transportes (ﬁscalização de trânsito)

•

Assistência Social (encaminhamento de mendicantes e
migrantes)

•

Fiscalização de Posturas Municipais

Inicialmente, o COI recebeu investimento de cerca de um milhão
e duzentos mil reais da Prefeitura de São José dos Campos e do
Ministério da Justiça. Os recursos foram aplicados na adaptação
do local, na instalação de equipamentos de comunicação de
alta tecnologia e de 33 câmeras para monitoramento de ruas
do centro da Cidade. Em 2004, esse número foi ampliado para
80 câmeras, sendo estas instaladas nas principais avenidas e
centros comerciais de todos os bairros da Cidade. Também na
sede do COI são monitorados todos os alarmes instalados em
escolas municipais.
O total investido foi de R$ 1,738 milhão na aquisição dos novos
equipamentos e na implantação de 60 quilômetros de ﬁbra
óptica. Esse é um dos maiores sistemas de vigilância eletrônica
do país.

Defesa Civil
A Defesa Civil realiza ações preventivas de socorro e assistência
à população e situações de riscos de desmoronamento e outros
acidentes.

Fiscalização de Posturas Municipais
O Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais passou
a integrar, no início do ano de 2005, a Secretaria de Defesa
do Cidadão. Antes, estava vinculado à antiga Secretaria de

Obras e Habitação. Os ﬁscais de posturas são os agentes
responsáveis pela ﬁscalização das normas estabelecidas no
Código Administrativo do Município.

Procon
Como canal direto de prestação de serviços pertinentes à defesa
do consumidor, o Procon busca formular medidas práticas que
possibilitem a melhoria da qualidade dos trabalhos e minimizar
carências, através de uma reestruturação no ambiente físico e
no aspecto humano.

Programa Agente de Cidadania
Atende jovens de 18 a 21 anos que passam por um processo
seletivo que inclui critério socioeconômico. Sob orientação da
Guarda Civil atuam nas escolas municipais, prédios públicos,
praças e parques orientando as pessoas para atitudes de
cidadania. Também recebem treinamento e qualiﬁcação
proﬁssional para que tenham chances de conseguir colocação
no mercado de trabalho.

Programa Municipal AntiDrogas
Envolve ações de diversas secretarias em um trabalho conjunto,
de informação, conscientização, prevenção do uso de drogas e
apoio em caso de dependentes químicos.

Programa Antipichação
Em desenvolvimento desde setembro de 2001, o projeto se
apóia no estabelecimento de parcerias e em forte campanha
de mídia. É um trabalho que envolve o esclarecimento da
população sobre os problemas relacionados à pichação,
denúncia através do 190, fornecimento de tinta para a pintura
dos imóveis pichados a ser realizada pelos pichadores quando
pegos em ﬂagrante, vigilância de áreas re-pintadas e pintura
imediata em caso de terem sido novamente pichadas. As
atividades têm sido desenvolvidas nos principais corredores de
comércio.

6.7.2. Manutenção da Cidade
Conforme relatado no PDDI-95, as características do desenho
urbano fragmentado e descontínuo, geram necessidades muito
próprias de manutenção. A Secretaria de Serviços Municipais
vem realizando o trabalho de manutenção da cidade, através da
regionalização de seus serviços, em especial quanto à limpeza
periódica de vias públicas, praças, parques e áreas verdes, e
a conservação do sistema viário, gerando maior economia ao
erário público e eﬁciência do sistema.

6.7.3. Abastecimento
O serviço de abastecimento tem como objetivo tornar acessível
à população, os gêneros hortifrutigranjeiros e outros produtos,
por meio da realização e da ﬁscalização de feiras livres, nas
diversas Regiões do Município. A Administração Municipal
desenvolve o projeto “Feira Amiga”, onde são reaproveitados

racionalmente os alimentos, esteticamente não comercializáveis,
mas em perfeitas condições de consumo que são enviados
para entidades cadastradas no projeto; e mantém o programa
“Levantamento das condições das Estradas Rurais”, que
visa manter atualizados os dados sobre a conservação e
manutenção das estradas rurais, beneﬁciando o produtor no
acesso e escoamento de sua produção.
A Divisão de Abastecimento promove ações isoladas de apoio
ao pequeno produtor rural.

Os cemitérios públicos nos últimos anos passaram por uma fase
de reorganização tanto física quanto administrativa. A partir do
Decreto nº 9534/98 de 17 de agosto de 1998, criou-se uma
nova modalidade de concessão de área, além das perpétuas
e de renovação já existentes, chamada “temporária”, onde as
gavetas de sepultamento são concedidas pelo prazo máximo
de 3 (três) anos, sem direito de renovação. Ao término desse
prazo o responsável pelo sepultamento deverá providenciar
a destinação dos restos mortais, podendo a família optar por
manter os despojos no ossuário municipal ou encaminhar para
outra localidade de sua preferência. A gaveta desocupada ﬁca
disponível para novo sepultamento. Com essa nova proposta
tem-se à disposição do Município uma margem de segurança
de gavetas para sepultamentos de no mínimo 6 meses.
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O Município de São José dos Campos conta com sete
cemitérios que estão localizados no Centro, Colônia Paraíso,
Santana, Jardim Valparaíba e nos Distritos de Eugênio de Melo
e de São Francisco Xavier, sendo cinco destes públicos e dois
particulares (Horto São Dimas e Parque das Flores).

Todos decidindo o futuro da cidade.

6.7.4. Serviços Funerários

Todos decidindo o futuro da cidade.
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7. Desenvolvimento
Urbano-Ambiental
O Desenvolvimento Urbano, compreendido pelo Meio Ambiente,
pelo Perﬁl Socioeconômico e pelo Perﬁl da Estrutura Urbana, consiste
em uma leitura da Cidade, quanto aos aspectos do uso do solo,
do sistema viário e do transporte coletivo, permeando-se a todos
esses, as variáveis sociais, econômicas e ambientais, de forma a
obter um diagnóstico dos problemas urbanos do Município.

7.1. Meio Ambiente
A busca da sustentabilidade ambiental nos centros urbanos
e a formulação de estratégias preventivas e corretivas para
a redução de impactos ambientais são os maiores desaﬁos
que a humanidade deve enfrentar neste século, pois segundo
estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), entre
1990 e 2025, haverá cerca de cinco bilhões de pessoas ou 80%
da humanidade vivendo em Cidades.
O futuro está nas cidades e, da mesma forma, o presente
também depende da vida urbana. Temos, portanto, que efetivar
a função ambiental das cidades para as presentes e futuras
gerações.”* Entende-se por “função” fazer, cumprir, exercitar e
desenvolver estratégias ambientais que favoreçam o processo
de gestão e apóiem a rede urbana, em conformidade com as
premissas do desenvolvimento sustentável.
Basicamente o sistema de gestão ambiental urbana deve estar
apto a atender quatro conjuntos de demandas, no que se refere
à estrutura executiva:

Planejamento Ambiental: análise ambiental dos espaços e
territórios do Município; pois o ordenamento racional do espaço
urbano não pode dissociar-se da proteção ambiental;
Desenvolvimento de Áreas Verdes: a identiﬁcação de demanda
por áreas verdes urbanas; a implantação de espaços, praças
e outras áreas verdes urbanas; a proteção e conservação de
parques, e o tratamento paisagístico urbano;
Controle da Qualidade Ambiental: controle preventivo
com o sistema de registro e licenciamento ambiental de
empreendimentos e o controle corretivo com o sistema
de ﬁscalização, identiﬁcação do agressor-degradador e o
acionamento jurídico-administrativo dos responsáveis; e,
Educação Ambiental: abrange todas as ações dos conjuntos
anteriores, de forma transversal. As áreas, ambiental e de
educação, formam uma estrutura duradoura e conseqüente na
formação de cidadãos, de melhores condições ambientais e de
vida da sociedade.
O Capítulo 28 da Agenda 21 Global estabelece que “cada
autoridade em cada país implementará uma Agenda 21 local,
tendo como base de ação a construção, operacionalização,
manutenção da infraestrutura econômica, social e ambiental
local, estabelecendo políticas ambientais locais e prestando
assistência na implementação de políticas ambientais
nacionais”.

Assim, nesse sentido o Plano Diretor deve apontar ao Município
o reforço de suas responsabilidades diretas de planejamento,
ação e ﬁscalização, e promover a articulação entre as diversas
esferas e programas de modo a aumentar-lhes a eﬁcácia. A
criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através da
Lei nº 6.808/05, já constitui importante avanço e deverá dar
novo impulso para a gestão ambiental no Município.
Quanto às questões relacionadas ao uso e ocupação do solo, a
Lei Complementar n° 165/97, que dispõe sobre o parcelamento
e o zoneamento, desenvolvida a partir dos princípios
estabelecidos no PDDI – 1995, não conseguiu equacionar todos
os problemas na área ambiental:

7.2. Perﬁl Socioeconômico
Para o estabelecimento do Perﬁl Socioeconômico dos setores
que compõem a área urbana e de expansão urbana foi
selecionado um conjunto de variáveis, a partir da base de
dados da Pesquisa de Instrumentação do Planejamento Urbano
e Avaliação do Déﬁcit Habitacional em São José dos Campos
- 2003, e das informações censitárias.
O conjunto de variáveis selecionadas para o trabalho
compreende as variáveis demográﬁcas, habitacionais, de
circulação, socioeconômicas e de percepção. Estas foram
deﬁnidas dentre aquelas que possibilitam monitorar os vetores
de crescimento da Cidade, o conhecimento dos aspectos
socioeconômicos da população e a percepção de problemas
por parte desta população, que possam estar diretamente
relacionados com o uso do solo.
Tais informações relacionadas com o Perﬁl da Estrutura Urbana,
que será abordado posteriormente, permitem obter subsídios
técnicos para deﬁnição da política urbana, em especial quanto
à deﬁnição dos locais mais adequados ao adensamento, ao
fortalecimento de setores de comércio, serviços e indústria,
visando à absorção de mão-de-obra e a garantia da mobilidade
urbana, em especial do sistema de transportes públicos.

•

Persistência no ambiente urbano de alguns conﬂitos de uso
(residência X outras atividades);

As variáveis, agrupadas em cinco categorias, são apresentadas
a seguir:

•

Questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável
das áreas de proteção ambiental, em especial das várzeas
dos Rios Paraíba do Sul e Jaguari;

Variáveis demográﬁcas
•

Tamanho da população (número de habitantes estimado
através da amostra da Pesquisa de Instrumentação 2003). Os setores foram classiﬁcados quanto ao tamanho
populacional como pequeno (até 12 mil habitantes), médio
(entre 12 mil e 25 mil habitantes) e grande (mais de 25 mil
habitantes);

•

Número de domicílios (número de domicílios estimado
através amostra da Pesquisa de Instrumentação - 2003);

Mineração e as atividades sujeitas aos Estudos de Impacto
Ambiental e de Análises de Riscos, que aguardam o
processo de regulamentação da Lei Orgânica.

•

Crescimento populacional
da população calculadas
demográﬁcos); e,

Outra questão relevante dentro do ambiente urbano, diz respeito
à qualidade do ar. Na Cidade vários fatores contribuem para o
agravamento da poluição do ar, tais como: o aumento da frota de
veículos, a presença de rodovias que cortam o Município com
ﬂuxo de veículos pesados movidos a diesel e a concentração
de atividades industriais.

•

Perﬁl etário (estrutura etária da população estimada através
da amostra da Pesquisa de Instrumentação - 2003).

•

Efetiva proteção dos fundos de vales dos rios e córregos que
atravessam a malha urbana e dos aqüíferos subterrâneos;

•

Existência de áreas de topograﬁa acidentada na Zona de
Expansão Urbana Norte sujeitas à aplicação do Código
Florestal, em especial quanto as restrições de topo de
morro e,

•

(taxas de
com bases

crescimento
nos censos

Variáveis habitacionais
•

Tipo de domicílio (classiﬁcação dos domicílios como casa,
apartamento ou cômodo);

Todos decidindo o futuro da cidade.

Entretanto, quanto a esse sistema de gestão ambiental, cabe
ressaltar que, pela abrangência da temática ambiental e pelo
relativamente pequeno tempo de inserção na institucionalidade,
existe uma grande sobreposição de funções entre as esferas
do poder público e uma grande diversidade de normas,
programas e ações, seja de órgãos estatais ou de organizações
da sociedade civil no setor.

A Educação Ambiental e a conscientização pública são
fundamentais na sustentação dos programas ambientais. Para
tanto o Poder Público Municipal, através da Secretaria da
Educação, vem incorporando a Educação Ambiental em seu
currículo pedagógico, nas matérias de Ciências e Geograﬁa.
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A Lei Federal n° 6.938/81 que institui a Política Nacional de
Meio Ambiente, cria o SISNAMA – Sistema Nacional do Meio
Ambiente, que tem como órgão superior o Conselho Nacional
de Meio Ambiente – CONAMA e como órgão central o IBAMA –
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis,
que é constituído por todos os órgãos e entidades federais,
estaduais e municipais, envolvidos com o disciplinamento
do uso racional dos recursos ambientais e a preservação da
qualidade ambiental.

•

Forma de ocupação (classiﬁcação do domicílio como
próprio, alugado ou cedido); e,

•

Faixa de renda dos domicílios ocupados por aluguel
(classiﬁcação dos domicílios ocupados por aluguel nas
faixas de renda acima e abaixo de cinco salários mínimos,
visando estimar através do estoque formado pelos domicílios
alugados, potencialidades do mercado imobiliário).

Todos decidindo o futuro da cidade.

Variáveis de circulação
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•

Acessibilidade ao transporte coletivo (existência de
transporte coletivo a até 500 metros de distância ou dez
minutos a pé); e,

•

Automóveis por domicílio (existência de domicílios sem
automóveis e médias elevadas de automóveis por domicílio).

Variáveis socioeconômicas
•

Desemprego (desemprego total na população de 10 anos
e mais);

•

Ramo de atividade da população ocupada (setor da
economia que absorve a população ocupada);

•

Nível de instrução da população (média de anos de estudo
da população de dez anos e mais); e,

•

Classes de consumo (classiﬁcação do domicílio por poder
aquisitivo, de acordo com a posse de bens segundo o
Critério de Classiﬁcação Econômica Brasil – ANEP).*

* A classiﬁcação adotada quanto às classes de consumo faz
correspondência com os seguintes níveis de renda (renda
familiar média):
Classe A: R$ 7.793,00
respectivamente)

e

R$

4.648,00

(A1

e

A2,

Classe B: R$ 2.804,00
respectivamente)

e

R$

1.699,00

(B1

e

B2,

Região Norte
Região que abrange pouco mais de 10% da população urbana
do Município, a Região Norte é formada por três setores
socioeconômicos, sendo que um deles, o “Setor 1 - Alto da Ponte”
é bastante populoso, abrigando cerca de 5,6% da população de
SJC. Um quarto setor localiza-se na área urbana do Distrito de
São Francisco Xavier: o “Setor 21 – São Francisco Xavier”.
Para ﬁns da Pesquisa de Instrumentação, houve um agrupamento
dos setores 23, 24 e 25 da setorização original (Freitas,
Caetê e Sertãozinho), formando um único setor de ocupação
predominantemente clandestina, chamado “Setor 24 - Freitas/
Sertãozinho”. Outra peculiaridade deste setor é a existência de
duas APAS a do Jaguari (24 A) e da Vargem Grande (25 A).
Também no Setor 2 há uma área de APA (a várzea do Rio
Paraíba, em Santana).
Dentro da Região Norte, que no período 91/2000 cresceu a uma taxa
de cerca de 1,5% ao ano, dois setores apresentaram crescimento
negativo – o Setor 2 e o 24 A. O Setor 1 apresentou crescimento
positivo, ainda que abaixo da média do Município. O Setor 25 A
apresentou um crescimento bem superior à média da cidade,
sendo também superior à taxa apresentada pelo Setor 21.
Nos demais setores – 2A, 23, 24, 25 – as taxas de crescimento
foram impressionantes.
É apresentado na Tabela 38 o perﬁl de cada setor que compõe
a Região Norte, considerando-se as variáveis demográﬁcas,
socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de
problemas pela população.

