
  

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

Itatiaia 

 

 

Itatiaia, 25 de junho de 2019 

 

Antes de iniciar o trabalho de leitura do diagnóstico, foram cobradas as presenças de pessoas do 

Conselho Municipal de Turismo e Oswaldo lembrou que tinha convocado a presença de todos, mas 

além da Rosângela,  ninguém compareceu. Conforme orientação da última reunião, não vamos 

retomar a parte da Unidade Administrativa de Itatiaia e iremos começar por Penedo. Começou 

portanto 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, a parte 10.2. referente á 

Unidade de Planejamento de Penedo.  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 473 a 478 da Unidade 

de Planejamento de Itatiaia.  A análise terminou no horário final da reunião cobrindo as páginas 473 

a 474 até a parte de serviços públicos. 

 

Assinam essa ata: 

 

Adriana Fontes 

Presidente 

 

Oswaldo Castro Junior 

Vice-Presidente 

 

Hugo Ferraz Penteado 

Secretário 

  



  

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE PENEDO 
 
 

 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE PENEDO 

USO DO ESPAÇO URBANO E HABITAÇÃO 

C D P FATORES PROGNÓSTICO 

    
Tem enorme potencial turístico 

O PD atual prevê valorização e fortalecimento do 
potencial turístico. 

   Tem vocação natural para o comércio Item I do Art. 14 do PD 

   A normativa atual não acompanha a vocação natural para o 
comércio.  

 

No PD de 1998 a entrada pela RJ161 era um eixo de elevado 
interesse turístico e paisagístico e  estava previsto que tipo de 

comércio/construção poderia ter nessa área, apesar da RJ.   

 

Rever a taxa de ocupação nos centros turísticos, que foram 
elevadas acentuadamente entre o PD de 1998 e 2016.   

 

Prever estacionamento, pode ser considerado, na entrada de 
PENEDO, assim como controle de visitantes tanto em número de 

pessoas, ônibus e carros para evitar um transtorno durante os 
picos de turismo.  Propomos um estudo de impacto nesse caso.  

Precisamos ver onde podemos colocar os ônibus de turistas. 

(No PD de 2016 há regras para fachadas de hotéis e pousadas, 
vale estudar se deveria valer para residências) 

Item I do Art. 14 do PD precisa ser mais restritivo em 
relação às atividades informais que precisam ser 

reguladas com previsão de fiscalização, que tem sido a 
principal reclamação.  O comércio ambulante de fora 
não deveria ser aceito, porque os comerciantes locais, 

mesmo ambulantes e eventuais, acabam gerando 
multiplicador de renda, fator importante de 

desenvolvimento, em Itatiaia.  Como a entrada 
urbanística não tem tantos atrativos turísticos e é 

praticamente impossível restringir, seria interessante  
criar incentivos fiscais pra quem quisesse aderir a um 

cenário urbanístico melhor para o turismo e o 
comércio, inclusive em relação a cultura finlandesa.  

Essas questões poderiam entrar no Conselho da Cidade.  

  
Necessidade de fortalecimento do conselho de turismo e 

transformar esse conselho em deliberativo. 

E integração deste com Conselho da Cidade, e 
também com o Conselho Municipal de Cultura. 

  
EXISTE O PORTAL TURÍSTICO (“OUTROS PONTOS – SOLUÇÃO” 

Local das demandas  turísticas e demais temas relevantes) 

O PD atual prevê valorização e fortalecimento do 
potencial turístico. 

   
(DEFICIÊNCIA) Carência de centro de eventos 

Consta no Item XII do Art. 14 do PD atual. (Mais do que 
urgente) 

   
Existe conflito de usos entre os usos comercial e residencial 

Item IV do Art. 14 contempla regularização em relação a 
ruídos. (Observação: está previsto em lei uso de som 

com tratamento acústico na Av. Tramujas Mader. Seria 
interessante um estudo de impacto de vizinhança) 

  
(Deficiência) Há carência de fiscalização municipal no período 

noturno 

Prever diretriz no Código de Posturas e há carência 
também de fiscais de postura.  

    
 

 

Inexistência de infraestrutura urbana para atendimento ao fluxo 
de turistas 

O item XXI do Art. 14 do PD prevê criação depode 
incluir pessoal especializado ou até monitores mirins 
guarda mirim para orientação de turistas, mas pode 
haver diretriz mais específica de fortalecimento da 

infraestrutura e atendimento. Sugerimos uma criação 
de mais um posto de informação turística no Centro 
onde se concentram mais os turistas.  Já foi proposto 

pegar uma área em Penedo para um centro de 
informação  turística, com apoio (banheiro, fraldário) e 

a casa do artesão. 

