
Prefeitura do Município de Jaboti.~a I 
GOVERNO NOVOS RUMOS ~ . . • . 

LEI COHPLIIHBN'l'AR M2 19, DE 08 DE JUIBO DE 1.994 

(Aprova o PLANO DIRETOR do HuDlcipl0 de Jabotlcabal. e dá outras 
provld6nclas. ) 

ADAIL ALESSIO DE SIMONI, Prefeito do Municipio de 
Jaboticabal, Eetado de 58.0 Paulo, no uso de suae atribuiçõee 
legais, 

Faz saber. que a Câmara Municipal de Jaboticabal, 
em eua seeeão de 04 de julho de 1.994, decretou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

TI'lUW I 

DA POLITICA URlWfA 

CAPltuID I 

DOS OBJETIVOS 

Artl.o 12 - Fica aprovado o Plano Diretor do 
Municipio de Jaboticabal, cujo propósito é melhorar a qualidade 
de vida doe seue moradoree. 

Artigo 22 - O Plano Diretor se conetitui no 
instrumento báeico, global e eetratégico da politica de 
desenvolvimento urbano do Municipio e de orientação dos agentes 
públicoe e privados que concorrem para a gest8.o da cidade. 

Artigo 3Q - O Plano Diretor tem par fim realizar o 
adequado desenvolvimento das funções sociaie da Cidade e da 
propriedade e o ueo eocial e ecologicamente jueto e equilibrado 
de ssu território, de forma a assegurar o bem eetar de seus 
habitantes, mediante: 

decorrente e 
urbana e a 
imobiliária 

EepIanada do lago, 160 

I - A justa distribuição doe ônus e beneficios 
da realizaçlo de obras e serviços de infra-estrutura 
recuperação, para a coletividade, da valorização 
resultante da ação do Poder Público. 
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IV - A incorporacão da iniciativa privada no 
financiamento doe cuetos de urbanização e da transformação dos 
espaços coletivos urbanos. 

v - A preservação, a proteção e a recuperação do 
meio ambiente e da paisagem urbana. 

Ar~igo 4Q - São exigências fundamentais da 
ordenação da cidade, nos termos dos artigos 162 a 175, da Lei 
Orgânica do Municipio: 

I - A distribuição de uso e intensidade de 
ocupação do solo de forma eqUilibrada em relação a 
infra-eetrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, 
de modo a evitar a ocioeidade e sobrecarga dos investimentos 
coletivos. 

II - A intensificação do processo de ocupação do 
solo à medida em que houver ampliação da capacidade de 
infra-estrutura. 

I I I - A adequação das condições de ocupacS-o do 
sitio às características do meio fisico. para impedir a 
deteriorização e a deaeneração de ársas do Município. 

IV - A melhoria da paisagem urbana, li. preeervação 
dos sitios históricos, doe recursos naturais e, em especial, dos 
mananciais de abastecimento de água do Municipio. 

v - A recuPeraç8.o de áreas deterioradas, visando 
assegurar a melhoria do meio ambiente e as condições de 
habitabilidade. 

VI - O acellso à terra, a ampliação da oferta de 
habitação para as faixas de renda média e baixa. 

VIr - A reiulamentação do parcelamento, UIIO e 
ocupação do solo de caráter incentivador da ação dos seus agentee 
promotores. 

VIII - A promoção de um sietema de circulação e 
rede de transporte que aSBeiUre uma aceseibilidade eatiefatória 
a todas as regiões da cidade. 

IX - A criação de um sistema de planejamento, com 
distribuição de atribUições de forma a incorporar ae 
ellpecificidades locais no processo de gestão e revisão do plano, 
de molde a torná-lo participativo e democrático. 

x - O eetabelecimento de mecanismos para atuação 
conjunta do setor públioo e privado no aloance do cumprimento de 
traneformaçõe8 urban1etica8 da cidade. 

EapIInada do lago, 1SJ 
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CAPI'l'ULO II 

DAS DIRBTRlZES 

Artigo 52 - As diretrizes Berais da estrutura 
urbana referem-se à urbanização. à habitação. às atividades 
econômicas. aos equipamentos públicos coletivos, ao meio 
ambiente, ao sistema viário e aos transportes. 

Parágrafo Onico - As diretrizes de que trata este 
artigo estão representadas de forma indicativa nas pranchas A2, 
A3. A4, integrantes desta Lei. 

Artigo 6Q - Quanto à urbanização as diretrizes 
são: 

I - Manter como limite à expansão da área urbana e 
de expansão urbana aqueles impostos pela Lei nQ 1.858/89. 

11 - Promover o adensamento, acelerando a 
ocupação e a intensificação do uso do solo na área urbana, em 
especial nas zonas na prancha Pl, a qual faz parte desta lei. 

Artigo 72 - As diretrizes gerais com relação à 
habitação esão: 

1 - Promover a implantação de proj etos de 
habitação de interesse social, assegurando niveis adequadoes de 
acessibilidade e de serviçoes de infra-estrutura básica, nos 
termos da Lei. 

11 - Criar condições para a participação da 
iniciativa privada na produção de habitações de interesse social, 
através de incentivos normativos ou mediante projetoes integrados. 

IIr - Aprimorar oe mecanismos que possibilitem a 
destinação de terras e a obtenção de equipamentoe, 
infra-eetrutura ou unidades habitacionaie de interesse social. 

Artigo 8º - As diretrizes gerais quanto às 
atividades econômicas são: 

I - Promover a compatibilização entre ae normas 
municipais e estaduais referentes ao uso e ocupação do solo para 
fins industriais, sm especial para possibilitar a instalação de 
indúetrias no município. 

11 - Estimular a implantação de indústrias de 
pequeno porte, não poluentee, em toda a área urbanizada, 
preservando as tendências residenciais. 

III - Eetimular a implantação de indúetrias não 
poluentes, de pequeno e médio porte, em área destinada para essa 
finalidade, definida na prancha P2, e que paesa a fazer parte 
desta Lei. ~ 

IV - Manter e consolidar a área industrial 
existente ao longo da Via de Acesso Major Hilário T. Pinheiro-ZI. ~l'. 
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v - Estabelecer critérios para uso industrial ao 
longo da rodovia Faria Lima (SP-326), considerando-a como Zona 
Especial a ser definida por Lei. 

Artigo 92 - As 
urbana estabelecsrão: 

diretrizes quanto à drenagem 

I - Todos os córre,os que atravessam a zona urbana 
serio objeto de canalização. recuperação e tratamento 
paisagístico permanente. 

II - Será incentivada a implantação de poços de 
infiltração em áreas particulares. 

IH - As larguras das faixas "non aedificandi" ao 
longo dos córregos e cursos d"água, serão compatíveiS com os 
planos de canalização, recuperação e intervenção urbanística nos 
fundos de vale. 

Parágrafo Onico - Fica prOibida a cobertura 
permanente dos cursos d-água. 

Artiao 10 - As diretrizes quanto à Limpeza Pública 
estabelecerão: 

I - Manutenção de prO/irama de coleta seletiva de 
lixo doméstico em todo o município. 

11 - Controle de produção. transporte e destinação 
do lixo industrial, e incentivo à implantação de programas de 
permuta de resíduos entre indústrias e tratamento dos mesmos por 
empresas particulares. 

Artiao 11 - As diretrizes quanto ao Saneamento 
Básico estabelecerão: 

I Respeito aos limites de expansão 
Município. quanto às possibilidades dos sistemas 
abastecimento de água e afastamento de esgoto existentes. 

do 
de 

II - Coleta e tratamento dos esgotos sanitários 
urbanos. 

111 - Atendimento à totalidade da população urbana 
com sistemas públicos de abastecimento de água e afastamento de 
esgoto. 

Artigo 12 - O Município deverá implementar 
programas de controle de zoonoses, educação ambiental e 
vigilância sanitária intearados aos programas de limpeza pública. 

Arttco 13 - As diretrizes quanto a educação serão 
estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação. que deverá: 

I - Estabelecer critérios de distribuição espacial ~ 
dos equipamentos de educação. para que se permita a todas as 
faixas etárias o acesso ao ensino, considerando as barreiras 
físicas existentes. 

11 Determinar as áreas prioritárias 
atendimento visando a instalação de eqUipamentos de educação. 

EapIanadI do Lago. 180 CGC SQ.387\§1l1í'Oop1 
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programa único 
e pré-eecola. 
divereidade da 

Artillo 14 - O Poder Executivo integrará em um 
os equipamentos de educação doe eetores de creche 
para criançae de O a 6 anos. respeitando a 

demanda. 

Artigo 15 - Os equipamentoe públicoe de ensino 
eerão abertos li comunidade para atividades múltiplas, de 
integração da população local. relacionadae com trabalho 
educacional. 

Artigo 16 - As diretrizes quanto a cultura. lazer 
e esporte estabelecerão que o Poder Executivo deverá desenvolver 
programae de formação, difusão e distribuição dae atividades de 
cultura. esporte e lazer. atendendo em quantidade e qualidede 
crsscentee, o conjunto da população, particularmente através de: 

I - centros comunitários; 

11 - praçae e parques: 

111 - escolae municipaie de educaçlo artlstica: 

IV - bibliotecas: 

V museue: 

VI - oficinas; 

VII - ruae de lazer: 

VIII- teatroe: 

IX - curaoe eeportivoe: 

X - equipamentoe para prática eeportiva. 

ArtillO 17 - Ae diretrizes quanto li saúde serão 
estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde. que deverá: 

I - Implantar, em eua totalidade. o Sistema Onico 
de Saúde. atendendo ao diepoeto nae legislaçõee pertinentes. 

I I - Implantar a rede básica de atendimento 
primário. otimizando 021 recureoe existentes na proporção de uma 
unidade de saúde para cada 10.000 habitantes. em média. 

111 - Promover a descentralização dos serviços de 
eaúde, em particular: 

a) - Com a ampliação dos serviços de apoio ao 
diagnóstico para atender as demandas provenientes da rede. 

b) - Implementar programas de saúde coletiva, 
educação e vigllincia epidemiológica-sanitária. integrados aos 
programas de saneamento e educação ambiental. ~ 

Artigo 18 - O Poder Executivo deverá participar de 
ações em conjunto com órlilãoB intergovernamentais, CGVci50sa~nd.O al"; '. melhoria do atendimento de saúde. 