Classe C: R$ 927,00
Classe D: R$ 424,00
Classe E: R$ 207,00

Variáveis de percepção
•

Percepção de situação de superpopulação (resposta à
questão: A superpopulação ou o excesso de gente é um
problema muito grave em seu bairro?); e,

•

Percepção de situação de falta de áreas verdes (resposta
à questão: A pouca quantidade de áreas verdes é um
problema muito grave no seu bairro?).

Região Norte

Tabela 38
Perﬁl Socioeconômico da Região Norte

Setor
Santana

Setor médio, em termos de tamanho populacional, com crescimento negativo no último período censitário. O perﬁl etário é caracterizado por
um percentual elevado de idosos.O desemprego encontra-se dentro da média elevada da cidade e a escolaridade também dentro da média de
anos de estudo. O ramo de atividade da população ocupada é o de serviços em 48,5% dos casos, sendo que os empregados no setor público
aparecem em percentual ligeiramente acima da média. Há predominância das classes de consumo C e D. Não existe automóvel em cerca de
57% dos domicílios, o que indica grande dependência do transporte coletivo neste setor. Há boa acessibilidade ao transporte público. Quanto
às variáveis ligadas à habitação, o setor apresenta uma distribuição de domicílios tipo “casa” e “apartamento” dentro do perﬁl geral da cidade,
com presença de cômodos. Observa-se um percentual mais elevado de domicílios alugados que a média geral. A concentração dos domicílios
alugados se dá nas faixas de até cinco salários mínimos de renda domiciliar, mas em cerca de 27% dos domicílios alugados a renda é superior
a cinco salários mínimos, o que corresponde a um estoque de cerca de 230 domicílios.

Setor
Freitas/Sertãozinho

Setor de pequena população, porém com alta taxa de crescimento na última década, notadamente nos bairros de ocupação clandestina. O perﬁl
etário é caracterizado por elevado percentual de crianças. O desemprego apresenta-se dentro da média elevada da cidade e a escolaridade
bem abaixo da média. A população encontra-se empregada principalmente no setor de serviços, sendo que, em relação ao padrão da cidade,
existe um percentual elevado de ocupados na agropecuária e poucos na indústria. Predominam as classes de consumo D e C, sendo presente
também a B e a E. Há deﬁciência na acessibilidade ao transporte coletivo, sendo que em cerca de 57% dos domicílios não existe automóvel. A
distribuição dos domicílios quanto ao tipo indica que o setor é de conﬁguração horizontal e há presença de cômodos acima da média da cidade.
Os domicílios “próprios já pagos” aparecem em percentual elevado. É importante destacar, nesse setor, a ocorrência de domicílios cedidos.
Com relação aos domicílios ocupados através de aluguel, concentram-se nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos. A falta de
áreas verdes é considerada um problema grave em mais de 30% dos domicílios.

Setor
São Francisco Xavier

Setor de pequena população, o núcleo urbano de São Francisco Xavier apresentou crescimento populacional acima da média da cidade no
último período intercensitário. A estrutura etária é marcada por elevado percentual de idosos. A taxa de desemprego é bem menor que a média
da cidade e o nível de escolaridade apresenta-se em padrão inferior. A população encontra ocupação principalmente no setor de serviços,
mas a absorção pelo setor público também se destaca (mais de 24% dos ocupados). Metade dos domicílios pertence à classe de consumo
D, sendo também importante a classe C. A acessibilidade ao transporte coletivo é deﬁciente em cerca de 10% dos domicílios, sendo que em
quase 60% deles não há automóvel. Quanto às variáveis ligadas à habitação, trata-se de um setor totalmente horizontal, com predominância
de domicílios “próprios já pagos”. Não foram detectados casos de domicílios em pagamento na amostra desse setor. Os domicílios alugados
aparecem em percentual ligeiramente superior à média da cidade, sendo que aproximadamente 70% deles enquadram-se nas faixas de renda
abaixo de cinco salários mínimos.
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Setor
Alto da Ponte

Setor de grande população, com crescimento populacional abaixo da média da cidade nos dois últimos períodos intercensitários. O perﬁl etário
apresenta participação de crianças acima do parâmetro geral. O desemprego encontra-se dentro da média elevada da cidade e a escolaridade
- medida pela média de anos de estudo -, é inferior ao padrão geral. A população ocupada concentra-se no ramo da prestação de serviços
(54%). Há predominância das classes de consumo C e D. Em cerca de 45%, não há automóvel, o que implica dependência do transporte
público para parcela importante da população. Há boa acessibilidade ao transporte coletivo. Com relação às variáveis de habitação, o setor
apresenta uma conﬁguração basicamente horizontal (as poucas ediﬁcações do tipo “apartamento” existentes não foram captadas pela amostra
em 2003). Quanto à forma de ocupação do domicílio, os domicílios “próprios já pagos” aparecem dentro da média da cidade, mas o percentual
de alugados é superior, assim como o de domicílios “cedidos”. No conjunto dos domicílios ocupados através de aluguel, quase 70% estão
dentro da faixa de renda de até cinco salários mínimos; poucos casos enquadrados nas faixas de renda superiores foram captados na amostra.
A falta de áreas verdes é considerada um problema grave em mais de 30% dos domicílios.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Norte

Região Centro
A Região Centro abriga cerca de 12% da população urbana do
Município, sendo formada por três setores socioeconômicos.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Para ﬁns da Pesquisa de Instrumentação, houve um
agrupamento dos setores 20 e 26 (Vila Adyanna e Esplanada,
respectivamente) da setorização original, formando um único
setor. Outra característica da setorização dessa Região é a
existência de uma APA no Setor 3 , a APA do Banhado (3A).
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Dentre os setores da Região, o Setor 20 (Vila Adyana –
Esplanada) é o mais populoso, apresentando em torno de 30
mil habitantes.
No interior da Região Centro, que no período 91-2000 apresentou
uma taxa negativa de crescimento, apenas dois setores tiveram
crescimento positivo, ainda que discreto, em comparação com
a Cidade: o Setor 26 e a parte em APA do Setor 3.
Com relação ao perﬁl etário, observamos a prevalência de um
perﬁl mais envelhecido em todos os setores da Região, que
apresentam percentualmente bem mais idosos do que a média
da Cidade. Nos setores 3 e 20 a proporção de crianças é ainda
nitidamente inferior aos 24,2% identiﬁcados para a Cidade.
É apresentado na Tabela 39 o perﬁl de cada setor que compõe
a Região Centro, considerando-se as variáveis demográﬁcas,
socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de
problemas pela população.

Região Centro

Tabela 39
Perﬁl Socioeconômico da Região Centro

Setor Centro

Setor de tamanho populacional médio, que apresentou crescimento populacional negativo nas duas últimas décadas.
Seu perﬁl etário caracteriza-se pelo elevado percentual de idosos. A taxa de desemprego é inferior à média da cidade
e o nível de escolaridade apresenta-se acima do padrão geral. A população ocupada está concentrada no setor de
serviços (55,5%). Predominam as classes de consumo C e B. Não há automóvel em cerca de 41% dos domicílios.
Com relação às variáveis de habitação, há nesse setor uma ocorrência de ediﬁcações tipo “apartamento” acima da
média geral. O maior percentual de domicílios alugados está localizado aqui. Os domicílios alugados distribuem-se de
forma equivalente entre as faixas de renda abaixo e acima de 5 salários mínimos, existindo um estoque de cerca de
780 domicílios ocupados por aluguel que se enquadram nas faixas superiores a cinco salários mínimos.

Setor Jaridim Paulista

Setor médio quanto ao tamanho da população, que apresentou taxas negativas de crescimento nas duas últimas
décadas. O perﬁl etário é caracterizado por percentual elevado de idosos. A taxa de desemprego apresenta-se
na média elevada da cidade e o nível de escolaridade também é compatível com o padrão geral. Os ocupados
concentram-se no ramo da prestação de serviços (49,5%) e do comércio (24,2%). As classes de consumo que mais
ocorrem são a C e a B. Há boa acessibilidade ao transporte público, sendo que em cerca de 44% dos domicílios
não existe automóvel. Quanto às variáveis habitacionais, trata-se de um setor de conﬁguração predominantemente
horizontal, com elevada presença de domicílios “próprios já pagos”. Também se registra uma presença de cômodos
acima da média geral da cidade. Dentre os domicílios alugados, há predominância dos que estão enquadrados nas
faixas de até cinco salários mínimos de renda, mas a ocupação através de aluguel dos domicílios enquadrados nas
faixas de renda superiores corresponde a um estoque de cerca de 340 habitações.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Centro

Setor Vila Adyanna /
Esplanada

Setor de grande população. Internamente, apresentou diferenças com relação ao crescimento populacional: o subsetor
da Vila Adyanna registrou crescimento negativo na última década e o subsetor do Jd. Esplanada teve crescimento
positivo, ainda que abaixo da média da cidade. O perﬁl etário apresenta predomínio de população adulta e idosa. A
taxa de desemprego apresenta-se bem abaixo da média da cidade e o nível de escolaridade bem acima do padrão
geral. A população encontra-se empregada principalmente no ramo de prestação de serviços, mas há um elevado
percentual de empregados no setor público. As classes de consumo predominantes são a B e a A. É elevada a média
de automóveis por domicílio, com boa acessibilidade ao transporte coletivo. A observação das variáveis habitacionais
indica que o setor tem uma conﬁguração predominantemente vertical, e apresenta elevada ocorrência de domicílios
alugados, sendo que cerca de 70% deles enquadram-se nas faixas de renda domiciliar superiores a cinco salários
mínimos, compondo um estoque de aproximadamente 1950 habitações.
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Região Leste

Todos decidindo o futuro da cidade.

Segunda Região mais populosa do Município, a Região Leste é
formada por seis setores socioeconômicos, abrangendo cerca
de ¼ da população urbana de São José dos Campos.
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Para ﬁns de realização da Pesquisa de Instrumentação, houve
um agrupamento dos setores 30 (Capão Grosso) e 31 (Serrote)
da setorização original, formando um setor de ocupação
basicamente clandestina denominado “Setor 30 – Capão
Grosso/ Bom Retiro/ Serrote”. Outra peculiaridade deste setor é
a existência de duas APAS nos setores 5 e 6 (Várzea do Paraíba
na Região Leste).
Dentro dessa Região, que no período 91/2000 cresceu a uma
taxa de cerca de 3,5% ao ano, observamos que o setor de
maior população, o Setor 5 - Vila Industrial, apresentou uma
taxa negativa de crescimento, o Setor 8 quase não apresentou
crescimento e o Setor 6 cresceu no período um pouco abaixo
da média da Cidade. Por outro lado, os setores 7, 30 e 31
apresentaram crescimento intenso (notadamente o último).
Com relação ao perﬁl etário, observamos a prevalência de um
perﬁl bem mais jovem nos setores onde a ocupação ocorreu de
forma predominantemente clandestina. No Setor 30, mais de
50% da população é formada por crianças e jovens, chegando
à cerca 1/3 a parcela só de crianças nesse setor.
É apresentado na Tabela 40 o perﬁl de cada setor que compõe
a Região Leste, considerando-se as variáveis demográﬁcas,
socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de
problemas pela população.

Região Leste

Tabela 40
Perﬁl Socioeconômico da Região Leste

Setor
Eugênio de Melo

Setor de porte médio quanto à população, que apresentou taxa de crescimento positiva, próxima da média da cidade na última década, após
registrar grande crescimento na década anterior. (Observar as diferenças internas entre o núcleo de Eugênio de Melo e o Galo Branco). O
perﬁl etário indica percentual um pouco mais elevado de crianças e jovens do que a média da cidade. O desemprego encontra-se acima da
média da cidade e a escolaridade é inferior. O percentual de população ocupada na indústria é bem superior à média da cidade. Predomina a
classe de consumo C, seguida pela D. Em cerca de 45% dos domicílios não há automóvel, mas há ampla acessibilidade ao transporte público.
Quanto às variáveis de habitação, o setor é predominante horizontal, com elevado percentual de domicílios próprios. Os domicílios ocupados
através de aluguel concentram-se nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos. A falta de áreas verdes é considerada um problema
grave por 48% dos domicílios.

Setor
Parangaba
Campos de São José

Setor com grande população que apresentou alta taxa de crescimento na última década. O perﬁl etário é caracterizado por um elevado
percentual de crianças. O desemprego apresenta-se na média elevada da cidade e a escolaridade é inferior. A população ocupada concentrase no setor de serviços (49,4%) e comércio (22%). Predominam as classes de consumo C e D. Cerca de 50% dos domicílios não contam
com automóveis, mas há boa acessibilidade ao transporte público. Quanto às variáveis habitacionais, trata-se de um setor de conﬁguração
horizontal, com elevado percentual de domicílios próprios. Os domicílios do tipo cômodo aparecem em percentual superior à média geral. Nos
domicílios ocupados por aluguel, a faixa de renda predominante concentra-se abaixo dos cinco salários mínimos. Em quase 50% dos domicílios
a falta de áreas verde é considerada um problema grave.

Setor
Vista Verde

Setor com população de tamanho médio que quase não apresentou crescimento na última década. O perﬁl etário indica a predominância de
população adulta. A taxa de desemprego é inferior à média da cidade e o nível de escolaridade é superior. Embora o setor de serviços absorva
grande parte da população ocupada, o percentual dos que estão no ramo da indústria é mais elevado do que a média geral. Há uma distribuição
equilibrada das classes de consumo A, B, C e D. É elevada a média de automóveis por domicílio e há ampla acessibilidade ao transporte
público. Quanto às variáveis habitacionais, os domicílios tipo casa correspondem à cerca de 87% do total, sendo que, neste setor, existe um
expressivo percentual de domicílios próprios que ainda estão em pagamento. Com relação aos ocupados através de aluguel, a concentração
ocorre entre os que se classiﬁcam nas faixas de renda acima de cinco salários mínimos, formando um estoque de aproximadamente 420
habitações.

Setor
Novo Horizonte

Setor de grande população que apresentou taxa de crescimento acima da média da cidade na última década, após ter experimentado um
crescimento excepcional na década anterior. O perﬁl etário é caracterizado por um percentual mais elevado de crianças do que o padrão geral.
O desemprego encontra-se dentro do parâmetro elevado da cidade e a escolaridade, abaixo da média. O ramo da prestação de serviços
absorve mais da metade da população. Predomina a classe de consumo C, seguida pela D, com presença de E acima da média. Em cerca
de 48% dos domicílios não há automóvel, sendo ligeiramente inferior à média da cidade a acessibilidade ao transporte público. A observação
das variáveis habitacionais indica que o setor tem uma conﬁguração horizontal, com predominância de domicílios próprios, de acordo com o
padrão da cidade. Os domicílios ocupados através de aluguel concentram-se nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos. A falta
de áreas verdes é considerada um problema grave em mais de 30% dos domicílios.

