
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Participativo do Plano Diretor do 

Município de Itatiaia 

 

 

Itatiaia, 14 de junho de 2019 

 

Essa reunião foi excepcionalmente marcada das 9 às 11 horas, começou na hora, com 

quórum de acordo com a lista de presença.  Tinha sido sugerido leitura da Ata, mas a 

Presidente sugeriu que ao invés da leitura, para ganhar tempo, enviássemos aos membros 

para lerem depois.  Pelo tamanho do diagnóstico das unidades administrativas de Itatiaia 

(Geral, Maromba-Maringá, Penedo e Itatiaia) foi sugerido pelo Vice-Presidente a 

convocação de duas reuniões semanais extraordinárias, uma pela amanhã na quarta-feira, 

dia 19 de junho e outra na quinta-feira da próxima semana, no dia 27 de junho.  Foi feita 

também uma discussão sobre horários, mas o plenário decidiu manter o mesmo horário 

das outras reuniões, das 10 horas às 12 horas e no mesmo local, no Centro de Formação 

e Qualificação Profissional de Itatiaia. Começou a leitura do diagnóstico da parte geral 

do documento Leitura Temática Integrada, Primeira e Segunda Partes, Item 1.3 e Itens 

2.1 a 2.14 do Termo de Referência. Foi esclarecido o significado das siglas CDP: C igual 

a Condicionantes, D igual a deficiência, e P igual a potencialidades, marcados pelas cores 

azul, vermelho e verde respectivamente. As alterações do texto do diagnóstico, conforme 

discussão pelo plenário do GTP estão sublinhadas e marcadas em cor diferente 

diretamente no texto anexo abaixo. Esse texto compreende a síntese do diagnóstico, 

referentes às páginas 462 a 469 dos aspectos gerais do município.  Foram questionados 

os dados referentes a questões de renda, saúde e educação mencionadas nessa parte, por 

serem de 2010. Para muitos dados só há disponibilidade de informações do IBGE do 

último censo de 2010, foi comentado. Inclusive isso foi motivo de dúvida na apresentação 

na Câmara em reuniões anteriores.  No entanto, foi informado que algumas das secretarias 

da prefeitura tem dados mais atualizados e que mereceriam ser atualizados usando as 

pesquisas municipais para saúde educação da prefeitura.  Ficou a direção do grupo de 



 

 

solicitar essas informações junto a prefeitura. Foi pontuado também que os números que 

não foram atualizados se isso poderia gerar mudanças substanciais no diagnóstico.  Por 

exemplo, o desemprego de  2010 para cá deve ter deteriorado, comentaram. As condições 

sociais não estão tão boas como relatadas no diagnóstico, comentaram. As alterações 

foram adicionadas ao documento em Word, parte do diagnóstico, e estou em destaque de 

alterações logo abaixo dessa ata. A reunião findou um pouco além do seu horário de 

término. 

 

Assinam essa ata: 

 

Adriana Fontes 

Presidente 

 

Oswaldo Castro Junior 

Vice-Presidente 

 

Hugo Ferraz Penteado 

Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITATIAIA - RJ      |       DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO        |            ANÁLISE SÍNTESE CDP  (p.462) 

ASPECTO C D P FATORES PROGNÓSTICO: OBJETIVOS 

LOCALIZAÇÃO 

      
Localização regional no eixo Rio/São Paulo, 
atravessado pela Rodovia BR 116 (Dutra). 

A inserção regional de Itatiaia 
apresenta potencialidade de 
geração de emprego e renda a 
partir da localização em um 
importante eixo nacional.  
 
A localização de Itatiaia impõe 
a necessidade de planejamento 
integrado com municípios e até 
estados vizinhos.  

      Localização na Mesorregião do Sul Fluminense 

      
Localização na Microrregião Vale do Paraíba 

Fluminense 

      

Localizado no Estado do Rio de Janeiro, porém 
próximo à São Paulo e Minas Gerais, inclusive 

com distritos muito conectados com distritos de 
estados vizinhos.  

CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTAIS 

      
Clima subtropical de verão quente, com 

temperatura média anual de 21°C.  Com verão 
chuvoso e inverno mais seco.  