EIpIInada do lago, 180 
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Artiao 19 - As diretrizes quanto ao meio ambiente 
deverão: 

I - Preservar os recursos naturais e o patrimônio 
ambiental existentes no Município, em particular os hidricos, as 
reservas naturais, o relevo, o solo e as áreas com vegetação 
significativa, através da: 

a) - manutençlo e ampliação do Sistema de Areae 
Verdes, constituido por áreas de propriedade pública ou 
particular, delimitadas pela Prefeitura, tendo em vista implantar 
ou preservar a arborizaçlo e o ajardinamento; 

b) - incorporaçlo de áreas verde e pertencentes a 
particulares ao Sistema de Areas Verdes, inclusive através da 
concessão de isenção total ou parcial de lmpoetos incidentes 
sobre as mesmas, conforme o interesse público o exiair; 

c) - estimular a participação de terceiros quanto 
a ampliação s manutenç!o de áreae verdes e outros espaçOB 
ajardinados ou arborizados. inclusive mediante incentivos, e 
controlando, sempre, o cumprimento de sua finalidads ; 

d) - preservar a vegetação arbórea existente no 
Município, definida no cadastramento próprio; 

e) - manter e ampliar a política de arborização de 
ruas; 

f) - adequar o uso e a ocupação do solo urbano às 
restrições geolllOrfoló,icas e hidrológiCas do eítio, ell especial 
no que ee refere ao parcelamento do solo em terrenos com alto 
potencial de erosão; 

g) - controlar a ocupação das cabeceiras dos 
cursos d -água, preservando a ve,etaçio exietente e eXiBindo sua 
recuperação, nos casos criticos de degradação; 

h) - controlar a ocupação dos fundos de vale. 
garantindo uma faixa reservada de terreno 8uficiente para 
implantar elou ampliar sistema de drena,em, calha0 principais, 
8i8tema de áreas verdes e, quando for o caso, obras do sistema 
viário; 

i) promover a reduçio dos niveis de 
impermeabilização do solo, por meio de incentivo e educação; 

j) - exiair a elaboração de Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA. para empreendimentos de grande porte que venham 
a apresentar possíveiS efeitos de degradação ambiental na área 
urbana, avaliando sua adequação aos dispositivos desta Lei. 

11 - Preservar os espaços naturais e construidos, 
considerados patrimônio histórico-cultural e sltioe consagrados 
como referências urbanas. 

111 - Mslhorar os padrões de qualidade ambiental, 
atravée das seguintee diretrizee: 

a) - aperfeiçoar o controle dos niveis 
do ar, da água, do solo, eonora e visual; 

Esplanada do Lago, 11SO 
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b) - exigir a recuperaçi.o de recursos naturais 
degradados por ação do homem ou da natureza; 

c) - ampliar as áreas destinadas ao uso coletivo 
de lazer ativo e contemplativo. 

Artigo 20 - As Diretrizes referentes ao sistema 
viário e aos transportes estabelecerão que: 

I - O desenvolvimento de um sistema de transporte 
coletivo prevalecerá sobre o transporte individual, observadas as 
seguintes medidas: 

a) - assegurar a unidade da aglomeração urbana 
enquanto conjunto fisico, econômico e social, garantindo a 
acessibilidade a toda a cidade; 

b) - manter e ampliar a cobertura territorial e o 
nível de serviço do sistema principal de transporte de 
passageiros. 

Il - A melhoria de qualidade do sistema viário e 
dos serviços de transporte coletivo, compreendendo a segurança, a 
rapidez, o conforto e a reaularidade, se fará através dae 
seguintee diretrizes: 

a) aperfe içoamento do aerenc iamento dos 
serviços, de forma a reduzir e controlar os custos; 

b) - estabelecimento de programae e projetos de 
proteção à circulação de pedestres e em especial de grupos 
especificos, tais como idosos, deficientes fisicos e crianças; 

c) - adoção de política apropriada em relação às 
áreae públicae e particulares destinadas ao estacionamento de 
veiculos. 

I I I - A estruturação e regulamentação de um 
sistema de transporte de caraas, obeervará as seguinte~ 
diretrizes: 

a) - reaulamentar o uso de vias públicas, 
separando o transporte de caraas do transporte coletivo; 

b) - adotar medidas para melhorar o desempenho das 
áreas de geração, armazenaaem e transbordo de carga. 

CAPITULO lU 

DA FUlICAQ SOCIAL DA ~PRIEJW)E URIWIA 

Artigo 21 - Para cumprir sua função social, a 
propriedade urbana deve atender, simultaneamente e segundo 
critérios e araus de exigência estabelecidos em lei, no mínimo os 
seguintes requisitos: 

Eapllnada do Lago. 160 CGC 5O,'llD1lU.IIfY\' 
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I - Aproveitamento e utilização para atividades de 
interesse urbano, em intensidade compativel com a capacidade de 
atendimento dos equipamentos e serviços públicos. 

11 - Aproveitamento e utilizacão compativeis com a 
preservação da qualidade do meio ambiente. 

111 - Aproveitamento e utilização compativeis com 
a segurança e saúde de seus usuários e propriedades vizinhas. 

Parágrafo Onico - As atividades de interesse 
urbano são aquelas inerentes às funções sociais da cidade e ao 
bem estar de seus habitantes, inclUindo a moradia, a produção e o 
comérc io de bens, a prestação de serviços, a circulação. a 
preservação do patrimôniO cultural histórico. ambiental e 
paisagístico. e a preservação dos recursos necessários à vida 
urbana, tais como mananciais e áreas arborizadas. 

CAPI'l'ULO IV 

DAS DEFIMlçOES 

Arti80 22 - Para efeitos del!lta Lei. as seguintes 
expressões ficam assim definidas: 

I - Zonas são porções do território delimitadae 
por lei e caracterizadas pela sua função social diferenciada. 

II - Habitação de interesse social é aquela 
destinada à população que vive em condiçõel! de habitabilidade 
precária ou aufere renda inferior à estabelecida em legislação 
especifica. 

111 - Demanda habitacional prioritária é a parcela 
de demanda por Habitação de Interesse Social que deverá ser 
atendida com prioridade pelos programaI! municipais. mediant.e 
subsidios especificos. envolvendo familias situadas em condições 
de habitabilidade precária ou que tenham renda igualou inferior 
à estabelecida em legislação específica. 

IV - Area bruta de zona t!J a sua área total, 
inclusive ruas. espaços livres e institucionais. 

v - Area edificada ou construída é a soma das 
áreas de todos os pavimentos de uma edificação. 

VI - Taxa de ocupação é a relação entre a área da 
prOjeção horizontal da edificação ou edificações e a área total 
do lote ou gleba. 

VII - Coeficiente de aproveitamento é a relação 
entre a área edificada e área total do lote ou gleba. 

Eaplanada do Lago, 160 
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TI'l'ULO II 

DO USO DO SOLO 

CAPITULO I 

DO ZOMEAMENTO 

Art~80 23 - o zoneamento de uso do solo é aquele 
estabelecido na Lei ColIIPlementar nQ 14, de 11 de novembro de 
1.993, e somente pode ser alterado mediante autorização 
legil5lativa. 

SECA0 I 

DA. ZOlIA lJRIWfA 

Arttao 24 - Para todos os terrenos contidos na 
Zona Urbana do Municipio o coeficiente de aproveitamento é igual 
a 6 (seis) nos termos do artiao 29 da Lei ColIIPlementar nQ 14, de 
11 de novembro de 1.993. 

ArtillO 25 - As Zonas Urbana li de Expansão Urbana 
previstas na Lei nQ 1.858, de 12 de setembro de 1.989 poderão ser 
alteradas, ouvida a Secretaria Municipal de PlaneJamento, em 
função de alterações da capacidade efetiva de suporte da cidade e 
sua infra-estrutura. 

SKCN> 11 

DA. ZOlIA RURAL 

Artiao 26 - Zona Rural é aquela constituida por 
áreas destinadas às atividades primárias e de produção de 
alimentos, bem como às atividades de refloreetamento li de 
mineração, conforme delimitação constante da Lei nQ 1.858, de 12 
de setembro de 1.989. 

11 1Q - O coeficiente de aproveitamento único na 
Zona Rural é igual a 0.1. 

11 22 - A atividade de mineração será regulada por 
Lei especifica. 

Arti80 27 - Os investimentos na Zona Rural serão 
basicamente aqueles que incentivem o desenvolvimento e a 
manutenção das atividades estabelecidas nos termos do artigo 
anterior desta Lei. 

CAPITULO II 

DAS ZOliAS ESPECIAIS ~ 

Artigo 28 - Zonas especiaiS são porções do r
territ6rio com destinação especifica e normas próprias de uso e " 
ocupação do solo. cOlIIPreendendo: ' 

EepllIlIdado Lago, 160 9 CGC 6l1~.()5 



Prefeitura do Município de Jaboti.~ 
GOVERNO NOVOS RUMOS ;N2 . ~ 

I - Zonas de Interesse Social. 
11 - Zonas de Preservação. 
111 - Zonas de Distritos Industriais. 

Paráarafo Onico - A criaçlo destas Zonas 
Especiais e eventual alteração de seus perímetros deverão ser 
aprovados por Lei. 

SEÇAO I 

DAS ZONAS KSPJIClAIS DE INTKRBSSB SOCIAL 

Artll10 29 - Zonas Especiais de Interesse Social 
são aquelas destinadas primordialmente à produção e manutenção de 
habitações de interesse social. compreendendo uma ou mais das 
seguintes situações: 

I - ZEIS 1 - Terrenos públicos ou particulares 
ocupados por populaçlo de baixa renda ou por assentamentos 
assemelhados, em relaçlo aos quais haja interesse pÚblico em se 
promover urbanização ou reaularização jurídica da posse da 
terra. 

II - ZEIS 2 - LoteBJllentoe em relação aos quais 
houver interesse públiCO na promoçlo da reaularizaclo jurídica do 
parcelamento, na complementaclo da infra-estrutura urbana ou dos 
equipamentos comunitários ou na recuperacão ambiental. 

111 ZEIS 3 - Terrenos não edificados, 
sub-utilizados ou não utilizados. necessários à implantaçlio de 
programas habitacionais de interesse social. 

Artigo 30 - O Executivo Municipal deverá elaborar 
plano de urbanização para as Zonas Especiais de Interesse Social 
que definirá: 

I Padrões especificos de parce lamento, 
edificação, uso e ocupação do solo. 

11 - Formas de aestão e participação da POpulacão 
nos processos de delimitação. implementação e manutencão das 
ZEIS. 

111 - Formas de participação da iniciativa 
privada, em espeoial dos proprietários de terrenos, dos 
promotores imobiliários e das associações e cooperativas de 
moradores, na viabilização do empreendimento. 

IV - Fixaçlio de preço e forma de financiamento. 
transferência ou aquisição das unidades habitacionais a serem 
produzidas. 

!l lQ - Os proprietários de glebas ou lotes 
localizados em Zonas Especiais de Interesse Social. poderão 
apresentar propostas de urbanização, com base nas diretrizes 
fornecidas pelo Executivo Municipal. 

CGC 5O.iI1j~J04 
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§ 2Q - Caberá ~ Empresa Municipal de Urbanização -
EHURJA a operacionalizacão das medidas previstas neste artigo. 

Artiao 31 - O Executivo Municipal para promover a 
regularização fundiária nas ZEIS poderá utilizar-se do instituto 
da concessão de Direito Real de Uso, mediante lei especifica. 

Parágrafo único - Não são passíveis de urbanização 
e reaularização fundiária as áreas que se encontrem: 

a) - localizadas nos baixos de viadutos ou pontes; 

bl - situadas em locais destinados ~ realização 
de obras ou à implantação de planos urbanísticos de interesse 
coletivo; 

cl - localizadas sobre redes de água e esgotos, 
bem como sob redes de alta tensão; 

dl - situadas em locais que apresentem alto risco 
à seguranca de seus ocupantes, constatado mediante laudo técnico 
expedido por órgão competente. 