Setor
Capão Grosso
Bom Retiro
Serrote

Setor de tamanho médio em termos populacionais que apresentou forte crescimento nas duas últimas décadas. Quanto ao perﬁl etário,
destaca-se o elevado percentual de crianças. A taxa de desemprego situa-se bem acima da média da cidade, e a escolaridade é bem inferior.
A população ocupada está inserida principalmente no ramo da prestação de serviços (65,2%). Há predominância da classe de consumo D,
seguida pela C, com presença de E acima da média. Não existe automóvel em 60% dos domicílios e a acessibilidade ao transporte coletivo
é inferior ao padrão geral. Observando as variáveis habitacionais, podemos perceber a conﬁguração horizontal do setor e a presença de
cômodos. A forma de ocupação predominante é de domicílios próprios, mas há um percentual de “cedidos” que é superior à média da cidade.
Com relação aos domicílios ocupados através de aluguel, estão concentrados nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos
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Setor
Vila Industrial

Setor com grande população que apresentou crescimento negativo na última década. O perﬁl etário é marcado pela predominância de
população adulta. A taxa de desemprego apresenta-se na média da cidade e o nível de escolaridade também. Entre os ocupados, grande
parte concentra-se no setor de serviços (47%). A classe de consumo predominante é a C, seguida pela B. Cerca de 36% dos domicílios não
dispõem de automóveis, mas a acessibilidade ao transporte público é ampla. A observação das variáveis relacionadas com a habitação indica
que quase 30% dos domicílios são do tipo apartamento. Já a distribuição entre as formas de ocupação é semelhante ao padrão da cidade,
com algum destaque para os domicílios próprios que ainda estão em pagamento. Considerando-se os domicílios ocupados através de aluguel,
quase 45% deles enquadram-se nas faixas superiores a cinco salários mínimos, formando um estoque de aproximadamente 680 domicílios. Os
domicílios classiﬁcados nas faixas de renda inferiores não foram representativos na amostra.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Leste

Região Sudeste

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região que abrange pouco mais de 7% da população urbana
do Município, a Região Sudeste é formada por três setores
socioeconômicos, sendo que um deles, o “Setor 10 – CTA”
não foi objeto da Pesquisa de Instrumentação do Planejamento
Urbano e Avaliação do Déﬁcit Habitacional em São José dos
Campos – 2003.
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Os dois setores estudados - o Setor 9 e o Setor 29 - apresentam
populações de tamanho equivalente, em torno de 23 mil
habitantes, porém experimentaram taxas de crescimento
bastante diferentes ao longo do último período intercensitário:
enquanto o Setor 9 manteve praticamente estável a sua
população, o Setor 29 cresceu a um ritmo bem forte.
Os perﬁs etários dos setores também são diferenciados, sendo
que o Setor 29 apresenta uma proporção de crianças bem
superior à média da Cidade, ao mesmo tempo em que é inferior
o percentual de idosos.
É apresentado na Tabela 41 o perﬁl de cada setor que compõe
a Região Sudeste, considerando-se as variáveis demográﬁcas,
socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de
problemas pela população.

Região Sudeste

Tabela 41
Perﬁl Socioeconômico da Região Sudeste

Setor
Putim

Setor médio quanto à população, que apresentou crescimento acima da média da cidade nos dois últimos períodos intercensitários. Apresenta
um perﬁl etário marcado por grande percentual de crianças. A taxa desemprego encontra-se na média elevada da cidade e a escolaridade é
inferior. A grande maioria dos ocupados está no ramo de prestação de serviços. Predominam as classes de consumo C e D. Não há automóvel
em cerca de 60% dos domicílios e a acessibilidade ao transporte público é ampla. A observação das variáveis relacionadas com a habitação
indica que o setor é basicamente horizontal e apresenta um elevado percentual de domicílios cedidos. Com relação aos domicílios ocupados
através de aluguel, estão concentrados nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos A falta de áreas verde é considerada um
problema grave em 38% dos domicílios.
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Setor
Jardim da Granja

Setor de tamanho populacional médio, onde praticamente não ocorreu crescimento populacional no último período intercensitário. O perﬁl etário
é caracterizado pelo predomínio da população adulta. A taxa de desemprego é compatível com a média elevada da cidade, assim como o
nível de escolaridade. A maioria da população ocupada está no setor de serviços, sendo que o setor público também absorve uma parcela
maior aqui (52% e 14%, respectivamente). A classe de consumo C é predominante. Em cerca de 46% dos domicílios não existe automóvel
e a acessibilidade ao transporte público é um pouco inferior à média da cidade. Quanto às variáveis habitacionais, trata-se de um setor de
conﬁguração horizontal, com um percentual de domicílios alugados acima da média da cidade, sendo que a renda domiciliar nos domicílios
ocupados através de aluguel está concentrada nas faixas inferiores a cinco salários mínimos.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Sudeste

Região Sul
Região mais populosa do Município, a Região Sul é formada por
seis setores socioeconômicos que abrigam cerca de 40% da
população urbana de São José dos Campos. Ali se encontram
os setores de maior população do Município: os setores 12 e 15
(Campo dos Alemães e Jardim Oriente/ Morumbi).

Todos decidindo o futuro da cidade.

Para ﬁns de realização da Pesquisa de Instrumentação, houve
um agrupamento dos setores 11 e 28 da setorização original,
formando o Setor 11 – Vila São Bento/ Torrão de Ouro.
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Dentro da Região Sul, que cresceu 2,7% ao ano no último período
intercensitário, dois setores apresentaram taxas de crescimento
bem acima da média: os setores 11 e 12. Os setores 13 e 15
também cresceram a taxas superiores à média da Cidade. Já
os setores 28 e 14 tiveram crescimento negativo.
Com relação ao perﬁl etário, observamos que o Setor 12 se
destaca por apresentar uma população bem mais jovem, com
elevado número absoluto de população nas faixas etárias
inferiores. Também é grande o número de jovens (faixa entre os
15 e os 24) no Setor 15. Já o Setor 14 apresenta um importante
percentual de idosos.
É apresentado na Tabela 42 o perﬁl de cada setor que compõe
a Região Sul, considerando-se as variáveis demográﬁcas,
socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de
problemas pela população.

Região Sul

Tabela 42
Perﬁl Socioeconômico da Região Sul

Setor
Campo dos Alemães

Setor que apresenta a maior população da cidade, com crescimento acima da média na última década. O perﬁl etário apresenta elevado
percentual de crianças e jovens. Registra taxa desemprego acima da média da cidade e apresenta nível de escolaridade bem inferior. O setor
de prestação de serviços absorve a maior parte dos ocupados (56,3%). Predominam as classes de consumo C e D, havendo presença de E
acima da média. Não há automóvel em cerca de 62% dos domicílios e a acessibilidade ao transporte público é inferior ao padrão geral. Quanto
aos aspectos habitacionais, o setor apresenta um aspecto basicamente horizontal, com elevado percentual de domicílios ainda em pagamento.
Dentre os domicílios ocupados através de aluguel, a concentração se dá nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos. A falta de
áreas verdes é considerada um problema grave em 46% dos domicílios. E o excesso de pessoas é considerado um problema por 27% dos
domicílios.

Setor
Bosque dos Eucalíptos

Setor de grande população, com taxa de crescimento ligeiramente acima da média da cidade no último período intercensitário. O perﬁl
etário caracteriza-se por percentuais maiores de população adulta e jovem. A taxa de desemprego está dentro da média, assim como o nível
de escolaridade apresentado. Embora a maior parte da população esteja ocupada no setor de serviços, o comércio e a indústria também
absorvem parcelas importantes. Predominam as classes de consumo C e B. A média de carros por domicílio é superior ao padrão da cidade e a
acessibilidade ao transporte público é ampla. A observação das variáveis habitacionais indica que o setor apresenta um padrão de verticalização
superior ao da cidade, e um maior percentual de domicílios alugados. Os domicílios próprios ainda em pagamento também são registrados com
maior freqüência.Quanto aos domicílios ocupados através de aluguel, há predomínio dos que se enquadram nas faixas de renda superiores a
cinco salários mínimos, formando um estoque de cerca de 1200 habitações.

Setor
Jardim Satélite

Setor de grande população, com taxa de crescimento negativa na última década, (não se considerando o Floradas de São José). Predomina a
população adulta e o percentual de idosos é elevado. A taxa de desemprego é inferior à média da cidade e o nível de escolaridade é superior.
Embora a maior parte da população esteja ocupada no setor de serviços, o comércio e a indústria também absorvem parcelas importantes As
classes de consumo que mais ocorrem são a B e a C. A média de automóveis por domicílio é superior ao padrão da cidade e a acessibilidade
ao transporte público ligeiramente inferior. Com relação aos aspectos habitacionais, tanto a distribuição quanto ao tipo de domicílio quanto à
forma de ocupação seguem no setor o padrão da cidade, com a predominância de domicílios próprios e uma conﬁguração horizontal, ainda que
com percentual de apartamentos um pouco mais elevado que o geral. Neste setor, cerca de metade dos domicílios ocupados através de aluguel
enquadram-se nas categorias acima de cinco salários mínimos, compondo um estoque de cerca de 730 habitações.

Setor
Jardim Oriente
Morumbi

Setor
Parque Industrial

Segundo maior setor em termos populacionais, com taxa de crescimento próxima à média da cidade no último período intercensitário. O perﬁl
etário apresenta uma população com predominância de adultos e jovens. A taxa de desemprego apresenta-se na média da cidade e o nível de
escolaridade também. O setor de serviços absorve a maior parte dos ocupados (50,1%), mas o percentual dos que trabalham na indústria é
bem elevado. Predominam as classes de consumo C e B. A média de carros por domicílio situa-se um pouco abaixo da média da cidade e há
ampla acessibilidade ao transporte público. A observação dos aspectos habitacionais aponta a predominância de casas e domicílios próprios.
Com relação à ocupação através de aluguel, constata-se a predominância dos domicílios classiﬁcados nas faixas de renda inferiores a cinco
salários mínimos, mas cerca de 40% dos domicílios alugados apresentam renda superior, compondo um estoque de cerca de 840 habitações.
A falta de áreas verdes é considerada um problema grave por cerca de 28% dos domicílios.
Setor de grande população, que quase não apresentou crescimento populacional no último período intercensitário. Quanto ao perﬁl etário,
destaca-se uma elevada população adulta. Apresenta taxa de desemprego dentro da média da cidade, assim como o nível de escolaridade.
O setor de serviços absorve a maior parte dos ocupados (56,9%), mas o percentual dos que trabalham na indústria é bem elevado. Predomina
a classe de consumo C seguida pela B. A média de carros por domicílio está um pouco abaixo da média da cidade e a acessibilidade ao
transporte público é ampla. Com relação às variáveis habitacionais, podemos destacar o elevado percentual de domicílios ainda em pagamento
e uma ocorrência ligeiramente maior de alugados. Ainda com relação aos domicílios ocupados por aluguel, constata-se a predominância dos
domicílios classiﬁcados nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos, mas cerca de 30% dos domicílios alugados apresentam renda
superior, compondo um estoque de aproximadamente 640 habitações. A falta de áreas verdes é considerada um problema grave por quase
30% dos domicílios.
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Setor
Vila São Bento
Torrão de Ouro

Setor médio quanto à população, caracterizado por diferenças internas quanto ao crescimento populacional: enquanto a região da Vila São
Bento registrou crescimento negativo na última década, o Torrão de Ouro cresceu de forma expressiva. O perﬁl etário é marcado por percentual
elevado de crianças. A taxa de desemprego apresenta-se dentro da média elevada da cidade e a escolaridade, abaixo da média. A maior
parte da população ocupada está inserida no ramo da prestação de serviços (62,3%). Há predominância das classes de consumo C e D, com
presença signiﬁcativa da E. Não há automóvel em cerca de 54% dos domicílios e a acessibilidade ao transporte público é inferior ao padrão
da cidade. Com relação às variáveis habitacionais, o setor é basicamente horizontal e apresenta os mais elevados percentuais de domicílios
cedidos. Dentre os domicílios ocupados através de aluguel, a concentração se dá nas faixas de renda inferiores a cinco salários mínimos. A falta
de áreas verdes é considerada um problema grave por cerca de 28% dos domicílios.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Sul

Região Oeste

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região menos populosa do Município, porém de maior
crescimento relativo no último período intercensitário (6,5% ao
ano), a Região Oeste é formada por dois setores socioeconômicos
e abriga cerca de 6,6% da população urbana de SJC.
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Para ﬁns da Pesquisa de Instrumentação, houve um
agrupamento dos setores 18 (Urbanova) e 19 (Aquárius) da
setorização original, formando o Setor 18 (Urbanova/ Aquárius).
Outra característica da setorização dessa região é a existência
de uma APA no Setor 17 - Jardim das Indústrias, a APA Oeste
do rio Paraíba.
Todos os setores da Região Oeste apresentaram taxas de
crescimento superiores à média da Cidade ao longo da última
década.
Com relação à distribuição etária, trata-se de uma Região com
predominância de população adulta (faixa dos 25 aos 59 anos),
com percentuais de crianças e idosos inferiores à média da
Cidade.
É apresentado na Tabela 43 o perﬁl de cada setor que compõe
a Região Oeste, considerando-se as variáveis demográﬁcas,
socioeconômicas, habitacionais, de circulação e percepção de
problemas pela população.

Região Oeste

Tabela 43
Perﬁl Socioeconômico da Região Oeste

Setor
Urbanova
Aquárius

Setor pequeno em termos populacionais, que apresentou crescimento acima da média da cidade. Quanto ao perﬁl etário, destaca-se por um
maior percentual de população adulta. Apresenta a menor taxa de desemprego da cidade e o nível de escolaridade é bem acima da média. O
setor de prestação de serviços absorve quase a metade dos ocupados, mas a parcela de empregados no setor público é superior ao padrão
geral. Predomina a classe de consumo A. A média de automóveis por domicílio é alta e a acessibilidade ao transporte público é bem inferior ao
padrão da cidade. A observação das variáveis relacionadas com a habitação aponta uma conﬁguração bem mais vertical desse setor do que
a média geral e um menor percentual de domicílios alugados. Cabe observar que este setor é composto por dois espaços de conﬁgurações
diferentes, sendo um deles predominantemente vertical (o Aquárius), e o outro horizontal (a Urbanova). Dentre os domicílios alugados, há
concentração daqueles que se classiﬁcam nas faixas de renda acima de cinco salários mínimos, formando um estoque de aproximadamente
260 habitações.
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Setor
Jardim das
Industrias

Setor médio em termos populacionais, que apresentou crescimento acima da média da cidade. Quanto ao perﬁl etário, destaca-se por um
maior percentual de população adulta. O desemprego apresenta-se ligeiramente inferior ao nível geral da cidade e a escolaridade, acima da
média. A população ocupada distribui-se principalmente entre os ramos de serviços e indústria.. Predomina a classe de consumo B. O setor
apresenta uma média de automóveis por domicílio superior ao padrão geral e possui ampla acessibilidade ao transporte público. Com relação
às variáveis de habitação, trata-se de um setor com aspecto mais vertical do que o padrão geral. A distribuição das formas de ocupação
repete as características gerais, com predominância dos domicílios próprios. Quanto aos ocupados através de aluguel, observa-se que estão
distribuídos pelas faixas de renda acima e abaixo de cinco salários mínimos, com certa predominância dos que se enquadram nas faixas de
renda superiores, formando um estoque de cerca de 470 habitações. A falta de áreas verdes é considerada um problema por cerca de 26% dos
domicílios. (Observar, dentro deste setor, a região do Limoeiro/ Por do Sol como diferenciada).