   

Existência de ocupações irregulares em áreas de risco 
Constam algumas estratégias nos itens X, XI e XVI do Art. 
14. Essas estratégias poderiam ser mais abrangentes na 
região de Penedo, com atenção ao desmatamento em 

áreas essenciais. 



  

   

Inexistência de banheiros públicos e estacionamentos. Foi 
apontado pelos moradores como sugestão, a sugestão: 

obrigatoriedade de banheiros públicos ou estacionamentos 
rotativos com exploração do próprio prestador de serviços. 

 

Pode ser incluso como regra no código de obras para 
aprovação de projetos. (Observação: liberar o álvara 
dos estacionamentos condicionados ao fornecimento 

de banheiros masculinos e femininos para seus 
usuários) 

    

Conforme questionário online, a maioria acredita que não 
deve ser incentivada a construção de prédios no  município 

Manter atual PD, prever restrições intensas para uso 
e ocupação do solo no local. 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

   
Grande circulação de pedestres nos eixos turísticos 

Consta no Item IX do Art. 14 
do PD atual. 

    

Potencial para modais alternativos e criativos, como a bicicleta. 
Inexistência de espaços para adequação dos diversos modais. 

Observação: não vemos como potencial, foi constatado que 
áreas como “centro” de Penedo tem restrições para vários 

modais. Cabe um estudo aprofundado.  A  questão principal é 
racionalizar o tráfego de veículos, que já está parcialmente 

resolvido.  

Prever no plano de mobilidade a prioridade do modal 
não motorizado 

conforme lei federal 12.587. Temos que aumentar a 
largura das calçadas.  Nos novos loteamentos, manter a 

obrigatoriedade de construção de ciclovias. Fazer um 
estudo de viabilidade de trânsito para modais 

alternativos no Plano de Mobilidade.  Prever proibição 
de tráfego de determinados veículos pesados ou em 

determinados horários incompatíveis com as localidades 
turísticas. 

    

 
Inexistência de espaços para adequação dos diversos modais 

Prever no plano de mobilidade a prioridade do modal 
não motorizado e equidade no espaço viário, conforme 

lei federal 12.587. 

    

Possível ligação entre Resende e Penedo por fora da Dutra 
(observação: não cabe) 

Incluir como ação no plano de mobilidade urbana junto 
às ações previstas nos itens V a VIII do Art. 14 do PD 

atual. 

    
 

Inexistência de estrada de ligação entre Itatiaia e Penedo, fora da 
Dutra. 

Incluir como ação no plano de mobilidade urbana junto 
às ações previstas nos itens V a VIII do Art. 14 do PD 
atual. (Observação: MANTER a previsão de um trem 

turístico e também vários modais de transporte, como 
caminhadas, bicicletas) 

   
Existe um projeto de pPadronização de calçadas com parceria 
do poder público no fornecimento do piso e o morador com a 
colocação, embora a proposta tenha sido feita para o Centro de 
Penedo, deveria ser geral para o município. 

Prever como estratégia a curto prazo no plano de 
mobilidade. 

   

Inexistência de fiscalização no deslocamento de veículos 
automotores 

Incluir como ação no plano de mobilidade urbana junto 
às ações previstas nos itens V a VIII do Art. 14 do PD 

atual. 

   

Existe projeto de cCriação de alça de acesso oeste e retorno na 
Dutra (viaduto) 

Incluir como ação no plano de mobilidade urbana junto 
às ações previstas nos itens V a VIII do Art. 14 do PD 

atual. 

   

Conforme questionário online, há constatação de uso 
exagerado do veículo particular como meio de transporte 
(Observação: discutimos isso no uso modal) 

Capítulo IV do PD aborda as diretrizes para mobilidade 
urbana. Especificamente o Art. 58 aborda a necessidade 

de priorização de modos não motorizados de 
transporte. 

  
No questionário online, a maioria afirmou que andaria 
mais a pé se as calçadas fossem bem estruturadas. Alguns 
também disseram que andariam mais a pé se houvessem 
mais áreas de lazer no bairro e mais serviços e comércios 
próximos. 

Implementar política municipal de mobilidade urbana 
com base na Lei 

Federal 12.587/2012 principalmente nos bairros.. 

   

 
No questionário online a maioria deu nota ZERO para as calçadas 

de Penedo 

Prever a criação de guia municipal de calçadas e a 
possibilidade de vincular projeto e execução de 
calçadas à emissão de alvarás e regularização de 
construções. Uma vez que os proprietários são 

responsáveis pelas calçadas, deve ser válida para os 
bairros de Penedo. 

 