SECA0 II 

DAS ZOlI.AS ESPECIAIS DE PRESERVA<:aO 

Artiao 32 - Zonae Especiais de Preservação são 
porções do território, definidas sm função do interesse social de 
preeervacão, manutencão e recuperação do patrimônio histórico, 
paieagístico, cultural ou ambiental, dsfinidas por lei. 

SECA0 III 

DAS ZONAS BSPECIAIS DE DISTRI'l'OS INDUSTRIAIS 

Artigo 33 - Zonas Especiais de Distritos 
Industriais são porções do território destinadas 
predominantemente ao uso industrial, definidas por lei. 

Co\PITULO III 

OOS ESPAOOS LIVBKS E BENS DE USO <nUi 

Artigo 34 - Os espaços livres oriundos de 
parcelamento do solo, bem como outros bens de uso comum, exceto 
vias públicas, destinam-se à implantacão de árelU! verdes e de 
equipamentos comunitários. 

Artigo 36 - São consideradas: 

EapIanada do ligo, 1110 CGC 58.én~()()l.()5 
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I - Areas verdes: 

a) - Todos os parques públicos, praças, jardins e 
ainda as áreas verdes ligadas ao sistema viário. 

b) - Todos os espaços livres e áreas verdes de 
projetos de arruamentos oriundos de parcelamentos existentes, bem 
como áreas verdes de projetos a serem aprovados. 

Parágrafo tlnico Poderão ser instalados 
equipamentos comunitárioe nas áreas verdes citadas na alinea "b". 

11 - Areas institucionais: 

a) - Ae áreas institucionais oriundas das 
exigências de parcelamento do solo e se destinam integralmente à 
implantação de equipamentoe comunitários e a elas aplicam-se as 
diSPOsições de ocupação do solo observadas as características da 
zona em que se situam. 

Artigo 36 - Para os fins previstos no artigo 
anterior, consideram-se equipamentos comunitários: 

I - Campos destinados à prática de esportes e 
"play-ground" abertos à utilização pública de forma gratuita e 
irrestrita. 

11 Edificações e instalações destinadae a 
atividades de assistência médica e sanitária, promoção de 
assistência social, educação, abastecimento, cultura, esportes e 
lazer da Administração direta do poder público ou a ela 
conveniada. 

TI"lUW III 

DA OPERACIOHALIZACAO DA POLITICA URBANA 

CAPI"lUW I 

DA URBANlZACAO E EDIFlCACAO COMPULSORIA 

Artigo 37 - Ficam definidas como áreas passíveis 
de edificação elou urbanização compulsórias, nos termos do artigo 
182, parágrafo 42, da Constituição Federal e artigo 164 da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, as áreas definidas na 
Prancha P1 e descritas no anexo 1 que fazem parte desta Lsi, 
intituladas zonas 1,2,3,4 e 5. 

ti 1Q - Estas disposições não se aplicam aos 
imóveis com área de até 300 m" e que se constituam em única 
propriedade do titular. 

ti 22 - Lei específica definirá para cada área o 
prazo limite para que o proprietário de área de solo urbano não 
edificado, sub-utilizado ou não utilizado, promova seu adequado 
aprove i tamento, sob pena de parce lamento ou edificação, 
compulsória, nos termos da legislação federal. ~~ 
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" CAPITULO II 

DO IHPOS'l'O TERRIl'ORIAL PROGRESSIVO 

Art180 38 - Para assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade urbana, lei municipal tornará progressivo o 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, nos 
termos do parágrafo primeiro do artigo 156 da Constituição 
Federal. 

TITULO IV 

DO SISTIItA DB PLAlIEJAMEN'l'O B GBSTJlO 

CAPITULO I 

(DfilOSICAO E ATRIIlJICOES 

Art180 39 - O Sistema de Planejamento compõe-se da 
Secretaria de Planejamento do Municipio e dos órgãos da 
Administração direta e indireta. 

Art180 40 - Slo atribuições do Sistema de 
Planejamento e Gestão de que trata o artigo anterior, além 
daquelas que lhe slo cometidas pela legislação aplicável: 

I - Coordenar a elaboração do Plano Diretor e suas 
revisões. 

11 - Elaborar, apreciar, analisar e encaminhar 
propostas de alteração da legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, ouvidos os 6rglos responsáveiS. 

I I I Aprec iar e encaminhar 
legislação especifica visando a adoção de 
implementadores de POlitica urbana. 

propostas de 
instrumentos 

IV - Estabelecer critérios para classificação e 
controle dos usos inadequados, a partir das propostas elaboradas 
pelos órgãos responsáveis, tais como COMDEMA e CETESB. 

V - Coordenar a 
informações que possibilite 
caracteristicas do Plano Diretor 
nos termos desta Lei. 

implantação de um sistema de 
acesso público acerca das 

e do planejamento do Município, 

VI - Promover e executar as medidas necessárias à 
aplicação desta Lei. 

VIr - Estabelecer diretrizes para industrialização 
e desenvolvimento econômico do Município. 

VIII - Selecionar empresas para participar de 
programas de incentivo à industrialização. 

IX - Estabelecer diretrizes para 
trllll8POrte coletivo urbano. 

Esplanada do Lago. 1&:1 
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CAPI'l'ULO II 

DO SIS'l'I!I!IA DI INI!OIIfAOOES 

Artigo 41 - Compete a Secretaria Municipal de 
Planejamento, coordenar, implantar e manter atualizado um Sistema 
de Informações Fíeico - Territoriais, integrado por sub-sistemas 
constituídos por informadores usuários de órgãos públicos, 
concessionárias de serviços públiCOS e entidades de classe, 
sistema que tem por finalidade o acompanhamento do 
desenvolvimento e transformações da cidade. 

11 1Q - 015 aaentes públicos e privados, incluindo 
os Cartórios de Registro de Imóveis, ficam obrigados a fornecer a 
Secretaria Municipal de Planejamento os dados e informações 
necessárias ao sistema. 

11 2Q - O Sistema de Informações deverá publicar, 
periodicamente, as informações analisadas, bem como colocá-lae 
permanentemente à disposição dos órgãos informadores e usuários. 

Artigo 42 - O Sistema de Informações de que trata 
o artigo 41 compreenderá informaçõee eobre: 

I - Identificação, caracterização e utilização dos 
imóveis do municipio. . 

11 Urbanização e edificação compule6ria. 

111 - Infra-estrutura, sua capaCidade e programas 
de sua ampliação. 

IV Zonas Especiais. 

TI'l'ULO V 

DAS DISPOSlCOES GERAIS E TRANSI'1'ORIAS 

Artigo 43 As disposições relativae a 
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como edificações, 
atualmente vigentes, com exceção daquelae especificadae neeta 
lei, permanecerão inalteradas até sua revisão, em legislação 
especifica . 

Artiao 44 - Este Plano e sua execução ficam 
sujeitos a contínuo acompanhamento, revisão e adaptação às 
circunstâncias emergentes, mobilizados, para tanto, os mecanismos 
de participação previstos pela legislação municipal. 

Artiao 45 - As viae pÚblicas constantes das 
propostas na prancha P2, que faz parte desta lei, serão objeto de 
projetos especificas de abertura, alargamento ou Bolução de 
continuidade, a serem elaboradoa pela Prefeitura. 

Parágrafo Unico - Eates projetos devem conter as 
normas eepecíficas construtivas para sua execução, assim c~mo 
para os investimentos privados, compativeis com oe melhoramento Y· 
pretendidos . " 

EIpIar\IdI do ligo, 160 I CGC 50.387. 
14 



Prefeitura do Município de JabO~1 
GOVERNO NOVOS RUMOS M . . 

Artigo 46 - o Serviço Autônomo de Agua e Esgotos 
de Jaboticabal - SAAEJ, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da 
promulgaçAo desta lei. obriga-se a apresentar o Plano Diretor de 
Agua e Esgotos do Municipio. 

Artigo 47 - Fazem parte integrante da presente Lei 
OB documentoB que compõem o diagnóstico do Municipio de 
Jaboticabal. 

Art1so 48 - Esta lei entrará em vigor na data de 
Bua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Hunicipio de Jaboticabal. aos 08 de 
julho de 1.994. 

~ 
ADAIL ALESSIO DE SIMONI 
Prefeito do Hunicipio 

~-BEDUSCHI 
Secretário de Planejamento 

~~Mr~WA 
Secretário de Governo 

; .. 

Registrada e publicada no Setor de Secretaria 
Geral. aos 08 de julho de 1.994. 

kq ~.~J~~,. 
IVANA MARIA MARQUES 

Assistente Administrativo 
J 

'!'" 
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PLAHO DIRB"l'OR DB JABOfICABAL 

ANEXO 1 

De8Criçio das ZoD88 de Ed1ficac&o e/ou Urbanizaç&o Compulsórias. 

1. Inicia-se no cruzamento da Rua Mario de Campos com 
AV.Aristides Bellodi: dai, segue pelo alinhamento da AV.Aristides 
Bellodi até a divisa do loteamento São Marcos com a área de 
expansão urbana: dai, deflete à direita pela divisa do loteamento 
(paralelo à AV.Aristides Bellodi), até o final do referido 
loteamento; dai, volta a defletir à direita, pela divisa do 
loteamento (paralelo à AV.Caetano Merlino), contorna a área verde 
do Jardim São Marcos até a Alameda R-S; dai, deflete à direita, 
pela divisa do Jardim São Marcos, até encontrar a divisa da gleba 
do Prolongamento do Jardim São Marcos 11, e vai até o 
prolongamento da Rua Mario de Campos: dai, se sue pela referida 
via, à direita, até o cruzamento da Avenida Aristides Bellodi, 
ponto onde se iniciou e finda esta descrição. 

2. Inicia-se no cruzamento das Ruas Clotilde Verri e dos 
Trabalhadores: dai. segue pe lo aI inhamento da Rua dos 
Trabalhadores até a Av.Carlos Berchieri, prosseguindo pela Rua 
Juca Quito, até encontrar a Av. Dr. Fontes; dai, deflete à 
esquerda pela referida Av. Dr. Fontes até a Rua Euclides da 
Cunha; dai, deflete à direita pela UleBDIa até a Av.da Saudade; 
daí, sesue por ela até o cruzamento com a Rua Castro Alves; daí, 
deflete novamente à esquerda pela Rua Castro Alves e segue até a 
Av.Carlos Berchieri; dai, eegue pela meBJlla e deflete à direita 
pela Rua Francisco Ferrari, prosseSUindo até a Av.Silvio Vantini; 
dai. deflete à esquerda pela Av. Silvio Vantini até o cruzamento 
com a Rua Lourenço Vitta; daí, vira à direita pela Rua Loursnço 
Vitta até a AV.Arthur Verri; segue pela mesma até a Rua 
Cel.Odilon Ortiz, onde deflete à direita, até encontrar a 
AV.Clotilde Verri; segue pela meBDIa até o cruzamento com a Rua 
dos Trabalhadores. ponto onde se iniciou e finda esta descrição. 