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Oeste

7.3. Perﬁl da Estrutura Urbana

Todos decidindo o futuro da cidade.

O Perﬁl da Estrutura Urbana compreende uma leitura do
ambiente urbano, referente ao uso e ocupação do solo, as
condições de mobilidade da população, mediante análise do
sistema viário e do transporte público, e a infraestrutura urbana,
em especial quanto aos aspectos ambientais, de saneamento
básico e macrodrenagem, que constituirão subsídios técnicos
para a deﬁnição da política urbana do Município.
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O Perﬁl da Estrutura Urbana será abordado nas Macrozonas
Urbana e de Expansão Urbana I e II, de forma regional,
respeitados os limites do Macrozoneamento Territorial.

7.3.1. Uso e Ocupação do Solo
A partir da institucionalização do PDDI-1995, e da Lei
Complementar n° 165/97, de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo, podemos observar, no período de 1995 a 2005, que
a urbanização do Município, vem ocorrendo em linhas gerais,
mediante um processo de consolidação da urbanização

horizontal da Região Sul; consolidação do processo de
verticalização do Parque Residencial Aquárius e do Residencial
Floradas de São José, e ocorrência do parcelamento do solo
nas áreas de expansão urbana das Regiões Leste e Sudeste,
voltados para uma população de menor poder aquisitivo, e
nas Regiões Oeste e Norte, mais precisamente Urbanova e
nas colinas da Vargem Grande a ocorrência de loteamentos
“fechados” para a população de médio e alto poder aquisitivo.
Os terrenos das áreas de expansão urbana apresentam relevo de
colinas, condição topográﬁca que por ocasião da implantação
dos loteamentos, demandam tamanhos de lotes, maiores que a
metragem admitida na legislação em vigor.
Quanto à área compreendida pela Macrozona de Expansão
Urbana II, decorridos dez anos da vigência do PDDI-95,
observa-se que pelas características topográﬁcas, diﬁculdades
de acessibilidade, uso predominantemente rural e restrições
ambientais, não houve iniciativa para a implantação de
loteamentos de chácaras de recreio.

O setor Santana, apresenta predomínio do residencial unifamiliar,
com um forte sub-centro de comércio e serviços. Observa-se um
início do processo de verticalização, em especial na Avenida
Olivo Gomes. Corredor de passagem para acesso à Rodovia SP50 e porta de entrada da Zona Norte foi na localidade de Santana
que houve o início do processo de industrialização da Cidade,
com destaque para a planta industrial da Rhodia, atualmente
transformada em condomínio industrial, e ocupada por várias
empresas. Santana abriga ainda o Parque da Cidade com uma
área de 550.000m2 e parte da área do Banhado, que sofreu em
alguns trechos um processo de parcelamento clandestino.
O setor Alto da Ponte – Vila Paiva se encontra em sua maior parte,
estruturado sobre a Rodovia SP-50 e as Estradas Municipais
de Bonsucesso, dos Freitas, e início da Estrada do Jaguari.
A ocupação urbana legal se encontra estrangulada pelo Rio
Buquira e pelo relevo de morros, ocorrendo um predomínio
do uso residencial unifamiliar popular, tendo ainda como
características a ocorrência de parcelamentos sob o regime de
cooperativas e de parcelamentos clandestinos, principalmente
no bairro dos Freitas. Constata-se uma concentração de
comércio de âmbito local, no início da Rodovia SP-50, ao longo
do bairro Alto da Ponte.
A maior parte da Região Norte, compreendida pela atual
Zona de Chácaras de Recreio, caracteriza-se pela topograﬁa
acidentada de morros, ocorrência de loteamentos clandestinos
e grandes vazios predominantemente rurais. Com a Resolução
CONAMA n0 303 de 2002, que dispõe sobre parâmetros,
deﬁnições e limites de Áreas de Preservação Permanente
estabelecidas pelo Código Florestal, as áreas de topo de morro
foram consideradas espaços especialmente protegidos, como
instrumentos de relevante interesse ambiental, condição que
impede o uso e ocupação de grande parte dos terrenos da
Zona de Chácaras de recreio. Desde o advento da legislação
para chácaras de recreio, foram aprovados até o momento dois
loteamentos voltados para a população de médio e alto poder
aquisitivo, e atualmente, encontram-se em aprovação três
loteamentos de chácaras de recreio, todos junto à Estrada da
Vargem Grande.
O setor compreendido pelo Distrito de São Francisco Xavier
situa-se à cerca de 50 Km da sede do Município, tendo como
acessos principais a Rodovia SP-50 e a Estrada Municipal SJC-

Região Centro
Compreendida pelo Córrego do Cambuí, Rodovia Presidente
Dutra, Córrego do Vidoca, Rio Paraíba do Sul e a Ferrovia, a
Região Centro abrange além do centro consolidado, a Região
do Jd. Paulista, Vila Ady-Anna e Jd. Esplanada. O centro
consolidado caracteriza-se pela alta concentração de comércio
e serviços, não tendo ocorrido um processo de verticalização
signiﬁcativo. Com o advento do Plano Diretor de 1970, aliado a
um processo de verticalização, houve um direcionamento do
setor de comércio e serviços mais soﬁsticado, para os bairros
de Vila Ady-Anna e São Dimas. Ressalta-se a existência de um
sub-centro de comércio e serviços no Jardim Paulista. A Região
Centro também é ocupada por residenciais de alto padrão, que
em decorrência dos problemas de segurança, vem pleiteando
junto ao poder público o fechamento dos bairros. Entretanto
o grande destaque da Região é o Banhado, extensa planície
aluvial contígua ao centro urbano, de grande beleza paisagística
- ambiental, considerado Área de Proteção Ambiental municipal
e estadual, e que se encontra parcialmente ocupado pela Favela
Nova Esperança.

Região Leste
Compreendida pelo Córrego do Cambuí, Rio Paraíba do
Sul, divisa intermunicipal com Caçapava, Rodovia Estadual
Carvalho Pinto, e pela Linha de Alta Tensão, localizada próxima
ao divisor de águas Putins/Alambari, a Região Leste apresenta
cinco setores distintos no que se refere à conﬁguração da
ocupação do solo, sendo eles Vila Industrial/General Motors,

Todos decidindo o futuro da cidade.

Compreendida pela Ferrovia, Divisor de Águas Rio Buquira/Rio
Jaguari, Divisor de Águas Freitas/Bengalar, Divisor de Águas
Cascudo/Butá, Divisa Intermunicipal com Caçapava, Rio Paraíba
do Sul e Córrego do Cambuí, a Região Norte apresenta três
setores distintos, no que se refere à conﬁguração da ocupação
do solo, sendo eles, Santana, Alto da Ponte - Vila Paiva e da
Zona de Chácaras de Recreio.

216. Caracterizado ao longo do tempo como uma localidade
tipicamente rural, com uma economia baseada na pecuária
leiteira, em decorrência de sua belíssima paisagem e de
seus atributos naturais, vem sendo procuraod por moradores
de outras cidades e regiões para instalação das chamadas
2ª moradias com o propósito do lazer, condição que tem
incentivado os negócios imobiliários no local, e por turistas o
que tem estimulado a implantação de pousadas e de serviços
de hospedagem. O PDDI - 95 já observava, naquela ocasião, o
desmembramento das propriedades rurais em módulos menores
com características predominantemente recreacionais, e previa
a necessidade de se estabelecer normas disciplinadoras com
objetivo precípuo da proteção ambiental, o que resultou na
criação das APA’s I e II que abrangem, a exceção do núcleo
urbano do Distrito, todo o território de São Francisco Xavier.
Com a criação da APA Estadual da Serra da Mantiqueira, Lei nº
11.262/00, o processo de regulamentação em desenvolvimento
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o respectivo
Plano de Manejo têm como princípios conservar e proteger
a biodiversidade, assegurar a sustentabilidade dos recursos
naturais, disciplinar o uso e ocupação do solo e compatibilizar o
desenvolvimento sócioeconômico com a proteção dos recursos
naturais.
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Região Norte

Todos decidindo o futuro da cidade.

Fazenda Ronda/Res.Galo Branco, Várzea do Rio Paraíba do Sul
no trecho Fazenda Marson-Eugênio Mello, Mato Dentro/Divisa
Intermunicipal com Caçapava e Mato Dentro/Cajuru.
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O setor compreendido pela Vila Industrial/General Motors
caracteriza-se pelo adensamento populacional, decorrente
da implantação de inúmeros conjuntos habitacionais verticais,
acima de 500 unidades, a exemplo do Conjunto Integração,
Pq. Das Américas, Intervale, e horizontais como Residencial
Planalto e Tatetuba. Observa-se um processo de substituição
do uso residencial pelo comercial nas vias principais, em
especial ao longo da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira,
corredor de transporte coletivo e sub-centro comercial da
Região.O setor caracteriza-se pela presença de grande número
de equipamentos públicos, como o Hospital Municipal, o Corpo
de Bombeiros, o Tiro de Guerra e a Urbam. Destaca-se ainda
a existência da planta industrial da General Motors, grande
empregador do Município, e a descaracterização da orla da
várzea do Rio Paraíba do Sul pelo processo de ocupação
urbana, formando barreiras físicas que comprometem a
paisagem local.
O setor compreendido pela Fazenda Honda/Res. Galo Branco
caracteriza-se pela existência do núcleo urbano do Distrito de
Eugênio de Mello, que manteve suas características originais,
tendo o processo de expansão urbana para ﬁns residenciais
ocorrido a partir do núcleo, na direção da divisa intermunicipal
com Caçapava, por meio da implantação dos loteamentos Pq.
Itapuã, e Res. Galo Branco. Destaca-se a presença de grandes
plantas industriais, tais como Ericson, Embraer, Hitashi, Orion, e
diversos vazios urbanos.
O setor compreendido pela várzea do Rio Paraíba do Sul, no
trecho Fazenda Marson/Eugênio de Mello, constitui Área de
Proteção Ambiental do Município, e caracteriza-se atualmente
pela ociosidade das terras, anteriormente ocupadas pelo cultivo
agrícola, em especial pela rizicultura. Essa ociosidade tem
contribuído para uma pressão das atividades urbanas nesses
terrenos, principalmente nas imediações da ferrovia, onde já se
observa a presença de parcelamentos clandestinos, como Sol
Nascente, Renascer I e II.
O setor compreendido pelo loteamento Vista Verde/Estrada da
Piedade/Linha de Alta Tensão encontra-se em grande parte
estruturado sobre a antiga Estrada Velha Rio - São Paulo,
atual Avenida Pedro Friggi. Apresenta uma predominância do
residencial unifamiliar com diferentes níveis de renda, sendo que
Vista Verde destaca-se pelo maior poder aquisitivo em relação
aos demais bairros da Região. Uma nova realidade neste setor
é a recém implantação de conjuntos habitacionais. Observase a existência de um sub-centro de comércio e serviços em
estágio inicial, ao longo da Av. Pedro Friggi.
O setor compreendido pela estrada do Mato Dentro/Divisa
intermunicipal com Caçapava, área de franca expansão

urbana, encontra-se estruturado sobre as estradas municipais,
antigas estradas rurais, em especial a Av. Tancredo Neves,
porta de acesso da Região Leste, sendo esta a via responsável
pela integração dessa Região ao restante da Cidade. O setor
apresenta um predomínio da residencial unifamiliar popular, com
um comércio linear de âmbito local, que não constitui um subcentro comercial. Constata-se a existência de extensos vazios
urbanos, permeados por loteamentos clandestinos. Ressaltase a perspectiva de implantação de grande empreendimento
urbanístico que visa o parcelamento para ﬁm residencial,
comercial, de serviço e industrial, atualmente em fase de consulta
ambiental prévia junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
na divisa intermunicipal com Caçapava. Ainda no que se refere
ao processo de ocupação urbana da Região, ressalta-se o Jd.
São José II, local que absorveu as comunidades transferidas
das favelas Caparaó, Nova Detroit e Nova Tatetuba dentro
do Programa Habitacional Habitar-Brasil. Outro destaque é a
existência das engarrafadoras de gás GLP, que transformaram
suas adjacências em um local considerado de risco pela
CETESB, bem como a existência do aterro para resíduos sólidos
industriais, que por força das normas ambientais, demandou a
exigência de uma faixa sanitária de 500m ao seu redor, área
que não pode absorver o uso residencial.
O setor compreendido pela Estrada do Mato Dentro – Cajuru,
em franca expansão urbana de caráter popular, encontra-se
estruturado exclusivamente sobre a Estrada Municipal do Cajuru.
Caracteriza-se ainda pela existência de vazios permeados
por loteamentos clandestinos. Face à contigüidade com a
propriedade da Reﬁnaria Henrique Lage-REVAP, estabeleceuse ao longo da Estrada Municipal do Cajuru, o Zoneamento
Industrial, e de áreas de proteção ambiental, visando garantir
não só a proteção de recursos naturais existentes, no caso das
APAs, mas também uma transição entre as atividades industriais
de maior porte e incomodidade, e os usos residenciais. Ressaltase ainda a existência de grandes áreas estabelecidas como
ZUPI e ZETI, para criação de estoques de áreas industriais e
coibir a ocupação residencial junto à Rodovia Carvalho Pinto.

Região Sudeste
Compreendida pela Rodovia Federal Presidente Dutra,
Rodovias Estaduais dos Tamoios e Carvalho Pinto, e pela Linha
de Alta Tensão, localizada próxima ao divisor de águas Putins/
Alambari, a Região Sudeste apresenta quatro setores distintos
no que se refere à conﬁguração da ocupação do solo, sendo
eles Jd. Granja/Res. Flamboyant, Res. Flamboyant/Jd. do Lago,
Putim/Pernambucano do Alto e CTA.
O setor compreendido pelo Jd. Granja/Res. Flamboyant, apesar
de possuir um zoneamento misto, apresenta um predomínio do
residencial unifamiliar, com atividades comerciais de âmbito
local, o que o torna dependente do comércio e serviço da
Região Centro. A acessibilidade do setor é efetuada por um

O setor compreendido pela Região Putim/Pernambucano
do Alto, caracteriza-se pelo fato de sua malha urbana estar
apoiada em uma única via, a Av. João Rodolfo Castelli, antiga
estrada municipal. A acessibilidade do bairro é diﬁcultada pela
transposição em nível na Rodovia dos Tamoios, junto ao bairro
São Judas Tadeu. O setor apesar de possuir um Zoneamento
Misto, apresenta um predomínio do uso residencial unifamiliar
popular, o que torna a população residente totalmente
dependente do transporte coletivo, para deslocar-se para as
funções de trabalho em outras Regiões do Município, e para
abastecer-se do comércio e do serviço, principalmente da
Região Centro. Face à existência de grandes vazios, o processo
de expansão urbana por meio de loteamentos populares
continua de forma intensa, a exemplo dos loteamentos
Residencial Jatobá, Santo Onofre, Jd. Santa Luzia, Res. Juritis
I e II. Quanto ao parcelamento, constata-se a ocorrência de
loteamentos clandestinos, próximos à faixa estabelecida como
Zona Industrial ao longo da Rodovia Carvalho Pinto, sem uso,
até a presente data em função de sua precária acessibilidade. A
Região do Pernambucano, originalmente ocupada por chácaras
de lazer vem apresentando descaracterização deste tipo de
uso, em decorrência da instalação da Cadeia Pública Estadual,
que gerou inseguranças à população local e ocasionou a
desvalorização dos imóveis locais.
O setor compreendido pelo CTA, e pelas empresas ligadas
à aeronáutica constitui grande barreira física ao processo de
urbanização da Região.