Unidades de Conservação 
existentes no território e que 
possuem (ainda não todas) 
Plano de Manejo específico 
que deve ser respeitado 
quando da revisão do Plano 
Diretor Municipal e Código de 
Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo.  
 
Ampliar e potencializar o 
turismo ecológico, devido ao 
clima, presença de Unidades 
de Conservação e importantes 
cursos hídricos.  
 
Observar características de 
hipsometria e declividade 
quando da definição de 
parâmetros de uso e ocupação 
antrópico do solo.  

      
Situado na região hidrográfica III - Médio 

Paraíba do Sul, possui comitê heterogêneo de 
gestão  

      

Cursos hídricos relevantes como o Rio Paraíba 
do Sul e o Rio Preto, além de outros que se 

destacam como Campo Belo, Cazunga, Palmital, 
Ribeirão das Pedras, Rio do Pavão e Rio das 

Cruzes 

      

Cursos hídricos apresentam também valor 
turístico, com várias quedas, corredeiras e 

locais para banho, como é o caso do Rio Preto, 
Rio Campo Belo e Rio das Pedras 

      

Heterogeneidade de formações geológicas no 
território municipal.  O mesmo com altitudes 

extremamente variáveis, indo de 400m à 2.791, 
(no pico das agulhas negras).  

      

Declividades também variáveis, com áreas mais 
planas próximo a onde hoje se encontra o 
núcleo urbano central, o que mostra que a 
ocupação nesta região segue a topografia.  

      

Inserida no bioma Mata Atlântica, com 
diferentes fitofisionomias (variando conforme 

relevo), Floresta Ombrófila Densa (FOD), 
Campos de Altitude e Floresta Ombrófila Mista 

Montana.  

      

5 Unidades de Conservação, sendo que apenas 
uma delas está totalmente inserida em seu 

território enquanto as demais abrangem outros 
municípios 



 

 

CARACTERÍSTICIAS 
SOCIOECONÔMICAS 

      

O grau de urbanização do município, ainda de 
acordo com o IBGE (2010), é de 96,63%, ficando 

próximo ao grau de urbanização apresentado 
no estado do Rio de Janeiro (96,71%).  

Potencializar a vocação local de 
geração de emprego e renda 
através do setor terciário.  
 
Evitar aumento da população 
jovem desocupada (sem 
estudo e sem emprego).  
 
Promover, através da política 
de uso e ocupação do solo, 
proximidade entre emprego e 
habitação, evitando 
necessidades de percorrer 
longas distâncias, dependendo 
de transporte motorizado 
individual e/ou reforço de 
qualidade do transporte 
coletivo otimizando esse 
acesso entre emprego e 
moradia.  
 
Identificar centralidades locais, 
principalmente nos bairros 
mais afastados para promover 
o incentivo fiscal ou de 
parâmetros urbanísticos para 
mistura de usos e aberturas de 
pequenos comércios locais que 
dinamizem os bairros.  
 
Manter melhora na qualidade 
de vida da população, 
principalmente através da 
qualidade do espaço urbano. 
Observação: dados sociais e 
econômicos estão 
desatualizados na pesquisa de 
2010 do IBGE. Mas as 
secretarias municipais 
possuem pesquisas mais 
atualizadas que podem ser 
usadas nessa parte do 
diagnóstico. 

      
Densidade demográfica de 123,35 hab./km² em 

toda área municipal.  (estimativa 2015) 

      
Taxa geométrica de crescimento de 1,53% entre 

2000 e 2010, mediano se comparado à 
mesorregião do Sul Fluminense 

      

A população está ficando mais velha. 
Decréscimo no percentual de jovens com 

menos de 15 anos de 2000 a 2015 e acréscimo 
na população acima de 65 anos.  