3. Inicia-se no cruzamento da Av.Carlos Berchieri e prOjeção do 
futuro prolongamento da Rua Dr. Neves: dai. sesue pela projeção 
do futuro prolongamento da Rua Dr. Neves até a Av. Tiradentes; 
deflete à esquerda pela mesma até a Rua Getulio Vargas: daí, 
deflete à direita pela mesma até a Rua General Carneiro: deflete 
à esquerda pela mesma até a Rua Japão, onde deflete à direita até 
o cruzamento da Av.Major Novaes; seguindo pela mesma até a Rua 
Filomeno Votta , defletindo à direita até a Av. Pintos; segue à 
esquerda pela referida Av.Pintos até a Av.Duque de Caxias, 
seguindo pela meBJlla à esquerda até a Rua Antonio Perillo; daí, 
segue pela Rua Antonio Perillo até a divisa da Vila Buenos Aires 
com a área de eKpane&o urbana; daí, deflete à esquerda até o 
limite da Vila Buenos Aires, seguindo em linha reta até o limite 
da divisa entre os loteamentos Cidade Jardim e Planalto Itália; 
deflete à direita e sesue contornando todo o limite da área do 
sistema de lazer do bairro e loteamento Planalto Itália, até a 
Rua Barthimeu Vaz de Almeida. defletindo à direita até a Rua 
DJalma Aleixo de Souza; dai, deflete à esquerda pela Rua Djalma 
Aleixo de Souza e segue pelo seu alinhamento em linha reta pela 
área institucional até encontrar a Av.Carlos Berchieri; daí, 
deflete à direita pela referida Avenida (lado direito). até ~ 
encontrar o cruzamento com a prOjeção do futuro proloniamento da 
Rua Dr.Neves, ponto onde se iniciou e finda eeta descricão. 
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4. Inicia-se no cruzamento da Rua João de Almeida com a 
Av.Rosinha Paoifico Vieira; dai. seaue pela Rua Jo!.o de Almeida 
até o prolongamento da Rua Agostinho Armentano; dai. deflete à 
direita até a divisa oom o Asilo São Vioente de Paula; segue pelo 
prolongamento (prOjetado) da Rua João Trevisoli, até enoontrar a 
Rua Edson C.Bastos; dai, deflete pela mesma à direita até a 
Av.Joaquim Garcia; dai, deflete à esquerda pela mesma, até o 
cruzamento oom a Rua Leonor S. Louzada e Santos; dai, deflete à 
esquerda pela mesma até a Rua Atilio Morelli. onde deflete à 
direita, até o final da rua; daí, deflete à direita, em linha 
reta pela área de expansão urbana, até atinlir os limites do 
Jardim Alvorada, seguindo pelos mesmos (paralelo ã Rua Raul 
F.Pinto) até enoontrar a Rua Comendador João Marioato; dai, 
deflete ã direita pela Rua Comendador João Maricato até enoontrar 
o fio d' áaua (futuro prolongamento da Av. Rosinha Pacífico 
Vieira), onde volta ,a defletir à direita pelo alinhamento do fio 
d' água, até enoontrar a Rua João de Almeida, ponto onde se 
inioiou e finda esta deecrição. 

5. Inicia-se na Avenida João Nepomuoeno Rosa, esquina oom o 
Cemitério Munioipal; dai. segue pelo alinhamento da referida 
avenida e estrada munioipal (futuro prolongamento da Av.João 
NepollUoeno Rosa), até encontrar a Rodovia Briladeiro Faria Lima 
(SP-326l, dai, deflete ã esquerda e segue pelo alinhamento da 
cerca do DER, pela Rodovia Briladeiro Faria Lima até o trevo da 
via de acesso (prol.da Av. 15 de Novembro), oontornando-o e 
seguindo pela via de aoesso à esquerda, até a estrada munioipal 
antiga (prol.da Rua Monte Alto); dai. segue pela estrada até a 
Rua Monte Alto e pelo seu alinhamento, até enoontrar a Rua 
Francisco Cascaldi; dai. deflete ã esquerdá pela mesma, depoiS 
pela rua prOjetada e pelo alinhamento posterior do Celnitério 
Municipal, até enoontrar a Av.João Nepomuceno Rosa. ponto onde se 
iniciou e finda esta desorição. ~ 
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PLAMEJAMEM'f'O E FU'l'URO DE JABOTlCABAL 

o projeto do PLANO DIRETOR teve, para a atual 
administração lllUnicipal. os contornos definidos pela própria "Lei 
Oraânica do Município". Ao longo dos últimos anos, diversas leis 
foram debatidas e aprovadas pela Câmara Municipal dispondo sobre 
normas de zonsamento, parcelamento do solo, edificações, índices 
urbanísticos e outros elementos indispensáveis ao desenvolvimento 
urbano de Jaboticabal. 

O PLANO DIRETOR tem como ponto de partida também a 
constatação de que é preciso reverter a l6aica atual de ocupação 
urbana, caracterizada por profundas desigualdades no acesso à 
cidade e seu potencial de infra-estrutura. 

g evidente que uma visão somente local é 
insuficiente para reeolver os problemas urbanos, muitos deleS 
decorrentes de políticas nacionais ou estaduais, de escassa 
intervenção no nível lllUnicipal. 

Por isso, o eixo fundamental do plano é o que está 
estabelecido pela Lei Oraânica: a fixação de critérios que 
assegurem a função social da propriedade imobiliár ia, 
especialmente no que concerne ao acesso à propriedade e à moradia 
para todos. a justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização, prevenção e correção das 
distorções de valorização da propriedade, adequação do direito de 
construir' às normas urbanieticas e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

As questões tributárias e administrativas. 
indispensáveis para o êxito de qualquer processo de planejamento 
municipal não são aqui tratadas, em virtude das Reformas 
Administrativa e Tributária serem objeto de legislação em 
discussão paralela. 

Esplanada do Lago. 160 CGC SO.387.B«1OOO1'()5 
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DlAGHOS'flCO 

Parte I - O ESPAOO DA. CIDADE 

(E8truturaç8.o e Produc8.0) 

o PLANO DIRETOR tem como objeto o território do 
Municipio de Jaboticabal. composto da cidade de Jaboticabal. dos 
Distritos de Luzitânia e Córrego Rico e do restante do território 
municipal. que poderá ser urbanizado em pequena parte ou 
permanecer rural. 

O Municipio de Jaboticabal limita-se ao norte com 
os munl.Cl.pl.OS de Pitangueiras e Taiuva, a oeste com o de Monte 
Alto. ao sul com os de Taquaritinga e Guariba, e a leste com os 
municipios de Sertãozinho, Barrinha e Pradópolis. 

Embora o plano objetive apenas o Municipio de 
Jaboticabal como objeto de estudo. a ênfase nas questões urbanas 
é determinada pela impossibilidade do Municipio legislar sobre a 
politica agricola. Ao mesmo tempo. a sua ineerção regional 
repercute na dinâmica urbana. 

A mancha urbana de Jaboticabal (sede) corresponde 
a 23 kma em 1990, segundo dados da SEADE. <Tabela 1). Para 
explicar a expansão da mancha urbana continua. devem ser 
inicialmente analieados alguns aspectos históricos. geográficos e 
geomorfológicos. 

Do ponto de vista histórico. e também 
geomorfológico. toda ocupação do solo no sitio urbano, 
caracterizado por colinas e dois córregos principais, evitou as 
várzeas. procurando solos mais secos, expandindo-se pelas meias 
encostas de vales, ocupando as colina.!! após o Cerradinho e o 
Jaboticabal, a partir da colina central, onde está o centro 
histórico. 

O acesso à cidade foi um dos condicionantes da sua 
expansão ao longo das vias consolidadas: as estradas que ligavam 
a Ribeirão Preto. a Matão e Taquaritinga, aos distritos de 
Córrego Rico e Luzitânia e ao longo do extinto ramal ferroviário 
da Paulista. 

Com uma estrutura de traçado hipodâmico. seguindo 
o retalhamento dos talhões de café, formou-se a cidade ao longo 
dos corredores hoje caracteristicamente comerciais. A forca da 
ferrovia foi o primeiro impulso de urbanizacão que fez a cidade 
saltar os limites da colina central, sobre o Córrego Jaboticabal, ~ 
por volta de 1893. quando se inaugurou o ramal ferroviário da 
Paulista. entre Jaboticabal e Araraquara. 

Eaplanada do Lago, 160 CGC 5O.387.B«IOOO1-05 
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Consolidada essa alternativa, a cidade se expandiu 

ao longo dos eixos viários de ligação com as cidades vizinhae. e 
os arruamento e eeguiam impulsoe que estavam contidos nos seus 
próprios limitee. em ligação orgânica com o sistema viário do 
periodo anterior. Somente na década de 50 a cidade se expande 
para ocupar outra colina. além do Cerradinho, com a "Nova 
Jaboticabal" deixando a várzea do córrego desocupada. 

A lenta urbanização e suae caracterieticas 
mantiveram euficientes ae alternativas viárias, o que veio a 
agravar-se apenas com a aceleração do processo de 
industrializacão da cidade. Ora, juntamente com o sistema de 
transporte e , precário até hoje. a localização industrial e dos 
conjuntoe habitacionaie é que condicionam o modelo de orianização 
dos espaços e atividades urbanas. mas que estiveram ausentee de 
qualquer processo sistematizado de planejamento. 

Os conjuntos da COHAB não foram objeto de estudoe 
de localização, nem do eeu impacto na cidade e no sistema de 
transportes. o que de certa forma também ocorreu com a 
implantação de indústrias com apoio do Poder Público Municipal na 
região que demanda a rodovia Faria Lima. 

Os empregos industriais caracterizam-se pelo 
predomínio das atividades mecânico-metalúrgicas, produtos 
alimenticios e cerâmicos <Tabelas 2 e 3). Com exceção da 
indústria metalúrgica. as demais concentram-ee de forma 
majoritária exatamente na chamada " Via de Acesso". um 
prolongamento do centro hietórico e saída para a rodovia Faria 
Lima. 

Esea polartzaç!o da atividade industrial obriga a 
ampliação da rede de traneportes. com vantailene e desvantasens 
para os diferentee terrenos do espaço urbano. O uso e a 
atratividade desses terrenos determina parte dos preços da tsrra 
urbana. ao lado da possibilidade do seu aproveitamento e dos 
investimentos públicos na região. Aesim. não há como escapar a 
segregação urbana. que ocorrerá em ilraus variáveis. 

Os estágios diferenciados dessa urbanização. 
configurados em eepaços segregados do espaço urbano. podem eer 
melhor captados se considerarmos sua divisão em três setores. 
consideradas suas características. 

A Area Central. a Area Intermediária e a Area 
Periférica. A Area Central pode ser caracterizada como aquela de 
ocupação mais intensa do solo, com elevada concentracão de renda 
e maior utilização do sistema viário. 

Nessa Area Central. destaca-se. pela concentração 
comercial. o Centro Principal. O Centro Principal. pela sua 
dinâmica, vem se ressentindo da ausência de determinados aspectos 
de infra-estrutura. como de eetacionamento e também pelo 
potencial locacional e infra-estrutura disponíveis ou 
sub-utilizados ou deteriorados. 