Região Sul
Compreendida pela Rodovia Federal Presidente Dutra, Rodovias
Estaduais dos Tamoios e Carvalho Pinto, e pelo Rio Comprido
na divisa intermunicipal com Jacareí, a Região Sul apresenta
cinco setores distintos no que se refere à conﬁguração da
ocupação do solo, sendo eles Chácaras Reunidas, Parque
Industrial/Morumbi, Campo dos Alemães/Pq. Dom Pedro I e II,
Jd. Satélite/Bosque dos Eucalíptos e Torrão de Ouro.

O setor compreendido pelo Parque Industrial/Jd. Morumbi
caracteriza-se por ser uma grande Zona Mista, onde convivem
os usos residenciais, comerciais, de serviços e industriais de
pequeno porte e/ou de menor incomodidade. Com relação ao
uso residencial, há uma predominância do residencial unifamiliar,
com ocorrência signiﬁcativa de conjuntos habitacionais, e uma
tendência de verticalização junto às vias principais. Quanto aos
usos não residenciais, observa-se uma disseminação do comércio
e dos serviços locais e gerais ao longo dos corredores, como Av.
Bacabal, Av. Caravelas, Av. Fortaleza e ao longo da Estrada Velha
Rio-São Paulo denominada Av. João Batista de Souza Soares,
conﬁgurando-se uma distribuição linear dessas atividades.
O setor compreendido pelo Campo dos Alemães e Pq. Dom
Pedro I e II caracteriza-se pela predominância dos conjuntos
habitacionais populares, resultantes do Programa Habitacional
da Prefeitura, cuja infra-estrutura de saneamento básico foi
recentemente implementada, e por loteamentos mais antigos
e consolidados como Jd. Colonial e Imperial. O processo
de expansão urbana ainda se faz presente no setor, por
meio da implantação de loteamentos populares nas glebas
remanescentes, junto à divisa intermunicipal com Jacareí e o
rio Comprido. Cabe ressaltar a existência de reserva de áreas
destinadas ao uso industrial ao longo da Rodovia Estadual
Carvalho Pinto, enquadrada como ZUPI (Zona Predominante
Industrial) na atual Legislação de Zoneamento, sem uso até a
presente data em função de sua precária acessibilidade.
O setor denominado Torrão de Ouro, em função das
características físicas de seus terrenos que apresentam
declividade acentuada e grande potencial de erodibilidade,
determinou o estabelecimento da Zona Especial de Proteção
Ambiental do Torrão de Ouro denominada ZEPA-1 na atual
legislação de Zoneamento. O processo de ocupação urbana
inicial foi através de chácaras de recreio de alto padrão
através do loteamento Veraneio Torrão de Ouro, seguido
posteriormente pela implantação do loteamento Jardim Torrão
de Ouro, popularmente conhecido como Parque Interlagos, que
incorporou parte dessas Chácaras, cujo Zoneamento atual é o
de Zona Mista ZM-4. No referido loteamento, ocupado quase
em sua integralidade por residências geminadas, é permitida a
instalação de usos comerciais e de serviços de caráter local e
geral, mas o comércio local é o predominante. Em área contígua
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O setor compreendido pelo Res. Flamboyant/Jd. do Lago,
caracteriza-se pela existência de extenso vazio urbano,
segmentado pela Estrada Municipal do Putim, sendo seu lado
direito, sentido centro-bairro, atingido parcialmente pela curva
de ruído do aeroporto, faixa esta que se encontra como Zona
Industrial. Ressalta-se ainda a existência no local do cone de
aproximação do aeroporto, que limita o gabarito de altura para
as ediﬁcações. O setor é isolado, carente de infra-estrutura,
atualmente sem um perﬁl econômico deﬁnido pelo mercado.
Constata-se a existência de parcelamento clandestino no local.

O setor compreendido pela Região das Chácaras Reunidas
caracteriza-se pela existência de dois loteamentos industriais
voltados em sua maioria para empresas de médio porte. O
mais antigo, e em processo de consolidação é o loteamento
”Chácaras Reunidas” e o outro, denominado Centro Industrial
e Empresarial Eldorado recentemente implantado e disponível
para o mercado. O setor contém, ainda, a planta industrial
de grandes empresas já consolidadas no Município como a
Gerdau, a Eaton e a LG Philips.
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único sistema de ligação, a Av. Brigadeiro Faria Lima/Av. dos
Astronautas, que encontra-se saturada nos horários de pico, em
decorrência do intenso ﬂuxo oriundo do complexo aeronáutico,
situado na Região.
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ao loteamento Parque Interlagos destaca-se a presença de
loteamentos clandestinos como o Jd. Mesquita e Pinheirinho
e desmembramentos clandestinos principalmente na Estrada
Municipal SJC –140 que liga a Rodovia dos Tamoios ao Bairro
e no prolongamento de algumas ruas do Parque Interlagos. O
setor apresenta, ainda, características bastante diversiﬁcadas
com a presença de grandes vazios urbanos, como as áreas da
Fazenda São Pedro e da antiga Granja Itambi, uma instituição
Federal ligada ao ramo aeroespacial Instituto de Estudos
Avançados - IEAV e ﬁnalmente a existência do Aterro Sanitário,
Municipal operado pela empresa Urbam, local para onde são
destinados todos os resíduos sólidos coletados pelo serviço de
coleta pública do Município.

Ressalta-se a implantação da Universidade Paulista – UNIP na

O setor compreendido pelo Jd. Satélite/Bosque dos Eucalíptos,
como o setor do Parque Industrial/Jd. Morumbi, caracterizase por ser uma grande Zona Mista, onde convivem os usos
residenciais, comerciais, de serviços e industriais de pequeno
porte e/ou de menor incomodidade. Tem como diferencial o fato
de apresentar um sub-centro comercial e de serviços bastante
expressivo e consolidado, mas que continua em expansão
através da substituição do uso residencial pelo comercial ao
longo das Av. Andrômeda, Av. Cassiopéia, Av. Perseu e Av.
Cidade Jardim. Também se observa o comércio de âmbito local
permeando as áreas residenciais. O processo de verticalização
para o uso residencial vem se intensiﬁcando em especial no
loteamento Floradas de São José que foi concebido para esse
ﬁm, e ao longo da Av. Cidade Jardim.

contribuindo para um forte processo de expansão imobiliária

Região Oeste

teve como objetivo resgatar sua utilização, rompendo o processo

Compreendida pela Rodovia Presidente Dutra, Divisa
Intermunicipal com Jacareí, Ramal do Parateí, Rios Jaguari e
Paraíba do Sul, e pela curva de nível 555m junto a Av. Lineu de
Moura, a Região Oeste apresenta três setores distintos no que
refere-se a conﬁguração da ocupação do solo: Jd. Aquárius/Jd.
das Indústrias, Limoeiro/Várzea do Rio Paraíba e Urbanova.
O setor compreendido pelo Jd. Aquárius/Jd. das Indústrias,
encontra-se atualmente em franco processo de adensamento.
O Jd. Aquárius caracteriza-se por uma concentração de
loteamentos residenciais unifamiliares fechados e de alto poder
aquisitivo e um intenso processo de verticalização, apresenta
também uma tendência de se tornar um novo centro de serviços
no Município. Constata-se ainda a existência de vazios urbanos.
O Jardim das Indústrias, mais antigo, é tipicamente residencial
com a presença de residências unifamiliares e prédios
de baixa densidade, sendo que as atividades comerciais
estão concentradas em algumas vias caracterizadas como
corredores.
O setor compreendido pelo Limoeiro/Várzea do Rio Paraíba do
Sul caracteriza-se nas imediações do bairro, pelo esgotamento
das áreas para ﬁns industriais, restando poucos vazios junto
à Rodovia Presidente Dutra voltados para esta ﬁnalidade.

Região. O Bairro do Limoeiro vem apresentando um crescimento
residencial desordenado e irregular que já adentra a planície
aluvial ou várzea do Rio Paraíba do Sul. Esta por sua vez
encontra-se ociosa, e vem tendo toda sua orla descaracterizada
pelo processo de ocupação urbana, formando barreiras físicas
que comprometem a paisagem local.
O setor compreendido pela Urbanova caracteriza-se pela
consolidação das áreas residenciais de caráter unifamiliar, por
meio da concentração de loteamentos fechados, bem como
pela ausência de atividades comerciais e de serviços. O bairro
apresenta uma grande valorização dos imóveis, o que vem
nos extensos vazios existentes. A intensa ocupação urbana,
associada a grande expansão do campus da Universidade do
Vale do Paraíba-UNIVAP, vem comprometendo a acessibilidade
à Urbanova, que hoje é feita exclusivamente por uma via de
acesso.

Requaliﬁcação Urbana
A formulação do PDDI-95 resultou em diagnósticos e
prognósticos no sentido de rever o processo de degradação
da área central.
Como conseqüência desse diagnóstico surge o “Projeto de
Requaliﬁcação da Área Central” da cidade. Iniciado em 1997
de degradação e esvaziamento provocados pelo surgimento
dos Shoppings Centers e, a conseqüente apropriação dos seus
espaços e logradouros públicos pelo comércio ambulante,
agravando o quadro de desuso de seus equipamentos.
O processo teve início através de um projeto piloto como centro
de irradiação para todo perímetro da Zona Central. O trecho
escolhido por sua localização estratégica e por abrigar prédios
públicos de valor histórico, tais como a Biblioteca Municipal, a
antiga Câmara Municipal, a Igreja São Benedito e o Mercado
Municipal, foram a Rua Sebastião Humel, a Rua Siqueira Campos,
a Rua XV de Novembro, o calçadão da Rua 7 de Setembro, e as
praças centrais, em especial a Praça Afonso Pena. Este projeto
foi realizado através de parceria entre a Prefeitura Municipal
e os proprietários dos imóveis / comerciantes. Projeto este,
que no ano de 1999 foi considerado pelo Governo Federal, no
Programa de Difusão de Boas Práticas em Desenvolvimento
Urbano, como modelo de Parceria Público-Privado na Categoria
Administração Urbana.
Outras áreas que tiveram projeto de requaliﬁcação urbana
foram a Vila Ema, Santana, e os núcleos urbanos dos distritos
de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

O Município possui legislação própria que protege os bens
históricos e regulamenta seu uso e conservação. O Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Paisagístico
e Cultural – COMPHAC, órgão vinculado à Fundação Cultural
Cassiano Ricardo, é responsável pela aplicação da legislação de
Patrimônio.
O COMPHAC é assistido tecnicamente pelo Departamento de
Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que
desenvolve trabalhos de identiﬁcação, proteção e valorização
dos edifícios e ambientes de interesse histórico-cultural.
Nesse sentido, vem desenvolvendo projetos e trabalhos de
recuperação e revitalização em vários edifícios de interesse
cultural, tais como a Igreja de São Benedito, a Capela Nossa
Senhora Aparecida, a Capela de São Miguel, e as Estações
Ferroviárias Limoeiro e Eng0. Martins Guimarães, assim como
está realizando o inventário histórico-arquitetônico do Município.
A Lei Municipal n0 3.021/85 estabelece as categorias de
preservação do bem e as normas legais de conservação, e
as condições para intervenções e ou alterações, que devem
ter prévia autorização do COMPHAC, e dos órgãos federais e
estaduais IPHAN e CONDEPHAT, quando o bem histórico-cultural
está tombado ou em vias de tombamento pelos respectivos
órgãos.
Desde o PDDI-95 foram integrados ao Patrimônio histórico
Preservado no Município a Estação Ferroviária do Limoeiro; a
Estação Ferroviária de Eugênio de Mello; a Estação Ferroviária
Martins Guimarães; o Sanatório Vicentina Aranha e a Estação
Ferroviária Central. Encontram-se em processo de preservação
o Complexo da Tecelagem Paraíba e a Fazenda Santana do Rio
Abaixo.
O Município de São José dos Campos prevê incentivos ﬁscais,
através de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU,
para imóveis classiﬁcados dentre as categorias de preservação,
como EP-1 e EP-2, desde que estejam preservados de acordo
com as normas legais.
Com advento do Estatuto da Cidade, por meio da
regulamentação dos instrumentos urbanísticos, em especial
da Outorga Onerosa do Direito de Construir, da Transferência
do Potencial Construtivo e do Direito de Prempção, o Município
pode aprimorar o processo de recuperação e preservação
das ediﬁcações consideradas como patrimônio histórico,
arquitetônico e cultural da Cidade.

O processo de urbanização de São José dos Campos
caracterizou-se ao longo do tempo, pelas transposições
de obstáculos físicos existentes, a exemplo das Rodovias
Presidente Dutra, SP-50, Rodovia dos Tamoios (SP-99) e SP-66,
Estrada de Ferro Central do Brasil e o Rio Paraíba do Sul, que
tiveram papel determinante na formação do arranjo urbano atual
do Município, sendo fundamentais para garantir a circulação da
população e permitir a comunicação entre Regiões.
Além dessas interferências, outros obstáculos diﬁcultam a
integração e impõem restrições à mobilidade da população
do Município, como as áreas ocupadas pelo Centro Técnico
Aeroespacial – CTA e pela Reﬁnaria Henrique Lage - REVAP, e
a própria geograﬁa da Cidade, composta de platôs, extensas
planícies aluvionares e fundos de vale.
As ligações rodoviárias existentes ao longo da malha urbana
da Cidade trazem, vantagens para o Município posicionando-o
no eixo de ligação de dois pólos econômicos importantes (SP
e RJ), e possibilitando a articulação do Município às demais
Regiões do País. Por outro lado, a crescente urbanização ao
longo destes eixos rodoviários faz com que a cidade incorpore a
rodovia ao sistema viário local, com a conseqüente assimilação
dos problemas decorrentes do tráfego nestes dois sistemas
distintos: o urbano e o rodoviário. A construção, ao longo, do
tempo das vias marginais à Rodovia Presidente Dutra, destinada
ao tráfego local, tem sido uma das alternativas para resolver
esta questão.
Como solução para o sistema viário, vem se concretizando
a implantação do Anel Viário de São José dos Campos, que
faz parte da Macroestrutura Viária do Município, e tem como
objetivo facilitar a integração e a circulação entre a Região
Centro e as Regiões Sul e Leste e, futuramente, com a Região
Norte, oferecendo uma condição viária mais rápida e direta
entre estas Regiões, sem a utilização da malha intra-urbana
e da Rodovia Presidente Dutra. Entretanto, o projeto do Anel
Viário não alcança todo o tecido urbano, o que faz com que
determinadas Regiões ainda dependam do sistema rodoviário.
A Lei Complementar n° 165/97, de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo, não deﬁniu, dentro do conceito do Zoneamento, a
ﬁgura dos corredores viários. Desta forma, associou-se ao
sistema viário estrutural, parâmetros de ocupação, como áreas
e testadas de lotes, muitas vezes inadequados às funções das
vias. A Lei Complementar n° 261/03 procurou corrigir essas
distorções para as vias integrantes do Anel Viário, solução que
não atendeu integralmente a necessidade da malha urbana.
Durante a vigência do PDDI-95 foram realizadas melhorias no
sistema viário existente com destaque para a ampliação e ou
readequação viária das Avenidas Pedro Friggi, Tancredo Neves,
João Batista de Souza Soares, implantação das Avenidas

Todos decidindo o futuro da cidade.