      

passou de 20,3 óbitos por mil nascidos vivos, 
em 1991, para 13,8 óbitos por mil nascidos 

vivos, em 2010. Atingindo Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas 

      
Saldo positivo de migração.  (2953 habitantes a 

mais) 

      
 O município está situado na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM de 0,737) 

      

Setor de Serviços se destaca no PIB Municipal 
(65,34%) (vários municípios da mesorregião do 

Sul Fluminense apresentam a mesma 
característica) 

      
Setor industrial apresenta 24,56%.  De 

representatividade no PIB Municipal. Setor 
agropecuário é mínimo (0,19%) 

      

O PIB de Itatiaia se destaca na mesorregião do 
Sul Fluminense. Tanto o valor adicionado 

(3.612.896,20 em mil reais correntes) como o 
valor adicionado Per Capta (118.552,79).  

      
Na produção agrícola destaca-se a cana de 

açúcar (430 ton. / ano) seguida da mandioca 
(200 ton. / ano) 

      

A renda per capita média de Itatiaia cresceu 
60,65% nas últimas duas décadas, passando de 
R$ 481,46, em 1991, para R$ 773,48, em 2010. 

9,30) 

      
Porém, a renda per capta ainda está muito 

abaixo da renda per capta da capital estadual 
(R$ 1.039,30) 

      
Houve melhora no Índice de Gini (desigualdade 

social) 

      
51,92% das oportunidades de trabalho estavam 

setor de serviços (último censo do IBGE) 



 

 

 

      

Diminuição de mortalidade infantil, redução de 
porcentagem de crianças fora da escola e 

pessoas desocupadas de 15 a 24 anos. De 1991 
a 2010 (Censo do IBGE) 

 

      
Aumento da porcentagem de jovens tendo 
filhos entre 10 e 14 anos.  (Censo do IBGE) 

      
 Diminuição da proporção de crianças 

extremamente pobres, vulneráveis à pobreza e 
sem fundamental completo.  

      

Aumento da proporção de população em 
domicílios com banheiro e água encanada, 
porém ainda não era totalidade no último 

censo.  

ASPECTOS 
SOCIOESPACIAIS 

      
Existe um Plano Diretor que regulamenta a 

função social da cidade, promulgado em 2016 -  

Controlar a ocupação urbana 
desconectada, desconexa e 
descoordenada (3D) 
promovendo ocupação 3C 
(contínua, compacta e 
coordenada) promovendo 
cidades orientadas ao 
transporte sustentável.   
 
Incentivo à mistura de usos, 
com parâmetros de uso e 
ocupação do solo que 
incentivem pequenos 
comércios e serviços locais 
(menores) em áreas mais 
residenciais, dinamizando a 
vida urbana nesses locais.  
 
Rever recuos, taxas de 
ocupação, entre outros 
parâmetros que não condizem 
com a realidade local, que 
dificultam a regularização de 
obras e aumentem a 
quantidade de ocupações 
irregulares.  Desde que 
preservadas a boa urbanidade, 
convivência, segurança e 
salubridade.  
 
Prever implantação dos 
instrumentos jurídicos 

      
Não existem planejamentos setoriais 

eficientes/atualizados (habitação / mobilidade 
urbana, entre outros) 

      

O Plano Diretor atual subdivide o território em 
5 macrozonas de uso urbano e 1 rural, com 

delimitações claras de áreas aptas, aptas com 
restrição ou inaptas ao uso e ocupação urbanos 

      

A área urbana do município de Itatiaia, 

apresenta um relevo acidentado, fato que 

promoveu uma ocupação não uniforme do 

território, além da presença do Parque Nacional 

do Itatiaia, que divide o município em 3 grandes 

unidades de planejamento, são elas: Itatiaia, 

Penedo e Maromba-Maringá 

      

Atualmente, a região urbana conta com uma 
divisão de 47 bairros, Itatiaia possui 24 bairros, 
Penedo possui 17 e Maromba-Maringá possui 6 

bairros no total 



 

 

      