Configurou-se também, a partir da abertura da 
avenida Carloe Berchieri. um centro expandido. que vem sendo 
rapidamente ocupado para serviços e comércios mais sofisticados. 
Ese8 descentralização está acarreVando a criação de um novo 
Centro Comercial. ~ 'Elplanada do Lago, 180 CGC 50387.84410001.05 
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Ainda em termos de caracterização da chamada Area 
Central, é necessário destacar os diversos conjuntos e 
edificaoões que trazem a marca do Patrimônio Histórico Cultural 
do Municipio, e que devem ser protegidos pela legislação vigente. 

São prédios, ruas e ambientes que devem ser 
preservados, como a região da Praça do Café. 

A Area Intermediária compreende as regiões de 
ocupação maie rarefeita, sua população inclui todae as faixas de 
renda, o acesso a traneporte e infra-estrutura 840 razoáveis, e 
guarda vazios que tornam sua ocupação incompativel com o uso mais 
racional do solo urbano. São regiões como as dos bairros: 
Aparecida, Santa Luzia, Sorocabano. 

A Area Periférica compreende as demais regiões 
urbanas, podendo-se incluir aí os dois Distritos: a ocupação do 
solo é rarefeita, as condições habitacionais precárias, o sistema 
de transporte é deficiente e incompleto e a infra-estrutura, em 
geral, é insuficiente. Sua população é de baixa renda. 

Encontram-se no municipio também uma quantidade de 
terrenos e lotes vazios, da ordem de 40% da cidade legal. 

A produção do espaço urbano também deve ser objeto 
de rápida análise, na medida em que ela está apoiada em duas 
categorias de agentes principais: os que produzem e os que 
consomem. 

Os coneumidores podem ser moradores e seja qual 
for seu extrato social. pagam pelo uso do espaco, na medida de 
suas possibilidades econômicas (o mesmo ocorrendo com as 
empresas), variando apenas seu nível de habitacão, localização, 
de infra-estrutura e serviços públicos disponiveis. Também os 
especuladorea se apropriam do espaço urbano e. sem dar-lhe uso 
produtivo ou função social. conservam-no como uma espécie de 
poupança, reserva de valor. 

Agindo conforme seus objetivos de ganhos 
econômicos, estão os agentes produtores do espaço, proprietáriOS, 
construtores, loteadores, que adquirem e transformam a terra 
urbana em edificações e espaços de uso social. A eles, juntam-se 
os poderes públ icos, que produzem e operam equipamentos e 
eerviços públicos. 

Na medida em que os imóveis se transformam em 
ll\ercadorias que podem gerar lucros, é esse ganho econômico que 
passa a comandar a produção do espaço, com sua própria lógica. 

o resultado desse processo aparentemente 
desordenado e competitivo é uma cidade segregada: verifica-ee o 
contraste entre o padrão das áreas ocupadas pela classe de renda 
que ae ocupam. Quem tem e pode pagar, tem acesso ao que a cidade 
tem de melhor para oferecer, em termos de equipamentoB e 
serviçoe, inclusive públicos. 

EljlIndl do Lago, 1 ao CGC 5O.387.B«/OOO1~5 
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Com isso, as classes de renda mais baixa vão se 
instalando cada vez mais distantes, onde a terra é mais barata. 
Mas para o Poder Público, ocorre o contrário: a instalação de 
infra-estrutura e de serviços comunais é cada vez mais onerosa. 
Ao mesmo tempo, proprietários retêm terras vazias e ociosas em 
regiões já urbanizadas, a espera de uma valorização constante, 
motivada pela expansão urbana e por investimentos públicos. 

Este fato constitui também entrave fundamental 
para a aquisição, pelo Poder Público, de terras de habitação e 
equipamento6 comunitári06, como se viu no ca60 do projeto "Parque 
Primeiro de Maio". 

A ação do municipio, no sentido de formular um 
"pacto" onde estejam explicitados e6ses interesses controversos, 
vai se dar na regulamentação de normas e regras que articulem a 
ação de6tes agentes, e não na formulação de um modelo de cidade 
ideal. 

Esplanada do Lago, 160 CGC 50.387.84410001-05 
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Parte II - O MEIO AHBIERTE lJRBIUIO 

A cidade de Jaboticabal estende-se atualmente 
sobre um sítio de colinas de médias declividades. O sítio foi 
sendo urbanizado a partir de vias que saiam do Centro Histórico, 
e "saltou" o Córrego Jaboticabal com a chegada da ferrovia. 

Posteriormente, no início da década de 50, também 
a cidade apossou-se da colina após o Córrego Cerradinho. Essas 
expansões, sem a cautela necessária para com as calhas dos dois 
córregos principais e de drenagem, podem levar a ocorrência de 
problemas, nos termos de uma insuficiência de calhas para acolher 
a drenagem pluvial futura próxima. 

A vantagem foi a solução técnica adotada para 
retificar o Córrego Cerradinho, com "gabiões", flexível o 
suficiente para permitir novos reparos. O Córrego Jaboticabal, 
cujas margens foram ocupadas de forma não ordenada, requer 
tratamento semelhante. 

Isso porque, além da excessiva impermeabilização, 
do desmatamento, da destruição da cobertura vegetal do solo, 
expondo-o a erosão, vão piorar as condições ambientais com a 
expansão urbana Q.ue vai ocupando os topoe das colinas. o Q.ue 
requer a formulação de diretrizes para alterar a ocupação do solo 
que se tem d~do até agora. 

No contexto do Plano Diretor, e para efeito de 
diagnóstico, destacam-se os problemas de drenagem insuficiente e 
vulnerabilidade à erosão, que levou às cartas anexas, pois as 
questões de poluição do ar e das águas ainda não chegaram a 
níveis intoleráveis. 

Eaplanada do Lago, 1 ao CGC SO.387.844IOOOHIS 
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Quadro 1 
Qualidade Ambiental 

Principais Problemas 

Carência de Areas Verdes 

Má Distribuição de Areas 
Verdes de Recreação. 

Eroello 

Enchentes 

Esplanada do Lago, 180 
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Causas 

- legislação omissa quanto a 
critér.1os de conservaçlio do 
solo natural e arborização. 

- Escasso empenho das admlnls 
trações e limitados 
recursos locados para esse 
fim. 

- Ocupação indiscriminada do 
solo urbano com edifica
ções. 

- Falta de reivindicação e 
conscientização popular. 

- Falta de prioridade e pla
nejamento. 

- Retirada da cobertura vege
tal. 

- Implantacão inadequada de 
loteamentos. 

- Sistema de drenagem incom
pleto s/ou inexistente. 

- Pavimentação mal executada: 
inexistência de inclina-
ções. 

- Assoreamento dos 
d·ásua. 

cursos 

- Sistema de drenagem inade
quado. 

- Ocupacão inadequada de 
fundo de vale. 

- Falta de um sistema de 
manutenção adequado. 

- Falta de um sistema de var
rição adequado. 

Calhas dos córregos princi
pais incompatíveis com 
o crescimento urbano. 

CGC 50.387.844/0001-05 
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Quadro 1 (Contlnuaçl.o) 
Qualidade Ambiental 

Principais Problemas 

Poluição de Agua 

Poluição do Ar 

Desconforto Ambiental 

EIPiItllda do Lago, 160 
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Causas 

- Ocupação inadequada de fun
dos de vale. 

Coleta e tratamento de es
iotos incompletos ou ine
xistentes. 

- Insuficiência do sistema 
de coleta e destinação do 
lixo. 

- Veiculos de motor de 
bustão. 

com-

- Queimadas na zona rural. 
Principalmente cana-de-acú
caro 

- Indústrias sem 
ambiental. 

controle 

- Legislação omissa quanto 
aos efeitos ambientais da 
urbanização. 

- Infra-sstrutura e serviços 
insuficientes. 

- Má qualidade de 
públicos . 

espaços 

CGC 5O.387.B«/COO1~ 
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Parte IH - SIS'lHHA DE AlmAS VERDES. 

Todas as cidades são constituidas de volumes 
construidos e espaços abertos que os envolvem, nas mais 
diferentes condições de ueos, tipologias, topografias. Os espaços 
abertos públicos são as ruas. praças, cemitérios e áreas verdes. 
onde predominam a cobertura vegetal. como é o caso do Bosque 
Municipal. Podem ser também áreas como a do Lago, defronte à sede 
da Prefeitura. 

Podem existir áreas verdes privadas, como a quadra 
do Or. Locke na Aparecida. N!o há parques em Jaboticabal. pois o 
processo de urbanização foi conduzido de forma predatória e 
eliminou parcelas substantivas da vegetação natural existente. Ao 
mesmo tempo, o descontrole sobre o parcelamento privado do solo 
por parte da Prefeitura e a doação indiscriminada de áreas 
públicas para entidades civis geraram em grande carência de 
áreas verdes (apenas 3,77 m" por habitante), situação essa de 
dificil reversão, quando se verifica e se toma consciência de sua 
importância para a qualidade do ambiente urbano (Tabela 4), 

A reserva de espaço para áreas verdes se faz, 
principalmente. através do processo de parcelamento do solo . 
regulamentada pela legislação lIIUIlicipal aprovada em 1993 para 
Jaboticabal (Lei Complementar nQ 15/93). Até então. utilizavam-se 
as insuficientes legislações estadual e federal, sem critérios de 
localização e dimensionamento adequados. 

A carência e a má distribuição de áreas verdes são 
evidenciadas quando se examina a estrutura urbana de Jaboticabal, 
em razão da inexistência de uma politica estabelecida para o 
setor que não seja apenas casuistica e esporádica. 

As áreas destinadas ao lazer contemplativo muitas 
vezes acabam transformando-se em áreas esportivas, abrigando 
equipamentos de uso coletivo. como quadras e campos. Os espaços 
culturais (Museu, Biblioteca. etc.), e os espaços para a prática 
regular de esportes ainda são insuficientes para atender à 
demanda. além de inadequadamente localizados com relação aos 
locais de moradia. 

EJpIanIda do Lago, 1m CGC SO.387.844IOOO1.()5 
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Parte IV - POPULACAO: EVOLUCAO E ESTIMATIVA 

Os aspectos demográficos do Município de 
Jabcticabal foram extremamente prejudicados pelo descaso do 
Governo Federal com relação ao Censo. Todas as projeções do IBGE 
e do SEADE, feitas a partir dos censos demográficos de 1970 a 
1980, segundo o método logístico, apontam para uma população em 
1990 de 54.566 habitantes (Tabelas 5 e 6). 

Os números de ligações de água e energia de 
concessionárias públicas, no entanto, revelam discrepância com os 
nÚDleros do IBGE, pelos critérios tradicionalmente aceitos. Ao 
mesmo tempo, há uma visão difusa entre as autoridades municipais 
(e portanto não cOmProvável cientificamente) que a migração de 
trabalhadores rurais e o processo dinâmico de construções na 
cidade apontam para uma população hoje estimada em 70.000 
habitantes, pela Prefeitura Municipal. 

Essa estimativa leva em conta o nÚDlero de ligações 
de água residenciais (15.131), multiplicada por 4,5 habitantes 
por unidade mais os moradores da zona rural. 