O Patrimônio Histórico do Município é composto por alguns
bens isolados, porém representativos de sua história urbana,
contribuindo para acesso à memória coletiva e aﬁrmação de sua
identidade cultural.

7.3.2. Sistema Viário
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Eduardo Cury e Mário Covas, e a pavimentação através de “PCM”
de 853.283,19 m2 de vias públicas integrantes de loteamentos
populares, como Vila Guarani, Residencial Martins Pereira,
Residencial Jatobá, Jd. Pararangaba, Residencial Cambuí,
Residencial Flamboyant, Residencial São Francisco, Residencial
Juritis, Residencial Galo Branco, Jd. Nova Esperença, Altos
de Santana, Jd. Portugal, Jd. Madureira, Limoeiro, Jd. Terras
do Sul, Jd. Colonial, Cruzeiro do Sul, Residencial Gazzo, Jd.
América, Pq Interlagos, Jd. Mariana I, Jd. Nova Flórida, Vila
Unidos, Residencial Planalto, Jd. República, Jd. Mariana II e
Jd. São José.
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O PDDI-1995 previa ainda estudos para ordenamento da
circulação de bicicletas visando incentivar este modo de
transporte com condições de conforto e segurança, que
resultaram na implantação do sistema cicloviário Av. Andrômeda
- Av. Cidade Jardim, com 8km de extensão, e das ciclofaixas
nas Avenidas João Batista de Souza Soares e Tancredo Neves,
com extensão de 2,6 km e 1,4 km respectivamente.
A Macroestrutura Viária parte integrante do PDDI-95 que
estabeleceu a necessidade de promover melhorias no sistema
viário através da ampliação e implantação de vias, precisa ser
readequada a nova dinâmica urbana, de forma a garantir a
integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a
eﬁciência do transporte coletivo.
A seguir os aspectos viários serão abordados, de forma regional,
observadas as peculiaridades de cada localidade, as questões
de acessibilidade e integração regional.

Região Norte

Região Centro
Trata-se de uma Região consolidada, com o viário deﬁnido,
tendo um anel viário que apesar de não estar completamente
construído, consegue hoje atender ao trânsito inter-regional,
sem a necessidade de utilização das vias centrais.
As principais vias da Região Centro, entre elas as Avenidas
Ademar de Barros, João Guilhermino e Francisco José Longo,
São José e Madre Teresa, e as Ruas Dolzani Ricardo, Cel.
Morais, Francisco Rafael e Siqueira Campos constituem o
sistema estrutural de ligação centro – regiões, do transporte
coletivo.
O centro comercial encontra-se circundado por um minianel, formado pelas Av. São José, Av. Madre Teresa, Rua
Francisco Berling, Av. João Guilhermino, Rua Dolzani Ricardo,
Rua Francisco Rafael e Rua Siqueira Campos, que absorve o
transporte coletivo e de cargas, em decorrência da proibição
de tráfego pesado nas vias internas.

Região Leste
As restrições impostas pela topograﬁa e pela ruptura do tecido
urbano, decorrente da ocupação de grandes glebas industriais e
de barreiras físicas criadas pela ferrovia e rodovia e pelas faixas
de alta tensão, provocaram a descontinuidade de traçado das
vias sobrecarregando o trânsito do eixo viário formado pelas
Avenidas Juscelino Kubitschek, Pedro Friggi e Tancredo Neves.
Este eixo viário atende às demandas de viagens geradas das
nucleações urbanas mais consolidadas da Região, e recebe
principalmente nas Avenidas Pedro Friggi e Tancredo.Neves, o
trânsito de caminhões, inclusive de cargas perigosas.

Com bairros tipicamente residenciais, a acessibilidade viária
dessa Região está estruturada unicamente num binário radial
em relação à área Central com a travessia da linha férrea
existente em viadutos. No sentido centro-bairro a Av. Olivo
Gomes com cinco faixas e sua continuação, a Av. Princesa
Isabel com três faixas, oferecem um bom desempenho viário.
No sentido bairro-centro a Av. Rui Barbosa, uma via estreita, já
apresentando certa saturação nos horários de pico. Ressaltase que se encontra em fase de projeto a ligação Centro-Norte
denominada Via Norte. Para a transposição do Rio Paraíba do
Sul, existem duas pontes, Ponte Minas Gerais e Ponte Maria
Peregrina (Ponte da Rhodia), onde o binário também apresenta
sinais de saturação.

Além desse eixo viário, a Região de expansão urbana Leste,
incluído os parcelamentos clandestinos, está apoiada nas
estradas municipais, que ainda mantêm as dimensões das
antigas estradas rurais.

Além desse eixo viário, a Região de expansão urbana norte,
situada na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, está apoiada
nas estradas municipais, que ainda mantêm as dimensões das
antigas estradas rurais.

O acesso à Região do Putim é feito pela Estrada Municipal SJC362, (continuação da Av. dos Astronautas) ou pela Rodovia dos
Tamoios.

A SP-50 funciona como elemento integrador dos bairros da
Região, uma vez que a topograﬁa acidentada diﬁculta a ligação
entre os diversos loteamentos.

A Rodovia Presidente Dutra, em decorrência da carência viária,
e pela descontinuidade das marginais ao longo do Município,
atende aos deslocamentos desses bairros.

Região Sudeste
Estruturada radialmente à área central transpondo a Rodovia
Presidente Dutra, está limitada por barreiras físicas (CTA,
Petrobrás e empresas aeronáuticas), e pelas Rodovias dos
Tamoios e Carvalho Pinto.

A rede viária está apoiada nas estradas municipais, em especial
na Av. João Rodolfo Castelli, via estreita que serve de apoio à
malha urbana existente e que encontra-se em franca expansão
urbana, por meio da implantação de loteamentos populares.

Região Oeste
Apresenta sistema viário apoiado em vias radiais.
O setor do Jd. das Indústrias e do Jd. Aquárius é atendido pela
Av. Cassiano Ricardo, sendo que a Rodovia Presidente Dutra,
em decorrência da carência viária, atende aos deslocamentos
desses bairros.
O setor da Urbanova é acessado somente pelo eixo viário formado
pela Av. Lineu de Moura e pela ponte sobre o Rio Paraíba do Sul,
apresentando sinais de saturação em horário de pico.
Em decorrência da segmentação causada pela presença da
várzea do Rio Paraíba do Sul, não há integração viária do bairro
Urbanova com os bairros Jd. das Indústrias e Limoeiro.

7.3.3. Transporte Público
Desde a promulgação do PDDI-1995 vem sendo identiﬁcada
a queda na demanda de passageiros mesmo com o aumento
de viagens e quilometragens. Em 1993 eram transportados
aproximadamente 200.000 passageiros em 1800 viagens
(57.000Km), já em 2005 são transportados aproximadamente
192.000 passageiros em 2480 viagens (83.000Km). O índice
de passageiro por quilometro (IPK) era de 3,11 tendo passado
para 1,62, veriﬁcando-se nesse período um aumento no
transporte individual, clandestino e de bicicletas. Outros fatores
que interferiram no sistema de transporte, contribuindo para a
queda desse índice, foram a criação de linhas diametrais que
ligam uma Região à outra, de linhas longas para atendimento
aos loteamentos distantes e a expansão gradativa para
atendimento de novos loteamentos, acarretando com isso o
aumento da quilometragem percorrida.
Nesse contexto, foi realizado pelo Município o combate do
transporte clandestino, que não estava integrado no processo
de regularização; sendo que no ano de 2000 foi iniciado um
estudo para desenvolver um sistema de transportes otimizado,
objetivando a melhoria do IPK e um maior controle dos dados
para planejamento. Para tanto foi contratada uma empresa para
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Com a implantação do anel viário, a Região Sul apresenta
hoje uma melhor acessibilidade, que associada ao traçado
e a dimensão de suas vias principais garante uma melhor
ﬂuidez do tráfego local. Apoiada em vias estruturais como a Av.
Andrômeda, Av. Cidade Jardim, Av. Bacabal, Av. João Batista
de Souza Soares e a Estrada Velha Rio São Paulo, apresenta
ainda uma certa diﬁculdade de integração entre alguns bairros,
principalmente entre os setores do Parque Industrial e o setor
correspondente ao Jardim Satélite e Bosque dos Eucaliptos.
Destaca-se ainda a Av. Mário Covas, cujo prolongamento até a
Rodovia dos Tamoios está em fase de implantação pelo Governo
do Estado de São Paulo.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Sul
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elaboração do mapa do sistema de transporte em funcionamento
e o desenvolvimento de um novo plano municipal de transporte,
prevendo inclusive a integração de linhas, que resultou na
Lei n0 6.185/02 de implantação do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica pela concessionária do Sistema de Transporte
Coletivo Municipal.
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Com a promulgação dessa Lei e com a apresentação dos
relatórios ﬁnais do diagnóstico do Sistema de Transporte,
iniciou-se a implantação do novo sistema, que resultou em 2004
na utilização da catraca eletrônica pelos usuários e integração
das primeiras linhas. Com a continuidade de implantação desse
sistema todas as linhas serão integradas e conseqüentemente
objetiva-se uma diminuição da quilometragem e um aumento
de ofertas de viagens. Para realização da licitação dos
serviços de transportes públicos, está sendo elaborado um
Plano Operacional que contemplará o sistema de bilhetagem
eletrônica e linhas integradas.
A consolidação da posição de São José dos Campos como
pólo regional e a manutenção do padrão de crescimento
demográﬁco do Município acima da média nacional, impõe
uma necessidade de buscar novas alternativas de transportes
coletivos que atenda a demanda da mobilidade da população
local e mesmo regional, mediante o uso de tecnologias que
visem a redução de poluentes na Cidade.

7.3.4. Áreas Verdes e Sistemas de Lazer Públicos
As áreas verdes e sistemas de lazer públicos são aspectos
importantes na avaliação da qualidade de vida dos habitantes
de uma Cidade.
O índice potencial de áreas verdes e sistemas de lazer
públicos por habitante foi o indicador utilizado para avaliar
a qualidade do sistema de áreas verdes e lazer público dos
setores socioeconômicos e Regiões que compõem a Cidade de
São José dos Campos. O índice potencial considera as áreas
públicas, urbanizadas ou não, tais como: áreas verdes, praças;
parques; jardins; sistemas recreacionais e de lazer.
Foi tomado por referência como índice aceitável o valor de
12,00m² de áreas verdes e sistemas de lazer públicos por
habitante; índice este, já arraigado e adotado por outros
Municípios.
Os dados das áreas verdes e sistemas de lazer públicos
e respectivas áreas (m²) foram extraídos do Levantamento
de Áreas Públicas, ano de 2005, elaborado pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano. Os dados da população
estimada foram coletados da Pesquisa de Instrumentação do
Planejamento Urbano e Avaliação do Déﬁcit Habitacional, ano
de 2003.

Conforme demonstrado no Tabela 45, as Regiões Socioeconômicas
Norte (composta pelos setores socioeconômicos 1; 2 e 24); Leste
(composta pelos setores socioeconômicos 5; 6; 7; 8; 27 e 30) e
Oeste (composta pelos setores socioeconômicos 17 e 18) atendem

o índice potencial de áreas verdes e sistemas de lazer públicos.
As Regiões Socioeconômicas Centro (composta pelos setores
socioeconômicos 3; 4 e 20); Sudeste (composta pelos setores
socioeconômicos 9; 10 e 29) e a Região Sul (composta pelos
setores socioeconômicos 11; 12; 13; 14; 15 e 16) não atendem o
índice potencial de áreas verdes e sistemas de lazer públicos.
A Cidade de São José dos Campos atinge o índice potencial
de áreas verdes e sistemas de lazer públicos de 13,68m²/
habitante, estando, portanto, acima do padrão aceitável.

Todos decidindo o futuro da cidade.

A Tabela 44 apresenta os Setores Socioeconômicos que
atendem o índice potencial de áreas verdes e sistemas de lazer
públicos. Ressalta-se que o Setor Socioeconômico 10 (área do
CTA) não foi considerado e que não foi considerada a área de
Reserva Ecológica Augusto Ruschi no Setor 24.

Tabela 44
Índice potencial de áreas verdes e de lazer públicos / habitante por setor socioeconômico

Setor Socioeconômico

Área (m )
2

População Estimada **

Índice Potencial de
Área verde e lazer
públicos / habitante

Alto da Ponte

212.950,21

30.036

7,09

2

Santana

546.951,35*

14.457

37,83

3

Centro

238.420,28

17.080

13,95

4

Jd. Paulista

102.374,83

19.483

5,25

5

Vila Industrial

274.982,13

34.398

7,99

6

Eugênio de Melo

172.459,00

16.336

10,55

7

Pararangaba - Campos S. José

740.644,00

26.223

28,24

8

Vista Verde

270.877,03

15.339

17,66

9

Jd. Granja

193.314,00

19.119

10,11

10

CTA

não considerado

não considerado

não considerado

11 (11+23)

Vila São Bento - Torrão de Ouro

242.521,17

13.545

17,90

12

Campos dos Alemães

451.142,64

47.304

9,53

13

Bosque dos Eucaliptos

454.534,00

37.563

12,10

14

Jardim Satélite

422.723,00

25.794

16,38

15

Jd. Oriente - Jd. Morumbi

371.389,11

45.539

8,15

16

Parque Industrial

499.707,50

34.061

14,67

17

Jd. das Indústrias

203.759,77

18.964

10,74

18 (18+19)

Urbanova - Jd. Aquarius

826.114,02

11.144

74,13

20 (20+26)

V. Adyanna - Jd. Esplanada

355.556,06

30.625

11,60

21

São Francisco Xavier

79.048,00

1.901

4,58

22

Favelas / ocupações irregulares

690

6.477

0,10

24 (23+24+25)

B. Freitas - Sertãozinho

57.410,86

10.623

5,40

27

Pq. Novo Horizonte

423.509,43

29.873

14,17

29

Putim

185.800,74

20.027

9,27

30 (30+31)

Capão Grosso - Bom Retiro

73.749,83

15.136

4,87

7.400.829,00

541.047

13,68

Total
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* incluso Parque da
Cidade – 516.000m²
** Pesquisa de
Instrumentação do
Planejamento Urbano
e Avaliação do Déﬁct
Habitacional - 2003
- PMSJC/NEPOUNICAMP

Tabela 45
Índice potencial de áreas verdes e de lazer públicos / habitante
por Região socioeconômica

Área (m2)

População
Estimada **

Índice Potencial de
Área verde e lazer
públicos / habitante

Norte (01 + 02 + 24)

817.312,42 (incluso Pq da Ciade
- 516.000 m2 e não inclso a Reserva Ecológica Augusto Ruschi
- 2.460.000 m2)

55.116

14,8

Centro (03 + 04 + 20)

696.351,17

67.188

10,4

1.956.221,42

137.305

14,25

379.114,74

39.146

9,68

Sul (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)

2.442.017,42

203.806

11,98

Oeste (17 + 18)

1.029.873,79

30.108

34,20

Todos decidindo o futuro da cidade.