O núcleo urbano central se encontra 
atravessado pela Rodovia, contando ainda com 
uma praça de pedágio no território municipal 
(isso é abordado também em outros capítulos 
desse relatório), o que gera uma fragmentação 

do núcleo urbano central e 
distanciamento/isolamento de alguns bairros 

urbanísticos de forma a fazer 
valer a função social da cidade, 
buscando racionalização da 
ocupação urbana, evitar vazios 
urbanos em áreas consolidadas 
e providas de infraestrutura e 
evitar ocupações irregulares ou 
até regulares em áreas 
periféricas e desprovidas de 
infraestrutura. O objetivo é 
tentar preencher os espaços 
vazios e reurbanizar. A 
fragmentação é quase um 
problema insolúvel por 
questões geográficas e 
aprticulares do município, 
portanto, o assunto tem que 
ser tratado por localidades, 
vazios dentro das localidades 
ou em cada espaço 
fragmentado das unidades 
administrativas. Dentro desses 
vazios urbanos, Fazenda 
Aleluia, Fazenda da Serra 
deveriam ser objetos de uma 
análise mais profunda.  

      

O Zoneamento atual apresenta variedade de 
setores de uso e ocupação bem como objetivos 
para cada um deles e parâmetros urbanísticos 

que induzem os novos empreendimentos para o 
objetivo estipulado para a região em que se 

encontram.  

      
Número de domicílios aumentou de 3.958 para 

9.368 entre 1991 e 2010 (censos oficiais do 
IBGE). 

      
Déficit habitacional de 897, sendo 874 o déficit 
em área urbana e 23 em área rural (Fundação 

João Pinheiro, 2019).  

      
Existe um total de 886 vagos no município, 

conforme a Fundação João Pinheiro. 

      
1440 de alguma forma e 70 domicílios 

precários.  

      312 casos de coabitação.  

ASPECTOS DE 
INFRAESTRUTURA 

      

O serviço de abastecimento de água do 
município de Itatiaia é realizado pela própria 

administração municipal, não havendo 
nenhuma cobrança estabelecida pela mesma 
como medida compensadora dos custos de 

fornecimento de água e manutenção da rede 

Necessidade de Revisão 
Urgente do Plano setorial de 
Saneamento Básico.  
 
Necessidade de otimização de 
todo o sistema, havendo 
concordância da população de 
que é melhor que seja cobrado 
retorno dos usuários. Definir 
tarifas que assegurem tanto o 
equilíbrio econômico e 
financeiro da prestação dos 
serviços como a modicidade 
tarifária dos sistemas, 
mediante os mecanismos que 
induzam a eficiência e eficácia 
dos serviços e que permitam a 
apropriação social dos ganhos 
de produtividade.  
 

      
As residências não apresentam hidrômetros 

instalados, de modo que a micromedição não é 
realizada 

      
Não possui Plano de Saneamento Básico 

atualizado e condizente com a necessidade 
atual do município.  

      

O município é independente na captação de 
água, sendo captada dentro do território 
municipal, independente de municípios 

vizinhos.  

      

Não existem ETA - Estações de Tratamento de 
Água.  Em alguns casos a água não passa por 
nenhuma desinfecção antes de abastecer a 

população.  



 

 

      
O esgoto sanitário utiliza a mesma rede de 

drenagem pluvial, sendo escoados ambos para 
curso d'agua, sem tratamento.  

Necessidade de 
estabelecimento de uma rede 
de coleta de esgoto sanitário 
independente e encaminhada 
para tratamento antes de 
atingir cursos hídricos.  
 
Operar as ETES existentes, 
ampliar a capacidade e estudar 
a possibilidade de novas 
infraestruturas para este fim.  
 
Prever, entre as metas do 
Plano de Saneamento Básico, 
melhorias e ampliações na 
rede de drenagem.  O Plano 
Diretor pode sugerir criação de 
Unidades de Conservação 
Municipais, que pode limitar 
invasões irregulares e 
preservar os mananciais. 
(Observação: seria interessante 
fazer ou pegar algum estudo ja 
pronto com mapeamento de 
todas as nascentes que 
abrangem o município). 

      

Existem 2 ETEs - Estações de Tratamento de 
Esgoto construídas, porém não operantes. De 

qualquer forma não atenderiam toda a 
população devido sua capacidade.  

      

Em Penedo, um significativo volume dos 
esgotos acaba sendo despejado in natura nos 

córregos e rios da região. Alguns 
estabelecimentos utilizam de fossa séptica, 

porém não há um controle disso, 
impossibilitando um diagnóstico.   