Eeplanada do Lago, 160 CGC 5O.387.8441OOO1'()5 
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Parte V - SERVIÇOS E EQlJIPNmI"l'OS URBANOS 

o acúmulo das necessidades sociais não atendidas. 
aliado ã complexidade crescente das demandas por serviçoB 
públicos pela população. em momento de aprofundamento da crise 
econômica em que parcelas da população antes usuárias de serviços 
privados (como saúde e educação) passam a utilizar-se da rede 
pública, é um dos maiores desafios a serem enfrentados pelo Poder 
Público Municipal. 

A função clara de prestação de serviços do Poder 
Público MuniCipal não pode perder de vista a impossibilidade de 
eliminar, a curto e médio prazos. aB conseqüências da criBe 
agravada pela política econômica recessiva do Governo Federal. A 
inversão de prioridades no uso dos recursos públicos muniCipais, 
na melhoria de vida dos moradores de Jaboticabal, a 
democratização das decisões e eficiência administrativa. 
relacionadas à implementação de decisõeB transparentes. do 
planejamento, dos procedimentos de controle e modernização 
administrativa e. principalmente. a abertura de canais de 
participação direta nae decisões e no controle da própria 
administração. são medidas que se impõem ã administraç!5.o 
municipal. 

Nessa perspectiva insere-se. como pano de fundo, o 
reordenamento do espaço urbano. com estimulo às atividades 
econômicas, subordinado ã melhoria das condições de vida da 
população. a elaboração de sua identidade social e a preservação 
do patrimônio histórico e ambiental de Jaboticabal. 

5.1 - Habitação. 

A questão da demanda social por moradia assume um 
quadro grave na cidade de Jaboticabal. A produção de moradias 
através do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. atinge niveis 
quantitativos insuficientes e seus mecanismos de financiamentos 
excluem parcela Significativa da população. 

análise. 
recessão. 

o poder de ação da Prefeitura é limitado.em última 
pela má distribuição de renda do pais. agravada 
grande responsável pelas más condições de moradia. 

A auto-construção pode constituir uma alternativa 
habitacional, passivel de ser adotada por vasta parcela dos 
moradores da cidade. desde que esta modalidade de produção 
habitacional seja acompanhada de um conjunto de medidas que 
incluam. entre outras. formas associativas da população e uma 
efetiva assistência técnica do Póder Público. como vem ocorrendo 
neBta administração <Tabela 7). 

g fundamental que taia soluções ocorram em vazios 
urbanos. já inseridos na trama urbana, e que sejam subsidiadas. O 
mutirão em andamento (financiado pela própria Prefeitura). prevê 
507 unidades. g evidente que o Poder Público Municipal não tem ~ 
condições de resolver o problema habitacional do municipio. 
<Tabela 8). . 

Eap/wda do Lago, 160 CGC SO.387,844IOOO1-05 
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5.2 - Sistema Viário e Transportes. 

A expansão da cidade de Jaboticabal deu-se, 
historicamente, ao longo dos vetores que a ligavam a outras 
cidades e regiões, e foi impulsionada por atividades imobiliárias 
desconexas. 

A falta de uma política ds desenvolvimento urbano 
gerou uma expansão desordenada da periferia, aaravada pela 
formação de vazios especulativos internos e por uma trama viária 
descontínua e acanhada. 

o aumento dos custos de infra-estrutura e de 
operação de transportes, contraposto à queda real do poder 
aquisitivo da população, provoca descompasso entre tarifa e 
estes custos, em termos de tempo de viagem, segurança e conforto 
para o usuário. 

A existência de uma única concessionarJ.a de 
transporte coletivo na cidade, facilita a adoção de medidas que 
institucionalizem o gerenciamento do transporte coletivo e sua 
fiscalização, ao mesmo tempo em que se defina o que se quer com a 
tarifa. 

As mudanças no transporte coletivo devem buscar 
melhorias nos padrões de serviço, em termos de distância e tempo 
de viagem, conforto e segurança. A baixa velocidade média atual e 
o valor da tarifa, aliada à pequena alteração de alguns 
itinerários, são os principais problemas detectados (Tabela 9). 

o transporte de cargas deve ser regulamentado para 
evitar problemas gerados entre o transporte de cargas, o tráfego 
de veículos de passageiros e os pedestres. 

o número de acidentes de trânsito diminuiu em 
1990, talvez em razão de maiores investimentos públiCOS na área 
de sinalização. A projeção para 1991, com dados até julho, 
indicava a possibilidade de ocorrência de 679 acidentes em 1991 e 
24 atropelamentos, nÚllleros significativamente menores que o de 
1990 (Tabela 10). 

Finalmente, com relação à Rede Viária Principal, 
as descontinuidades físicae e a falta de ligações ou 
estrangulamento da capacidade dos corredores acarretam grandes 
inconvenientes à circulação em geral, especialmente ao transporte 
coletivo. 

Há neceseidade de obras nos locais onde isso 
ocorre, ao mesmo tempo que o problema de estacionamento na Area 
Central deve ser regulamentado, evitando que novas edificações 
sejam construídas sem a necessária provisão de vagas para 
veículos. 

A rede rodoviária do município, constituída por 
estradas vic inais que cortam sua zona rural, também é 
importante para a economia local, por sua característica de 
inserção na política econômica geral do pais, da produção 
sucro-alcooleira. 

Esplanada do Lago, 160 CGC 50.387.844/0001-05 
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A rede não pavimentada municipal atinge 285,70 km, 
e é objeto de atividades rotineiras de manutenção. 

A operação do Terminal Rodoviário de Passageiros 
pelo municipio, de onde saem as linhas intermunicipais e 
intereBtaduais, pode eer auto-financiada pela cobrança das taxas 
de embarque e aluguel de espaços comerciais. As atuais 
instalações são suficientes, quanto a sua capacidade de 
estacionamento de ônibus, para os próximos dez anos. 

5.3 - Educação. 

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal tem 
assumido, na área de ensino, obrigações quanto à formação 
pré-escolar, a alfabetização de jovens e adultos e educação 
especial. O ensino públiCO de primeiro e segundo graus na cidade 
é aseumido pelo Governo Estadual. Tem grande importância no 
municipio o ensino de terceiro grau, com escolas particulares que 
recebem número expreeeivo de alunos de outras cidadee, além da 
Faculdade de Ciênciae Agráriae e Veterinárias de Jaboticabal, 
pertencente à UNESP, com a qual a Prefeitura Municipal mantém 
convênio (Tabela lI>. 

5.3.1 - O atendimento Municipal a Crianca de O a 6 Anos. 

O atendimento a criança de O a 6 anos no Municipio 
de Jaboticabal vem sendo realizado sobretudo pelo Poder Publico 
Municipal, através dos Centros Integrados de Assistência à 
Família - CIAF e entidades conveniadas. 

A necessidade de aumentar a capacidade de 
atendimento ao pré-escolar torna-se premente, não apenas porque a 
demanda cresce por parte da população carente, mas também pela 
inclueão de segmentos da classe média que tiveram eeu poder 
aquisitivo rebaixado. 

5.3.1.1 - Creche 

A necessidade de creche, definida como um serviço 
destinado a guarda, alimentaç!.o e educaçl!.o de crianças, é 
relativamente recente e ocorre em conseqüência do próprio 
processo de modernizaç!.o da SOCiedade e da complexidade da vida 
urbana. Funções antes da familia, em relação à criança, deixam de 
sê-lae, em virtude do ingresso da mãe- e dos filhos mais velhos no 
mercado de trabalho. 

Próximas ao local de moradia, ae creches da rede 
muniCipal funcionam 10 horas por dia. de segunda a sexta-feira. 
com o objetivo de atender a mãe trabalhadora. S prioritário o 
atendimento às crianças provindas de famílias com renda inferior 
a três salários mínimos (Tabela 12>. 

As creches da Prefeitura apresentam dois tipos de 
administração: 

Esplanada do Lago, 1 eo CGC 60_387.84-4/0001-05 
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a. rede direta: com instalações fisicas municipais e administra
ção realizada integralmente pela Prefeitura. 
(Secretaria de Educação ,Cultura, Esporte e Lazer). 

b. rede particular conveniada: instalações fisicas e equipamen
tos particulares; a execução do programa fica a 
cargo de entidade social, sem fins 
lucrativos, mediante convênio de assistência 
técnica e financeira com a Prefeitura. 

A expansão da rede tem sido significativa mas 
desordenada, sem definição clara de critérios, especificação dos 
serviços e prioridades, além de infra-estrutura técnica e 
administrativa adequada. Quanto à distribuição espacial, 
verifica-se que embora a implantação da rede tenha-se voltado 
para o atendimento à população de baixa renda, sua localização 
mantém desigualdades. Os novos investimentos devem corrigir esses 
desequilibrios. 

Cabe destacar ainda a quase absoluta ausência das 
empresas privadas no setor, que não cumprem o dispositivo 
previsto na Consolidaoão das Leis do Trabalho - CLT. Tal aspecto 
indica a necessidade da Prefeitura criar mecanismos junto â 
sociedade civil para garantir o atendimento a criança de O a 6 
anos. 

5.3.1.2 - Pré-Escola. 

g atribuição do Poder Público Municipal o 
atendimento gratuito da população pré-escolar, na faixa etária 
dos 4 aos 6 anos. Seu amplo Significado social, que para as 
crianças representa a oportunidade de estimulação social, 
intelectual e afetiva é fundamental para seu desenvolvimento. 

No entanto, o que se tem verificado é ociosidade 
na rede pré-escolar, com atendimento para 1331 crianças e 
capacidade para 1575, (Tabelas 13 e 14). Com certeza a 
pré-escola contribui para reduzir os elevados custos sociais e 
financeiros gerados pelas taxas de evasão e repetência nas 
séries iniciais do primeiro grau. 

5.3.2 - Programas Especiais de Alfabetização de Jovens e Adultos 
e Educação Especial. 

Os Programas Especiais de Alfabetização de Jovens 
e Adultos, em parte, são assumidos pela Prefeitura Municipal, o 
que ganhou importância principalmente após o Governo Federal ter 
desativado, em 1990, a Fundação Educar (Tabela 15). 

O ensino espeCial para deficientes auditivos e 
visuais é assumido diretamente pela Prefeitura Municipal. Já o 
ensino para deficiente mental é administrado em forma de Convênio 
entre Prefeitura Municipal e APAE (Tabela 16). 
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5.3.3 - Merenda Escolar. 

A Prefeitura. através da Divisão de Educação e 
Cultura. fornece merenda a todas as crianças matriculadas na rede 
municipal, estadual e entidades conveniadas de ensino. 

Fatores econÔmicos tornam indispensável o 
fornecimento de merenda aos escolares, pois crianças com fome não 
conseguem concentrar energias e atenção, condição necessária ao 
aprendizado. Assim·, a merenda não é um fim em si JDeBlll!l, mas meio 
necessário ao cumprimento do papel da escola. 

A partir de 1989 a merenda escolar passou a se 
basear em produtos naturais. em parte prodUZidos diretamente nas 
hortas municipais ou em instalações da UNESP, através de 
Convênio. Foi criado também o lanche noturno atendendo alunos de 
escolas de primeiro e seaundo araus (Tabela 17). 