Região Socioeconômica
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Leste (05 + 06 + 07 + 08 + 27 + 30)
Sudeste (09 + 10 + 29)
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Com relação as praças destacam-se nesse período a reurbanização das praças
Afonso Pena, e a urbanização das Praças, das Bandeiras, Mário Porto, Aldo Pires
e o Centro Poliesportivo Professor Luís Antônio Ribeiro Macedo na Vila Tesouro.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Desde o advento do PDDI-95, a Administração Pública Municipal vem desenvolvendo
um programa de urbanização de Áreas Verdes e de Sistema de Lazer, com destaque
para a reurbanização do Parque Santos Dumont, a desapropriação de parte da
Fazenda da Tecelagem Parahyba para implantação do Parque da Cidade Roberto
Burle Marx, na Região Norte, que vem recebendo infraestrutura básica, estando
inclusive seu Plano Ocupação em fase de desenvolvimento; a criação do Parque
Sérgio Sobral de Oliveira na Região Leste, e do Parque Caminho das Garças na
Região Sudeste. Encontra-se em fase de projeto os Parques, do Senhorinha na
Região Sul e do Alambarí na Região Leste.

7.3.5. Macrodrenagem Urbana

Todos decidindo o futuro da cidade.

O Município se desenvolveu ao longo do eixo entre a Rodovia
Presidente Dutra e a linha férrea da Rede Ferroviária Federal,
aproveitando-se dos terrenos de altiplanos entrecortados
pelas várzeas e talvegues dos diversos córregos aﬂuentes do
Paraíba.
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Tal ocupação motivou a necessidade de execução de diversas
obras de travessias e canalizações já próximas à várzea do Rio
Paraíba do Sul, nas condições e necessidades que o cenário
de ocupação apresentava-se à época. Pelo histórico evolutivo
da ocupação urbana no Município, principalmente até a década
de 1970, as Regiões de cabeceira destes córregos tinham uma
vocação de uso essencialmente rural e não havia perspectivas
de alteração para urbano. Desta maneira, a maioria das obras
de drenagem foram executadas atendendo essas necessidades
e existem até o momento.
O desenvolvimento urbano do Município ao longo das três
últimas décadas e o processo de adensamento urbano junto
às bacias hidrográﬁcas dos aﬂuentes da margem direita do Rio
Paraíba do Sul, vem promovendo a expansão do tecido urbano
para Regiões mais a montante, nas direções Sul, Sudeste e
Sudoeste, onde se encontram as nascentes e áreas de recarga
destes corpos d’água.
Nota-se contudo, que tal ocupação ainda não se instalou
nesta intensidade nos contrafortes da Serra do Mar ao sul do
Município, como também na região da Serra da Mantiqueira ao
norte do Município.
O regime pluvial dos corpos d’água destas bacias hidrográﬁcas
que se encontram em processo de urbanização vem a
proporcionar picos de vazões cada vez maiores devido à
impermeabilização da bacia de contribuição, a retiﬁcações de
traçado de canais, a ocupação parcial de várzeas inundáveis
e a construção de obras de micro-drenagem, tornando as
travessias e obras de canalizações existentes, ineﬁcientes e
sub-dimensionadas, necessitando a execução de obras de
redimensionamento cada vez maiores e mais caras. Enquanto
isto a probabilidade de ocorrência de transbordamentos e
enchentes tornam-se cada vez maior.
Há uma tendência de evoluir o processo de ocupação em
todo o Município em maior ou menor escala através de
urbanização, da exploração econômica ou da mudança da
cobertura vegetal.
Este processo passa a interagir diretamente na composição da
matriz hidrológica da bacia, comprometendo a qualidade e o
volume de água que se direciona aos corpos d’água principais
e ainda na recarga dos aqüíferos que mantém a vazão destes
ao longo do ano.
O PDDI 1995 desencadeou uma política de proteção dos

recursos naturais do Município, entre eles os recursos hídricos,
com adoção da ﬁgura das Áreas de Proteção Ambiental Municipal
(APA). Outro fator contemplado pelo PDDI-95 é a restrição de
ocupação de áreas de geotecnias ou geomorfologias impróprias
à ocupação urbana ou ainda a áreas de condições topográﬁcas
muito severas. As Áreas de Preservação Permanente (APP),
passaram também a ter uma política de proteção mais efetiva
na implantação de novos empreendimentos imobiliários.
A continuidade do crescimento da população do Município a
taxas de 2,23% ao ano (IBGE 1991-2000) carrega consigo a
necessidade do crescimento urbano nas mesmas proporções.
Assim veriﬁca-se o adensamento do tecido urbano do Município
principalmente nas regiões Leste, Sul e Oeste e em menor
intensidade na Região Norte, conforme previsto no PDDI-95.
A expansão deste tecido aproxima de áreas com maior
fragilidade de equilíbrio ambiental, como as nascentes, as
áreas de recargas de aqüíferos e as cabeceiras das bacias
hidrográﬁcas. Isso é observado com maior intensidade nas
bacias hidrográﬁcas da margem direita do Rio Paraíba do Sul,
atingindo principalmente o Córrego Senhorinha, o Ribeirão
Vidoca, o Ribeirão Cambuí (ou Putins), o Rio Alambarí, o Rio
Pararangaba, o Rio Comprido e o Córrego Nossa Senhora da
Ajuda do Bom Retiro.
Através dos mapeamentos desenvolvidos pelo Programa de
Macrodrenagem veriﬁca-se que além das Áreas de Proteção
Ambiental deﬁnidas pelo PDDI-95, algumas regiões da
Macrozona Urbana e de Expansão Urbana também requerem
uma maior atenção para a proteção dos recursos hídricos do
Município. Neste sentido a região localizada entre a Rodovia
Carvalho Pinto e os bairros Capão Grosso, Parque Novo
Horizonte e Campos de São José na Região Leste, Jardim do
Lago na Região Sudeste, Parque Interlagos, Parques Dom Pedro
I e Dom Pedro II e Jardim Colonial na Região Sul. Não diferente,
a Região Oeste do Município, próximo ao bairro Urbanova,
entre o Ribeirão Vermelho e a linha férrea, o chamado Ramal do
Parateí, possui as mesmas características e necessidades.
Na Região Norte, junto às bacias hidrográﬁcas da margem
esquerda do Rio Paraíba do Sul, as áreas de especial atenção
para proteção encontram-se mais próximas ao tecido urbano
já consolidado, porém tais características são potencializadas
pelos aspectos de relevo topográﬁcos e de geológico ou
geotécnico.
Assim devem ser adotadas medidas no sentido de mitigar e
ordenar este crescimento em consonância com a necessidade
de harmonia do urbano e a natureza, considerando que:
•

O uso intensivo das águas subterrâneas ao longo do tempo
pode superar a capacidade de recarga dos aqüíferos
subterrâneos, comprometendo as fontes de água disponível
e os recursos hídricos naturais;

•

A movimentação de terra através de terraplenagem,
supressão ou substituição da cobertura vegetal e a
ocupação urbana com obras civis, afetam a permeabilidade
do solo, prejudicando o processo de inﬁltração destas
águas no subsolo;

de acúmulo ou transbordamento, solicitando galerias de
águas pluviais com dimensões cada vez maiores e por sua
vez mais onerosas;
•

A manutenção e a repovoação da cobertura vegetal,
principalmente a de grande porte, deve ser incentivada
e valorizada para ganho ambiental e a manutenção dos
recursos hídricos no Município;

•

•

A fase mais importante na inﬁltração do solo ocorre nos
locais de precipitação e no contato direto com o solo e que
a drenagem de águas pluviais, individualizadas em cada
propriedade, elevam a velocidade de escoamento, não
proporcionando esta inﬁltração;

O Programa de Macrodrenagem busca a manutenção da
rede hidrológica no Município, cujo princípio depende de
entendermos as fases deste ciclo que estamos afetos e dos
efeitos do processo de urbanização sobre o meio físico, para
traçarmos as diretrizes de um crescimento ordenado da Cidade,
conciliando o desenvolvimento urbano com a natureza.

•

As drenagens individualizadas de cada propriedade
diretamente para a via pública elevam o volume das águas
pluviais a serem coletadas pelas redes de drenagem de
águas pluviais, sobrecarregando-as e gerando problemas

Este programa, que teve seu início no ano de 1999, em parceria
com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – FCTH (USP/
DAEE), Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, Fundação
de Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP), Instituto de

Todos decidindo o futuro da cidade.

As águas de chuvas e sua inﬁltração no sub-solo são
importantes no ciclo hidrológico para a recarga dos
aqüíferos subterrâneos e sua manutenção;
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•

Todos decidindo o futuro da cidade.

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT e a
Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologia Espaciais
– FUNCATE, contempla o levantamento dos dados das bacias
hidrográﬁcas do Município, quanto à vazão dos cursos d´água,
às áreas de recarga de aqüíferos subterrâneas e superﬁciais e
sua vulnerabilidade à poluição, efeitos da impermeabilização
do solo, erosão e transportes de sedimentos, determinação das
curvas de chuvas regionais, com modelação matemática de
vazões e de bacias de retenção ao longo das bacias.
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Com o desenvolvimento do programa, foi possível determinar
parâmetros necessários à manutenção da permeabilidade
do solo, à delimitação e proteção dos fundos de vales dos
cursos d´água e à implantação de bacias de retenção ao
longo das bacias hidrográficas, norteando a política de uso
e ocupação do solo.

7.3.6. Saneamento Ambiental
As quatro atividades do Saneamento Ambiental, consideradas
básicas são: abastecimento de água; esgotamento sanitário,
limpeza pública e drenagem, esta última tratada no item
Macrodrenagem Urbana.

Sistema de Abastecimento de Água
Desde 1976, quando aderiu ao PLANASA, o Município de
São José dos Campos vem sendo atendido pela SABESP nas
questões de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
O abastecimento de água de São José dos Campos utiliza
mananciais de superfície e mananciais subterrâneos compondo
vários subsistemas. Esses subsistemas podem ser integrados
ou isolados/independentes de acordo com o tipo de manancial
abastecedor.
Os mananciais superﬁciais utilizados no Município, com uma
produção de água de 1912 l/s são: Rio Paraíba do Sul e Rio das
Couves.
O subsistema Paraíba é o principal abastecedor de São José
dos Campos, sendo a água captada e aduzida à Estação de
Tratamento de Água ETA-2, dotada de processo convencional,
que compreende mistura rápida, ﬂoculação, decantação e
ﬁltração.
Para a Estação de Tratamento de Água - ETA-2 está previsto a
implantação de sistema de tratamento de iodo dos decantadores
e sistema de reuso da água de lavagem do processo de
ﬁltração. Estima-se a geração de nove toneladas dia de iodo
desidratado (base seca), caracterizado como Classe II (NBR
1004) cujo destino será aterro sanitário.

Sistema São Francisco Xavier – O sistema é formado por uma
captação no rio das Couves, manancial de serra, com tratamento
através de ﬁltração, desinfecção ﬁnal com cloração seguida
de Fluoretação e atende praticamente 100% da população
urbana.
O sistema de abastecimento de água subterrâneo é composto
da captação de água de poços artesianos, adição de cloro e
ﬂúor para adequação aos padrões de potabilidade, reservação
e bombeamento para a rede de distribuição de água. No
Município são 57 poços em operação com a vazão média de
exploração de 769l/s.
O Município de São José dos Campos é atendido por Rede de
Abastecimento de Água em cerca de 100% da área urbanizada,
compreendida pelos loteamentos regulares; estando projetado
para atender uma demanda de 750.000 habitantes. Com
relação aos loteamentos clandestinos, dos 94 existentes, 32
estão servidos com Rede de abastecimento de água, conforme
relação a seguir:

Região Norte: Mirante do Buquirinha, Freitas, Buquirinha1 e
Buquirinha 2, Recanto Boa Vista, Chácara do Florindo, Recanto
Caetés, Chácaras Águas do Canindú, Chacaras Havaí, Bairro
Olaria, Costinha e Chácaras Oliveira.

Região Leste: Bairro dos Coqueiros, Santa Maria, Ebeneser,
Santa Hermínia, Primavera 1, Primavera 2, Majestik, Santa
Helena, Boa Esperança, Chácaras Araújo, Bom Retiro, Bairrinho,
Santa Cecília1, Santa Lúcia, Nova Michigan 2.

Região Sudeste: Bairro Recando dos Eucaliptos e Bairro
Pernanbucano.

Região Sul: Bairro Pinheirinho e Rio Comprido

Região Oeste: Comunidade Beira Rio.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Sistema de Esgotos Sanitários

Estações de Tratamento

O esgotamento sanitário do Município de São José dos Campos,
na Sede e Distritos é feito através de 6 subsistemas: Subsistema
Lavapés, Subsistema Eugênio de Melo, Subsistema Urbanova,
Subsistema Jardim das Flores, Subsistema Vista Verde e São
Francisco Xavier.

Subsistema Lavapés contempla as bacias de esgotamentos
formadas pelos Córregos Lavapés, Putins e Cambuí. O esgoto
coletado nos bairros adjacentes à essas bacias são direcionados
a Estação de Tratamento de Esgotos Lavapés, que opera através
do processo de Lodos Ativados com Oxigênio Puro, onde o
eﬂuente é lançado no Ribeirão Cambuí.

Esses subsistemas atendem bacias naturais de esgotamento
dos diversos rios/córregos presentes no Município.
O sistema de esgotamento sanitário é composto de estações
elevatórias de esgoto, redes coletoras, interceptores, emissários
e estações de tratamento de esgotos.

A geração de lodo atual da ETE Lavapés é de 25 toneladas dia
(50% TS), caracterizado como Classe II (NBR 10004), sendo o
destino ﬁnal o Aterro Sanitário do Município de São José dos
Campos.

O Município é atendido por cerca de 91% de rede coletora
de esgoto. A área não atendida refere-se aos loteamentos
clandestinos, sendo que dos 94 loteamentos, somente 02, Rio
Comprido e Santa Cecília I possuem rede de esgoto.

Está previsto, no ano de 2006, a implementação de melhorias
no processo de tratamento do lodo reduzindo a geração diária
para 5 toneladas (base seca) com a mesma destinação ﬁnal
atual.

No período entre 1995-2005, o percentual de esgoto tratado
passou de 10% para 45%, em relação à área atendida por rede
coletora de esgoto, com capacidade de tratamento de 1213 l/s.

Subsistema Vidoca atende as regiões Oeste e Sul do Município
e inclui as bacias dos córregos: Vidoca, senhorinha, Rosinha,
Ressaca e Rio Comprido. Os esgotos gerados e coletados
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Todos decidindo o futuro da cidade.
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nessas bacias serão direcionados a ETE - Lavapés cujas obras
estão em andamento com término previsto para 2008.

processo de Lodo Ativado com Aeração Prolongada. O eﬂuente
é lançado no Rio Pararangaba.

Subsistema Pararangaba atende a região leste do Município e
inclui as bacias dos córregos: Pararangaba, Alambari e Cajuru. Os
esgotos gerados e coletados nessas bacias serão direcionados à
futura ETE - Pararangaba

O lodo gerado na ETE passa pelo processo de digestão aeróbia
e desidratação em leitos de secagem. A geração mensal é de 2
toneladas (base seca), caracterizado como Classe II (NBR 1004)
e sub-classiﬁcado como Lodo “A” (P503; CONAMA 357-05) com
uso no solo.