      

Apenas dois sistemas coletivos de esgotamento 
contam com estações de tratamento de esgoto 

(ETE) em funcionamento, as quais estão 
localizadas uma em Maringá e a outra em 

Maromba 

      

Em Maringá há ainda um sistema para 
tratamento de esgotos empregando fossas e 

filtros, atendendo algumas residências 
localizadas às margens do Rio Preto 

      
Em alguns locais na área urbana, apesar de 
existir a rede de drenagem pluvial, esta se 

encontra obstruída com sujeiras e sedimentos.  

      

Apesar da existência de infraestrutura, há vários 
casos de alagamento nas ruas de Penedo, 
inclusive relatados no Questionário Online 

realizado para a atual revisão do Plano Diretor 
de Itatiaia, onde 33 dos questionados relataram 
haver alagamentos em dias de chuva intensa na 

rua em que moram.  

 

      
Em alguns pontos, como em trechos da RJ-151, 

são verificados problemas ocasionados pela 
falta de um sistema de drenagem 

 

      

Existe contrato de prestação do serviço de 
coleta de resíduos. A coleta de lixo doméstico 

ocorre diariamente no centro da cidade, 
enquanto que nos bairros a coleta ocorre nas 

terças e quintas-feiras.   

      

Muitos moradores relatam conflitos com a 
coleta, passando em horários impróprios como 

horário de almoço na área central e 
interrupções repentinas e curtas na coleta, com 

falha em dias em que deveria haver o serviço 
nos bairros.  

      
Não foram encontrados dados referentes ao 

itinerário da coleta de lixo. 

      Não existe coleta seletiva no município. 

      
Os moradores fazem despejo irregular de 

resíduos de podas e capinas, ou mesmo outros 
tipos de resíduos sólidos em vias públicas.  



 

 

MOBILIDADE 
URBANA E 

ACESSIBILIDADE 

      
Existe um padrão de perfil de vias conforme a 

hierarquia, considerando as unidades de 
planejamento.  

Prioridade no sistema de 
mobilidade urbana deve ser o 
transporte ativo (pedestres e 
ciclistas) conforme Política 
Nacional (Lei 12.587/2012).  
 
Rever perfis viários tanto para 
vias coletoras, arteriais ou 
locais, de forma a promover 
uma justa distribuição do 
espaço público viário prevendo 
espaço para ciclistas em vias 
que assim se faça necessário.  
 
Implementar um guia de 
calçadas informativo à 
população quanto a materiais 
permitidos, inclinações e 
normas de acessibilidade, 
localização de mobiliário 
urbano e espécies de 
arborização adequadas.  
 
Estabelecer uma malha 
cicloviária que de fato permita 
o uso do meio de transporte de 
forma reconhecida no espaço 
público.  
 
Prever mapeamento com 
cronograma de alterações que 
se façam necessárias em 
calçadas públicos no entorno 
de equipamentos públicos e 
prédios municipais de forma a 
garantir exemplo de 
construção e manutenção de 
calçadas.  
 
Vincular a aprovação de 
projetos e emissão de alvarás 
na Prefeitura Municipal com 
execução da calçada em 
conformidade com a NBR 9050 
e/ou guia de calçadas 
municipal quando da 
implementação deste.  
 
Priorizar o transporte 
motorizado coletivo em 
relação ao motorizado 
individual no uso do espaço 
urbano, priorizando na via o 
transporte coletivo.  
 
Quando de nova licitação da 
concessão do transporte 
público coletivo, prever frota 

      
Os perfis viários previstos em Plano Diretor, não 

contam cm espaço para ciclovia, ignorando o 
meio de transporte no espaço viário.  

      

Os perfis viários previstos em Plano Diretor 
vigente preveem maioria do espaço viário para 
veículos automotores, mesmo em vias locais. 

Ao passo em que foi constatado em campo que 
os pedestres já sofrem com falta de espaço nas 

vias públicas de Itatiaia.  