5.4 - Saúde. 

o nível de saüde da população no município de 
Jaboticabal relaciona-se com as diferenças das condições de vida 
e está refletido na própria distribuição espacial da população. 

Um indicador bastante utilizado em termos de saúde 
pública é o coeficiente de mortalidade infantil. Em termos de 
Brasil, Jaboticabal apresenta situação favorável, sendo que em 
1988 o coeficiente de mortalidade infantil do município era bem 
menor que o coeficiente para o Brasil e para o Estado de São 
Paulo e um pouco menor em relação à Região de Ribeirão Preto 
(Tabela 18). 

Observou-se que o coeficiente de mortal idade 
infantil vem decrescendo em Jaboticabal nos últimos anos. 
passando de 33,7 em 1986 para 29,6 em 1987, 24,10 em 1988. 23,7 
em 1989, até atingir 21.7 em 1990. 

No campo da saúde existem instituições públicas .e 
privadas cujos serviços eão similares. faltando maior 
planejamento conjunto de programas e ações. A Prefeitura mantém 
rede básica de atendimentos nos CIAFs e Pronto-Socorro Municipal, 
sendo que os serviços de espeCialidades ficam por conta do Centro 
de Saúde, gerenciado pelo Governo Estadual (Tabela 19). 

Apesar do volume de investimentos em saúde ter 
sido elevado nos últimos anos, a tabela 20 revela que há 
necessidade de maior número de consultas na Atenção Primária à 
Saúde. 

A Prefeitura Municipal vem desenvolvendo vários 
programas de saúde, no intuito de trabalhar com a prevenção de 
doenças. O sistema "incrementaI" (priorização das faixas etárias 
mais baixas) implantado na assistência odontológica prestada 
junto a alunos das escolas públicas acarretou redução de 20% na 
incidência de cáries na faixa de 8 a 9 anos entre 1990 e 1991. 

Se houve nítida evolução na Atenção Primária à 
Saúde, o meemo não se constata na Area de Especialidades, COIII a ~ 
ausência de profiesionais obrisando deslocamento da população de 
Jaboticabal, espeCialmente até Ribeirão Preto (Tabela 21), 
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Com relação aos lei tos hospitalares. deve-se 
garantir. segundo o Conselho Nacional de Saúde Previdenciária. o 
minimo de 1.8 leitos gerais por 1000 habitantes. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde. seriam quatro leitos por 1000 
habitantes. 

A tabela 22 mostra a situação de Jaboticabal. com 
indicadores do IBGE e estimados pela Prefeitura. 

5.5 - Drenagem. 

Devemos inicialmente dividir a drenagem urbana em 
micro e macro drenagem. A micro drenagem é composta pelas ruas. 
sarjetas. bocas de lobo. galerias e pequenos bueiros. enquanto 
que a macro drenagem é composta por grandes bueiros. obras de 
maior vulto e as calhas principais de fundo de vale. 

A nivel de micro drenagem. a cidade de Jaboticabal 
é razoavelmente servida. necessitando resolver problemae 
localizados como o Bairro Nova Jaboticabal (deterioração do 
pavimento devido a inclinações inadequadas e falta de bocas de 
lobo e galerias); o Jardim Alvorada (erosão ocasionada por coleta 
insuficiente); e implantar redes de novos bairros (Parque 
Primeiro de Maio). Aliados a esses problemas. podemos assinalar a 
questão de modificação dos sistemas de coleta (bocas de lobo 
inadequadas). o entupimento de galerias e lis:aç&o de esgotos 
sanitários na rede de tgua pluvial. 

Um dos motivos básicos de entupimento das bocas de 
lobo é o serviço de varrição deficiente. A população acaba 
jogando o lixo nas sarjetas e nas próprias bocas de lobo. Este 
processo também é utilizado nos córregos principais. A solução 
dessa questão passa por melhoria na freqüência de varrições. em 
campanha educacional. em manutenção mais freqüente e na 
continuidade do programa de estimulo à construção de muros e 
calçadas. 

A nivel de macro drenagem. como já foi citado. a 
cidade possui dois córregos principais: o Cerradinho e o 
Jaboticabal, com ocupação das margens totalmente diferenciadas. 

o Córrego Cerradinho recebeu um tratamento 
recente. sendo sua calha definida através de gabiões. 

o Córrego Jaboticabal deverá receber estudo 
especial pois existe uma tendência de ocupação de sua bacia de 
contribuição gerando maior solicitação da calha do rio. Em alguns 
locais no percurso desse córrego Já foram detectadas enchentes. 

Prefeitura 
ocorrência 

Eepanada do Lago, 160 

Os dois córregos se unem nas proximidades da ~ 
Municipal. local onde também se verifica o risco de 
de enchentes. 
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5.6 - Pavt.entaclo. 

A abertura das vias públicas faz parte do proceeeo 
de produção da cidade e cumpre papel eseencial no acesso e na 
ocupação de áreae urbanas. 

Atualmente, no municipio de Jaboticabal. dos 
232.000 metros de vias públicas existentes, cerca de 35.000 
const ituem ruae não pavimentadas. A Prefeitura não poseui 
equipamento e pessoal especializado para a pavimentação urbana, 
apenas faz o "tapa-buraco", operando asfalto frio. A pavimentação 
é objeto de licitação pública, e atribuida a empresas privadas 
sob fiscalização técnica da Prefeitura. 

o grande problema tem sido o alto custo dos 
serviços. que tem inviabilizado a pavimentação de setores da 
cidade pela incapacidade econômica dos moradoree de arcarem com 
os custos dos eerviçol!. A recente obtenção de financiamento está 
alterando este quadro <Produrb-CEF). 

Quanto ao padrão de serviços. a pavimentação não 
deve beneficiar apenas a circulação de veiculos, mas também 
pedestres. ao impulsionar a construção de passeios. 

Outro problema grave é a manutenção dos 
pavimentos, que se desgastam sob ação do tráfego e das 
intempéries. A aueência de manutenção e recapeamento do 
pavimento, que salvaria as camadas estruturai e , ~ responsável 
pelo péesimo eetado dos pavimentos de regiões inteiras. como na 
"Nova Jaboticabal", aliadoe a problemas de drenuem. 

Ao mesmo tempo que é neceesário um programa 
permanente de manutenção dos pavimentos. é preciso conservar o 
paralelepipedo onde ele reetou, como testemunho histórico. 

5.7 - IlumiDaçAo. 

A iluminação das vias públicas é responsabilidade 
da Prefeitura. em estreita ligação com a empresa concessionária, 
a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. 

A rede de iluminação pública é, entre as redes de 
infra-estrutura, uma das que apresenta maior indice de 
atendimento, importante para a segurança da população e do 
tráfego <Tabela 23). 

o total de consumidores de Jaboticabal é de 16167, 
consumindo 6.847.974 KWh (Tabela 24). 

Estudos técnicos disponiveis indicam que quanto 
melhor a iluminação. tanto maie se reduzem os acidentes. Os 
serviçoe de operação, manutenção e reparação dos equipamentos de 
iluminação pública são executados pela CPFL, e as extensões são 
solicitadas pela Prefeitura mediante requerimento de interessados 
e cobradas via contribuição de melhoria. 

Esplanada do Lago, ISO CGC SO.387.8«IOOO1.05 
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5.8 - Abaatec1amto de Agua e B8soteJDento San1tário. 

Historicamente, os primeiros sistemas de 
abastecimento de água de Jabotioabal foram os drenos do 
Cerradinho, da Estiva e do Bairro Alto, sendo o primeiro datado 
do final do séoulo XIX. Ainda existentes até hoje, eles perderam 
sua importânoia oom a oonstrução da Estação de Tratamento de Agua 
- ETA. na década de sessenta (Tabela 25). 

A ETA conseguiu atender a demanda da cidade por 
dez anos apenas, pois as obras complementares projetadas não 
foram realizadas. Com a criação do SAAEJ em 1974. e uma política 
tarifária que não previa inveetimentos, a cidade começou a sofrer 
um processo orônioo de falta de água. 

Os novoe loteamentoe, prinoipalmente na década de 
setenta, tinham sistemas isolados de abastecimento de água, com 
poços insuficientee, além das dificuldades operacionais 
decorrentes dessa descentralização. Os dois distritos não tinham, 
até 1988, sistemas de abasteoimento de água (Tabela 26). 

A implantação de um processo de planejamento na 
atual administração tem levado a disoussão no sentido de 
implantar novas adutoras, novos reservat6rios e ampliação da 
produção de água. Ao mesmo tempo, a proteção aos mananoiais é de 
importânoia fundamental. para evitar o comprometimento do 
abastecimento. 

A questão da Viabilidade eoonômioa do sistema é 
que a rede expandida apresente um coefioiente mínimo de 
atendimento de uma li.ação domiciliar a cada 15 metros 
(Jabotlcabal tem a oada 13,05 metros), sendo a politica tarifária 
o maior problema, pois a rede abrange 99% da população, 
totalizando 15139 ligações de água (Tabela 27). 

A falta de estudos disponíveis de previsão de 
demanda de água deve ser sanada a curto prazo, estabelecendo-se 
metas para o ano 2000 ainda no ano de 1994. 

Quanto aos problemas de coleta e tratamento dos 
esgotos, da mesma forma que os de abasteoimento de água, 
interferem na vida dos municípios e na poluição dos cursos d' 
água existentes no município. Atualmente, o munioípio oonstrói 
interoeptoree e emissários indispensáveis ao sistema de 
tratamento. 

A ocupação desordenada do fundo do vale do Córrego 
Jaboticabal difioultará, mas não será impeditiva, para a 
implantação de coletores-tronco margeando o oórre&o . 

Através dos interceptores, emissários e lagoas de 
tratamento, adequados à oidade. possibilitar-se-á maior 
reouperação dos oorpos hídricos que atravessam a malha urbana. Já 
nos distritos, que nl!.o contam com sistema público de coleta de 
esgotos, a prioridade é executá-lo. 

Atualmente, o número de ligações à rede de esgotos 
é de 14787, representando 99% de atendimento à populacão da 
cidade. As redes de água e esgoto totalizam 202.387 m. e 181.360 () 
m., respectivamente. ~ 
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5.9 - Lt.peza Pública. 

Os servicos de limpeza. normalmente atrelados à 
acão do Poder Público, envolvem as seguintes atividades: 

a - coleta. transporte e destinacão final da producão de residuos 
sólidos domiciliares (residenciais, comerciais, pequenas 
indústrias), hospitalares e de feiras e mercados; 

b - disposiCão final. sanitariamente correta, dos demais resíduos 
sólidos e semi-sólidos gerados no município; 

c - servicos complell\entares. tais como a limpeza de terrenos 
baldios, capinacão, remoção de animais mortos e outros; 

d - limpeza de vias. pracas públicas em geral, ai incluída a 
varricão, conservacão do passeio. raspagem e lavagem; 

e - manutencão do sistema de drenagem de águas pluviais, 
abrangendo bocas-de-Iobo, galerias, bueiros e ainda a limpeza das 
margens e remocão de materiais grosseiros do leito dos córregos a 
céu aberto. 

o item de maior impacto é, sem dúvida, o que se 
refere à coleta de resíduos sólidos. O Municipio . no que se 
refere à coleta, vem atuando de forma satisfatória, cobrindo 100% 
da cidade e os Distritos de Córrego Rico e Luzitânia. 