Subsistema Urbanova atende exclusivamente a área ocupada pelo
loteamento denominado Urbanova. O loteamento é atendido com
rede de esgoto na sua totalidade. Os esgotos são direcionados
a uma estação especíﬁca, a Estação de Tratamento de Esgotos
Urbanova, que opera através do processo de Lagoas Aeradas,
seguidas de Lagoas de sedimentação, sendo que o eﬂuente é
lançado no Rio Paraíba do Sul.
Subsistema Jardim das Flores atende exclusivamente o loteamento
Jardim das Flores, situado no Distrito de Eugênio de Melo. Os
esgotos coletados são direcionados a Estação de Tratamento
Esgotos do Jardim das Flores que opera desde 1982, através do

Subsistema Vista Verde atende os bairros denominados Vista
Verde 1, Vista Verde 2 e Vista Verde 3. Os esgotos coletados são
direcionados a Estação de Tratamento de Esgotos Vista Verde
que opera através do processo de Lodo Ativado por Batelada.
O eﬂuente é lançado no Rio Alambari.
O lodo gerado na ETE passa pelo processo de digestão aeróbia
e desidratação em leitos de secagem. A geração mensal é de
3 toneladas (base seca), caracterizado como Classe II (NBR
1004) e sub-classiﬁcado como Lodo “A” (P503; CONAMA 35705) com uso no solo.

O lodo gerado na ETE passa pelo processo de digestão aeróbia
e desidratação em leitos de secagem. A geração mensal é de 1
tonelada (base seca), caracterizado como Classe II (NBR 1004)
e sub-classiﬁcado como Lodo “A” (P503; CONAMA 357-05)
com uso no solo.
Durante o período de vigência do PDDI-95 o índice percentual
de tratamento de esgotos no Município passou de 10% para
45%, devendo atingir 85% com a conclusão dos emissários e
da Estação de Reversão da Bacia do Vidoca.

O Saneamento Ambiental e a Política de Uso e
Ocupação do Solo

Resíduos Sólidos
A problemática do lixo no meio urbano abrange alguns aspectos
relacionados à sua origem e produção, assim como o conceito
de inesgotabilidade e os reﬂexos de comprometimento do
meio ambiente, principalmente a poluição do solo, do ar e dos
recursos hídricos.
A Lei Municipal n° 3.718/89 trata do acondicionamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação ﬁnal dos resíduos sólidos
domésticos, sépticos e industriais produzidos no ambiente
urbano.
A área especíﬁca para tratamento e disposição ﬁnal do lixo
gerado no Município de São José dos Campos é integrada
por um Aterro Sanitário, um Centro de Triagem dos materiais
recicláveis (coleta seletiva) e uma Usina de Compostagem,
além do setor administrativo.

Aterro Sanitário
O Aterro Sanitário Municipal localiza-se no bairro do Torrão
de Ouro com acesso pela Rodovia SP – 99 e a seguir pela
Estrada Municipal SJC 145, sendo a área contígua a Usina de
Compostagem de Lixo.

Os principais problemas relacionados pela concessionária
responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta,
afastamento e tratamento de esgoto no Município – SABESP
com relação à Política de Uso e Ocupação do Solo, diz respeito
ao exato dimensionamento da infraestrutura com a densidade
populacional dos loteamentos ao longo do tempo; a expansão ou
adensamento de loteamentos clandestinos e ao posicionamento
físico dos sistemas de infraestrutura subterrânea.

Projetado pela CETESB, o Aterro Sanitário de São José
dos Campos entrou em funcionamento no ano de 1986 e é
operado pela URBAM – Urbanizadora Municipal, autarquia do
Município.

Os loteamentos aprovados nas zonas mistas ZM-2, ZM-3 e ZM4 deﬁnidas pela LC 165/97, são inicialmente dimensionados
para ﬁns de infraestrutura de água e esgoto como residenciais
horizontais, ou seja, uma habitação por lote. Ocorre que ao
longo do tempo os lotes pelo sistema de anexação, passam
a absorver prédios residenciais aumentando signiﬁcativamente
a densidade, gerando subdimensionamento da rede inicial
projetada.

O Aterro Sanitário conta com boa infraestrutura e as boas técnicas
de manejo adotadas ﬁcam patentes quando se inspeciona a
área. Aspectos negativos comuns em outros aterros, como a
permanência de grandes quantidades de resíduos a céu aberto,
a emanação de maus odores gerados pela decomposição da
matéria orgânica e a atração de aves e pequenos animais em
grande número, praticamente inexistem no local.

O Município no processo de regularização dos loteamentos
clandestinos, por meio de Convênio com a SABESP vem
promovendo a expansão da rede de abastecimento de água e
rede de esgoto. Entretanto caso não haja uma política de controle
do adensamento e /ou expansão dos mesmos e um cronograma
pré-deﬁnido dos loteamentos que serão regularizados, ocorrerá
um subdimensionamento da rede.
As dimensões reduzidas das calçadas públicas direcionam

O composto orgânico produzido pela usina de compostagem
é comercializado como adubo com o nome de ADURBAM,
sendo o único do gênero no país, com registro no Ministério da
Agricultura.

Conforme dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos
Domiciliares – CETESB – São Paulo – 2005, o IQR (Índice de
Qualidade de Aterro de Resíduos) para o ano de 2004 obtido
pelo Aterro Sanitário de São José dos Campos (9,6) é superior
ao IQR médio do Estado de São Paulo nesse mesmo ano
(9,0) o que atesta as boas condições operacionais vigentes.
O IQC (Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem)
do Município do referido ano, é de 9,6, ou seja, ambos com
condição adequada (enquadramento A).

Todos decidindo o futuro da cidade.

Subsistema São Francisco Xavier o Distrito de São Francisco
Xavier é atendido na sua totalidade por rede coletora de
esgotos. Os esgotos coletados são direcionados até a Estação
de tratamento de Esgotos de mesmo nome do distrito. A estação
opera através do processo de Lodo Ativado seguido de lagoa
de polimento. O eﬂuente é lançado no Rio do Peixe.

o posicionamento físico dos sistemas de infraestrutura
subterrâneas sob as vias públicas, encarecendo a manutenção
e promovendo a deterioração do pavimento asfáltico.
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Subsistema Eugênio de Mello atende aos bairros que compõem
o Distrito de Eugênio de Mello. Os esgotos coletados são
direcionados a Estação de Tratamento de Esgotos Eugênio de
Mello, que opera desde 2004, através do processo de Lagoas
Aeradas seguidas de Lagoa de sedimentação. O eﬂuente, após
o processo de desinfecção é lançado no Rio Pararangaba.

Um dos fatores que impede que o IQR do Aterro Sanitário atinja a
pontuação máxima (10) é a proximidade do Núcleo Habitacional
Torrão de Ouro, localizado em área limítrofe à do aterro.

Todos decidindo o futuro da cidade.

O planejamento operacional do Aterro Sanitário promoveu ações
visando o aumento de sua vida útil em relação às estimativas
iniciais e assim continuasse cumprindo a sua função. As
estimativas iniciais previam o ano de 2002 como o ano em que
o aterro atingiria seu limite máximo de capacidade. Dados mais
recentes permitem concluir que o início do ano de 2008 será o
ano limite de saturação da área atual do aterro.

Plano Diretor
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Com a perspectiva do ﬁm da vida útil do Aterro Sanitário, foram
elaborados estudos com o objetivo de encontrar uma solução
de longo prazo para o problema de disposição dos resíduos
sólidos urbanos.
Em função das disposições da Portaria 1.141/GM5 do Ministério
da Aeronáutica, de 08/12/87, que, entre outras matérias, deﬁne
limites para a implantação de empreendimentos em setores
considerados “ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO”,
complementada pela Resolução CONAMA No 4, de 09/10/95, que
determina como “ÁREA DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA”,
para vôo IFR, o setor delimitado por um círculo com raio de
20 Km, a partir do centro geométrico do aeródromo, diﬁculta
a utilização de novas áreas para a implantação de um novo
aterro.
Ambos os dispositivos legais classiﬁcam “vazadouros de lixo”,
no caso, o aterro, como sendo de natureza perigosa e com
implantação proibida nas áreas deﬁnidas como de segurança e
de proteção ao vôo.
As áreas restritas pelas normas de proteção ao vôo se alternam
e sobrepõem com setores protegidos por razões ambientais,
praticamente inviabilizando a implantação de um novo aterro
dentro dos limites do Município. Desse modo, a procura por
áreas disponíveis e adequadas à implantação de um novo
aterro se mostra infrutífera.
Considerando que o atual Aterro Sanitário não vem apresentando
conﬂito com as operações do Aeroporto de São José dos
Campos, não havendo registro de incidentes envolvendo
pássaros e aeronaves por causa da localização e o manejo
adequado do aterro, e que a área contígua ao aterro encontrase desimpedida, foram elaborados estudos de alternativas
no sentido de se utilizar às áreas disponíveis em seu entorno
para ampliação do Aterro. Com a referida ampliação o Aterro
Sanitário deverá ter vida útil por cerca de 15 anos.

Aterro Industrial
O Município conta também com um Aterro Industrial, de
propriedade particular (Ecosistema Gerenciamento de Resíduos
Ltda), localizado a Estrada Municipal SJC 451, KM 05; s/nº;
aprovado em 1.985; que recebe resíduos sólidos industriais
Classe II e Classe I (perigosos), conforme classiﬁcação da
ABNT.
Possui uma área de cerca de 766.552,00 m², ainda não ocupada,
até a presente data, em sua totalidade. A área ocupada apresenta
licenciamento ambiental do órgão competente. Ressaltase que em 1998 o Aterro obteve a Certiﬁcação Integrada em
conformidade com os requisitos das normas NBR ISO 9002 e
14001.
No ano de 2004 foram dispostos no Aterro, cerca de 570
toneladas / mês de resíduos sólidos perigosos.
Algumas leis municipais tratam especiﬁcamente da disposição
de resíduos sólidos industriais em Aterros Industriais, como as
Leis n° 4.404/93 e n° 6.127/02.

do não aproveitamento dos resíduos, enquanto matéria prima.
Os programas e projetos a serem elaborados deverão
estabelecer as diretrizes técnicas e procedimentos para o

A Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que
trata da gestão dos resíduos da construção civil, estabelece
a necessidade da elaboração e implementação do Plano
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
inclusive por parte dos Municípios.

exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em

A política do Município, em atendimento à legislação vigente,
atuará para equacionar os problemas com o armazenamento
e a destinação ﬁnal desses resíduos, visando reduzir ainda os

a correta disposição dos resíduos, o disciplinamento dos ﬂuxos

conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza
urbana local, bem como os procedimentos necessários para o
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos.
Implantados os programas e projetos, o Município terá facilitada
agentes envolvidos neste processo e a adequada destinação
dos resíduos da construção civil e dos resíduos volumosos.

Todos decidindo o futuro da cidade.

Os Resíduos da Construção Civil representam um signiﬁcativo
percentual dos resíduos sólidos produzidos na área urbana do
Município.

custos municipais de limpeza pública e daqueles decorrentes
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Resíduos da Construção Civil

7.4. Impasses Urbanos
Com base na análise das variáveis relacionadas no Perﬁl
Socioeconômico e nos dados constantes dos Perﬁs da Estrutura
Urbana e do Meio Ambiente, foram identiﬁcados e relacionados
a seguir os impasses identiﬁcados na estrutura urbana a serem
enfrentados, dentro do contexto do Plano Diretor.

Existência de setores da Cidade apresentando taxa de
crescimento demográﬁco negativa;
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A utilização de um mesmo coeﬁciente de aproveitamento
em quase a totalidade da Cidade na atual Legislação,
associado à predominância de um Zoneamento Misto,
possibilita a “homogeneização” da Cidade, não respeitando as
peculiaridades dos diferentes bairros e regiões;
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Todos decidindo o futuro da cidade.

A ocupação descontínua das áreas de expansão urbana vem
promovendo um distanciamento da infra-estrutura, aumentando
os custos de manutenção da Cidade e estabelecendo um
processo de periferização;

Existência de setores da cidade com infra-estrutura urbana
subutilizada;
Concentração em setores da cidade, de população de baixa
renda com baixo nível de escolaridade em relação à média da
cidade e elevada taxa de desemprego;
Integração viária comprometida ou subdimensionada entre as
Regiões do Município;
A utilização de parâmetros de uso e ocupação inadequados às
vias estruturais do Município, prejudicando a ﬂuidez do tráfego
e do transporte coletivo;

A utilização de um coeﬁciente de aproveitamento alto, em média
3, permitido na quase totalidade da Cidade, possibilita que o
processo de verticalização adense locais inadequados sob
a ótica da infra-estrutura urbana, propiciando a saturação do
sistema viário, da ocupação de áreas ambientalmente frágeis,
comprometendo a paisagem, o conforto ambiental urbano, e a
descaracterização dos bairros residenciais;
Ausência de novos subcentros em decorrência do atual modelo
de uso e ocupação do solo;
Ineﬁciência de critérios para coibir a ocupação inadequada dos
fundos de vales, várzeas e áreas de recarga de aqüíferos;
O modelo atual de ocupação urbana no Município envolve
altas taxas de impermeabilização, não considera os limites de
sustentabilidade do sistema hídrico superﬁcial e subterrâneo
em especial, quanto à permeabilidade do solo;
Implantação de loteamentos com
inadequados em relação à topograﬁa;

tamanhos

de

lotes

Ausência de critérios que garantam a proteção efetiva dos
bosques e matas remanescentes públicos e privados;

Insuﬁciência de
comunidade;

áreas

de

lazer

e

recreação

para

a

Ocorrência de grandes vazios com características
predominantemente rurais no perímetro da Macrozona de
Expansão Urbana II; e,
Existência de conﬂitos entre os usos residencial, comercial,
de prestação de serviços e industrial em algumas áreas do
Município.

O monitoramento e o controle do Plano Diretor serão efetuados
em caráter permanente, através dos órgãos do Executivo
Municipal.
A gestão democrática será assegurada por meio de instâncias
de participação, através dos Conselhos Municipais e Distritais,
de debates, audiências e consultas públicas.
Compete à Secretaria de Planejamento Urbano, assessorada
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU,
o controle executivo da aplicação dos dispositivos urbanísticos
instituídos pelo Plano Diretor, bem como promover as alterações,
modiﬁcações e acréscimos de novos instrumentos e dispositivos
de ordenação urbanística do território.
O Plano Diretor deverá ser objeto de revisões periódicas a cada
dez anos nos termos do Estatuto da Cidade.
O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
Anual deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas
no Plano Diretor.

Todos decidindo o futuro da cidade.

8.1. Sistema Municipal de Informação
O Sistema Municipal de Informação consiste em um banco
de dados socioeconômicos, demográﬁcos, culturais,
ﬁnanceiros, patrimoniais, físico-territoriais e ambientais a ser
progressivamente georreferenciado.
O Geoprocessamento,como instrumento do sistema de
planejamento municipal, integra operações de banco de dados,
cartograﬁa digital referenciada espacialmente por coordenadas
geográﬁcas e análise estatística.
O Sistema de Informação Geográﬁca além de dar apoio
ao planejamento do Município viabiliza o exercício da
ﬁscalização, a aplicação da legislação, bem como possibilita
a Municipalidade fornecer informações à população de forma
simples e interativa.
Atualmente, a PMSJC está na terceira etapa da implantação
do projeto GEO. A primeira etapa, iniciada em 1999, teve
como objetivo o recobrimento aéreo das áreas ocupadas por
loteamentos clandestinos das Regiões Leste e Sudeste. A
segunda etapa, iniciada em 2001, teve como objetivo gerar
a base cartográﬁca digital do Município e um banco de
informação, padronizando e espacializando as informações
existentes na PMSJC.
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8. Monitoramento e Controle
do Plano Diretor
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Todos decidindo o futuro da cidade.

Anotações
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