      

O município é atravessado por diversas rodovias 
federais, estaduais e estradas municipais a 

exemplo da Rodovia Presidente Dutra, ou BR-
016 BR116 e a BR-485; a Rodovia RJ-163, que dá 
o acesso a Penedo; e a Rodovia RJ-151, que dá 

acesso a Maromba e Maringá 

      
Malha viária é irregular e muitos loteamentos 
são abertos sem continuidade viária ao menos 
com vias que possam ser arteriais ou coletoras.  

      
Os principais tipos de pavimentação utilizados 

são: asfalto, pavimentos intertravados, lajotas e 
macadame. 

      
Áreas pavimentadas apresentam carência na 

manutenção, com buracos e erosões aparentes 
na pavimentação.  

      

Lajotas e pavimentos intertravados são mais 
frequentes em vias locais e coletoras, podendo 

ser encontrados em bairros como Campo 
Alegre, Centro, Jardim Itatiaia, Jardim Paineiras, 

Maromba, Vila Paraíso, Vila Magnólia e Vila 
Maia. Esse tipo de pavimentação é 

semipermeável, melhorando a drenagem 
pluvial e apresenta como uma medida de traffic 

calming, trazendo mais segurança para o 
trânsito local.  

      

Devido à grande quantidade de ocupações 
irregulares, as vias no geral apresentam larguras 

incompatíveis com o tráfego local e nenhuma 
estrutura de acessibilidade mínima ou 

segurança para pedestres  

      
Sinalização vertical e horizontal recém 

reformuladas em vários bairros, dentro das 
normas.  

      

Não existe norma reguladora das calçadas de 
Itatiaia, que dite materiais adequados, 

inclinações, localização da faixa livre e dos 
mobiliários urbanos.  



 

 

 

 

SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

      

O centro do núcleo urbano central apresenta 
concentração de equipamentos de serviços 

públicos comunitários, em alguns bairros não há 
unidades básicas ou atendimentos específicos 

que só podem ser feitos em equipamentos 
localizados no centro.  

Evitar ocupação do território 
(não só na cidade formal, como 
também medidas que evitem a 
ocupação irregular) em áreas 
afastadas da concentração de 
serviços públicos. 
 
Evitar a ocupação rarefeita 
com parâmetros que visem 
ocupação uni residencial térrea 
de grandes dimensões em 
regiões bem abastecidas de 
serviços públicos, evitando que 
a cidade tenha de crescer em 
periferias ou se adensar em 
bairros pouco estruturados.  

      

Devido a concentração de serviços no centro, 
alguns bairros dependem de ambulâncias para 
acesso ao serviço de saúde, porém a demanda 

atual não e atendida com eficiência, 
principalmente em bairros como Vila Flórida e 

Nova Conquista, entre outras localidades.  

      

As calçadas não seguem um padrão, 
apresentam muita descontinuidade da faixa 

livre, por vezes degraus transversais ou 
mobiliários urbanos obstruindo a passagem.  

100% acessível e sistema de 
monitoramento, informação 
aos usuários e avaliação pelos 
usuários. 

      
As calçadas, incluindo as esquinas e travessias 

de pedestres, não seguem a normativa nacional 
de acessibilidade.  

      

Em todos os bairros os moradores reclamaram 
por mais espaço, segurança e conforto para 

pedestres no espaço público. Alguns disseram 
que andariam mais a pé na cidade se as 

condições de tráfego para pedestres fossem 
melhoradas.  

      
Apesar da grande quantidade de ciclistas, são 

raras as estruturas cicloviária e paraciclos.  

      

Aumento de 40% da quantidade de veículos nas 
ruas de Itatiaia entre 2010 e 2019. Chegando a 
8.181 veículos em janeiro de 2019.  Houve um 
maior crescimento do número de veículos que 

população em Itatiaia.  

      
Houve questionamento da população quanto à 
qualidade de frequência do transporte público 

coletivo.  

      

Nas unidades administrativas de Maromba e 
Maringá, quando solicitado que os moradores 
dessem notas sobre as calçadas locais, as 
maiores notas foram "0"  



 

 

      
No município, no ano de 2019, há um total de 
4325 alunos que utilizam o transporte escolar 

na rede municipal 

 
Garantir acesso eficiente pelo 
transporte público coletivo até 
equipamentos sociais 
comunitários.  
 
Garantir que a implantação de 
novos equipamentos sociais 
comunitários se dê conforme a 
densidade populacional 
prevista pelas normas urbanas 
vigentes.  
 
Garantir ampla acessibilidade e 
mobilidade aos equipamentos 
de serviços públicos, com 
readequações de calçadas 
lindeiras seguindo um guia 
municipal de padronização de 
calçadas se necessário.  

      
Falta manutenção em alguns equipamentos de 
esporte e lazer, as vezes existe uma praça ou 
espaço de lazer, porém está malconservada.  

      
Existem estruturas de atendimento à assistência 

social, como CRAS, CREAS e CCI.  

      

O crescimento disperso no território dificulta a 
instalação de equipamentos públicos de forma 
eficiente, sendo necessária a concentração no 

centro da cidade.  

      
Amplo potencial turístico tanto ambiental 

quanto cultural.  

  



 

 

ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS  

      
A gestão democrática é muito frágil, não 

havendo sido implantado sistema de gestão 
democrática do PDI.  

Implantar um sistema de 
gestão democrática 
permanente e capacitado, 
fazendo uso das capacitações e 
mobilizações que se iniciaram 
com a formação do GTP (Grupo 
de Trabalho Participativo) para 
revisão do PDI. 
 
O Conselho da Cidade deve ser 
implantado e entre suas 
atribuições deve constar a 
gestão do Plano de Mobilidade 
Urbana de Itatiaia.  
 
Um sistema de monitoramento 
eficiente deve ser implantado 
garantindo processo 
permanente e transparente de 
avaliação da eficiência do 
Planejamento Urbano 
Municipal.  
 
Racionalizar o sistema de 
planejamento e gestão urbana, 
com aplicação do SIM (Sistema 
de Informações Municipais), 
com indicadores dos serviços 
públicos municipais e do 
planejamento urbano 
municipal.  
 
Racionalizar a lotação de 
profissionais visando maior 
capacitação do setor 
responsável pelo planejamento 
e pela fiscalização de obras e 
posturas.  
 
Fortalecer o sistema de 
planejamento e gestão urbana 
de Itatiaia de forma a 
possibilitar a aplicação e 
controle de resultados de 
instrumentos jurídico - 
urbanísticos.  (Observação: 
verificar o que é IEGM). 

      

Carência em planejamentos setoriais, não 
sendo atualizados plano de saneamento básico, 

plano de habitação de interesse social, entre 
outros.  

      
Existe uma secretaria específica para 

planejamento urbano, com profissionais da 
área.  

      Carência de fiscais de obras e posturas.  

      
Carência de profissionais da área na secretaria 

de planejamento.  

      
Apesar da carência de profissionais e fiscais na 

área de planejamento, 66% da despesa 
municipal se dá com pessoal e encargos. 

      

O sistema de planejamento e gestão urbana é 
frágil impossibilitando a aplicação de 

instrumentos jurídico urbanístico, devido ao 
corpo técnico reduzido, capacitação dos 

gestores e sistema de informações municipais 
atualizado.  

      
IEGM B - Efetiva do IEGM de Itatiaia (Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal)  

      
Planejamento e Meio Ambiente receberam a 
classificação de Baixo nível de adequação no 

IEGM  

      

O quesito Gestão Fiscal recebeu classificação de 
gestão Muito Efetiva, enquanto que o quesito 
Cidade recebeu a classificação de Altamente 

Efetiva do IEGM.  

      
Saldo positivo entre receita e despesa 

municipal, conforme dados mais recentes do 
portal da transparência.  

      

8% das despesas municipais são com setor de 
urbanismo. Sendo o 4º setor em investimento, 

após administração, educação e saúde, 
respectivamente.  

      

Setores correlacionados com uso do solo e meio 
ambiente não receberam receitas significativas. 
Sendo 0% o orçamento municipal para gestão 

ambiental, habitação e transporte.  

      

Desorganização com dados e indicadores 
municipais, sendo o acesso a indicadores 

dificultado, permitindo uma gestão e avaliação 
constantes, permanentes e transparentes.  

 

 

 