O lixo recolhido é de aproximadamente 30 
toneladas/dia, com equipamento e pessoal próprios da Prefeitura. 

O problema mais polêmico do lixo urbano é o da 
destinação final, hoje num "lixlio" a céu aberto. A implantação de 
uma usina de reciclagem e compostagem, em área pertencente a 
UNESP, está sendo finalizada e deverá operar dentro em breve. A 
coleta seletiva do lixo também está em andamento, cobrindo 1500 
residências. O lixo hospitalar está recebendo tratamento próprio. 
com incineracão de residuos infectantes. 

As demais atividades vêm sendo normalmente 
desenvolvidas pela própria Prefeitura, com programas especificos 
e rotineiros. 
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5.10 - Cea1t6rio8. 

Historicamente, os cemitérios se alocavam, por 
razões sanitárias, na periferia urbana, e O·Jaboticabal não fugiu à 
regra. A localização atual dos doia únicos cemitérios em 
utilização da cidade (Já que um está desativado, no J.Bom Jesus) 
acompanhou esta tendência, e hoje estão sendo engolfados pela 
trama urbana. 

Em fase recente, construiu-se um cemitério 
particular ao lado do cemitério público, o qual foi desapropriado 
pela administração municipal. 

Conforme os dados coletados, a atual área 
disponivel para sepultamentos permite supor atendimento nos 
próximos 10 anos. A área disponivel é de 25.840 ma nos dois 
cemitérios, de um total de 85 . 220 ma. Com isso há 6.500 vagas 
para sepulturas novas, sem contar a rotatividade. 

A proximidade do velório municipal do cemitério 
também é favorável, ao evitar cortejos que acarretam problemas de 
tráfego. Os cemitérios dos dois distritos também não tem qualquer 
problema com relação à ampliação, e são administrados pela 
própria Prefeitura. 

' , "o i 
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! Tabela 7 
I 

! Plolllll de lula ConstractO laalstida • luaero de Moradil8 
! 
! Ano Moradia e. lIo11dlu 

Anduento Collclaldaa 

89 51 5 

90 101 10 

91 76 21 

92 83 22 

93 85 38 

94(ale abrlll 33 26 

N!~ 

CGC 5O. 387.8WOOO1~ 



Prefeitura do Município de Jab~bal 
. GOVERNO NOVOS RUMos;N2 ~ 

I I.boh B 
! ln.eriç •• •• r. Huti, •• 
! 
! Huttra 40 hrilios '01' r.iu 40 Ron": 

o.. o , I S.I.,io ninieo 

I 

I 

o.. I , 2 S.I.tlOi Hi.ilaS 
bo 2 • 3 S.I.t101 Hinioas 
o.. 3 • 4 S.hnOl Hini •• s 
1 .. ~ • 5 S.I.,i •• Hinieos 
Dt 5 • 6 Sil"i •• Hini ... s 
toeilOi do 1 SoI"lOi Hini_ 

""",O 40 r..ih" ,or r.iu 40 RtncIi 
Por C.,ih 

o.. o • 1 S.la,io Hini ... 
D. 1 , 2 S.I.,i .. "i.iOGO 
D. 2 a 3 Sdor io. Hini .... 
toei., d. 3 S.I.,i •• "i.iOGO 

I!u.ot,. dt t ....... POl' r .. ili. 

~h 2 IInbr.s 
J IIPobros 
.·ii+!Ib,os 
5 lIHO,o. 
6110 ... 
1 lI8bro. 
8 1Io1bro. 
toei.. do 8 lIoaMOI 

ttapo do Hor,di, no 1I •• icipio 

Al. 1 , •• 
1101,2, ... 
o.. 2 I 3 '00' 
0..3,4, •• 0' 

o.. 4 • 5 .005 
lIci •• dt 5 '.05 

1,.~1hWor l1li,11 
Optr,dor Indusl,i,l 
r .. ciOl.,io toblico 
S.,viç05 •• 6f,.1 
1ndi ..... 

qtdo 
19 

ISS 
314 
409 
~33 

105 
9~ 

1190 
322 

15 
5 

215 
422 
3118 
249 
133 
61 
32 
32 

14 
6 
9 
b 

84 
1413 

235 
'se 
66 

1072 
101 

1532 

f.,c .. h<jH 
01.24 
1~.31 

20,50 
26.70 
28026 
6.85 
6.14 

17.1.8 
21,\l2 
0.98 
0.33 

14.63 
21.55 
25.33 
16,2' 
8.68 
3.98 
2.09 

. 2.09 

0.91 
0.39 
0.59 
0.39 
5.48 

92.23 

15.34 
3.7'1 
4.31 

69.91 
6.59 

-------- ----------_._---...... __ . 



-.. _----------------------------------------------------------------------------------_.-----------------------_ .. _-------------------------------------------------------
Tabela 9 
Parametros Operacionais das Linhas de: Transpor.e Coletivo Urb:lnO de: JaboticabaJ em 1991 

tto.. d. linfoi [,hn.ao In,o h<'dio Poriado d. Op.r .. ·.o f'ass.geiro5 Viog+nl Quil ..... tr.g.~ 111< 
Ik.) ~ hrcurso S.gund. • S.bido • Tran5Porhdo. R .. hud, • R.dada por e Indic. r ... og+iroIlOui lo •• tro) 

(tin. J Solto lJo,ingo '(lI' tt€'s por *te1 h •• 

eDItAI< I - UHESP 11.30 50 6:2ú/l~:00 .' . 6"f1u 132 2290 2.9J 
s.nto Antonio - 500 horco. 18.40 60 6:30/20:30 6:30121:30 21990 428 7180 2.19 
SAIt8RA - eDItAi 11 14.40 60 5:30/20:30 5:311/21:30 29í3l1 ~58 6600 ~.50 

COHA8 I - Ap ... cido 16.90 70 6:00/~:00 ':00/22:00 35610 436 7370 4.83 
C~ I - Soo fl,reoi 18.&0 60 6:00/21:00 6:00122:0,) 29910 458 8520 3.51 
CIlHAB li - Soro«bOfto 14.80 60 6:00/~:00 .:00/22:00 29920 436 6-45ú 4.5J 
SAIIBRA - lao:sP 14.60 35 6:20118:00 S3N 132 1930 2.78 
Soroclbuo - UHESI' 20.00 35 6:00/19:00 6800 132 2640 2.58 
COIWI 1 - C/IIWl 11 18.00 60 4:30/23:30 6:30/23:30 30000 518 9324 3.21 

._----------- -------------- ---- -----------------------------
153.0. 196040 3131l ~~ 3.11 l...ti.) 

._--- ----
r •• : P.M.J. 

~ 

~ 



Prefeitura do Município de Jab~O ·cabal 
GOVERNO NOVOS RUMOS Xe . . 

---- ... -
hbtll 10 
OcOttfftCi •• no tr ••• ila 

NaD 

ms 
19Bó 
1987 

I 1988 
I 1989 
I 1990 

I TOTAl 
I "&DIA 

Ikidont .. 
di tti",i lo 

lU 
151 
799 
130 
731 
7U 

._----------------------------------

Acldtftln 
di tN",UD 
... viU ... 

S36 
511 
542 
m 
507 
m 

302S 

~.I' 

Acidenl .. 
di t,.o.ita 
" viU.n 

151 
182 
189 
222 
162 
W 

1013 
118.83 

.lroPtllt~ntQ. Iofr.çool 

14 
64 
68 
71 
62 
55 

de 
Ir'h1Ho 

393 
32S 
m 
315 
30S 
342 

1982 
3J~.3J 

----_ ..... --------............... _ ... ----_ ..... ---------------_ ...... _-----_ ... _----... -------------------_ ... _------------



Prefeitura do Município de Jabo~l 
GOVERNO NOVOS RUMOS :N'2 ' ~ 

I.bol. 11 
P ... I'UD t.coll' fi JiboliuIN 1/199Q. 

Ur,.. 

'tol.lIunicl,11 
t,c.t.lido ... 
&'c.P.,licul., .. 

, tnlididt 

C,Kht Prf-C"ol. · 
\O.~I\n .. ) 

160 

392 

1331 
113 
379 

-------------
, lohl IU1I2 

FOfl\': P.H.J. 

P,i .. i,o 
{;riU 

\~5 

~38 
1431 

10094 

, 
50111'''\0 lfl'ctiro Prl" In 'tU" t4.t"fcul 

Grl. Gr •• Su,l.ti"a , 

· IH 31 
17~ 1193 m 
800 1380 581 

\93 

:::11 

10\11 , 

18~3 ' 
11816 ' 
ml' 
'i85' 

18887 , 



Prefeitura do Municipio de Jab~al 
. GOVERNO NOVOS RUMOS ;N;. .. • . . 

! hboli 12 - "" ..... ~ .boft .... trtchH do Proltiluro • r...i,l .. cili. 

! EAtid.~ ~ni.l .. cbi. 

C.ridldt t r ••••••••••••••••••••• 
I "ori. do hr .. Abr .. Sodr ........ 

CCI.SMlt i ..... 6.~i" ••••• •••••••••• 
e.s. d. Cri.ltçi •.......•••...•.•. 
roidt rodiro ••••••••••••••••••••• 

C.I.A.r. - 1 ••••••••••••••••••••• 
! C.I.A.r. - 11 ...••.•.•.••••••••.. 
I C.I.A.r. - lU •••••••••••••••••••• 

TDTAI. 

80 ! 
U$ ! 
B2 ! 
60 ! 
~! 

3:; ! 
3~ ! 
35 ! 

4-11 ! 

ronl.: P .h.J. 

80 I 

8' I 

80' 
16 I 

3, I 

4S ! 
40 ! 
4~ I 

496 I 

\9'10 I 

80 I 

IS ! 

" 
I 

104 I 

~ I 

60 , 
45 ! 5, , 



Prefeitura do Município de Jab~al 
. GOVERNO NOVOS RUMOS ;N; . 

. . 

lobtlo J3 
AI .... Hotric.l.do ••• 5 Pro-t,col'l 1990 

Prt-bcoln lohl 
do ,1_ 

"" .. ro 
do 

Uoid.dot 

el .... /AI.no 

-------------------------
Prof .lluaici .. 1 
Etc.E,hd",h 

. EIC.P"lic.hr" 

, I,boh H 

1331 
173 
318 

I CuoJ., .. oU. ",triul .. 1.988/1.990. 
h't-EiCOln d. f·r.f.it .... 

... 

An. 

1988 
1989 
1990 

23 
0-1 
02 

f..,...tiro 

1192 
1238 
1211 

1575 
180 
m 

43125 
01t/30 
1~12~ 

r .. t.: P .K.J. 

ront. : P.".J • 

btuobr. 

1223 
ill9 
1331 

-_.----------------......... _-_.------------------------------------------------.... -----

~ 



Prefeitura do Município de Ja.b~bal 
. GOVERNO NOVOS RUMOS N! . ~ _ 

! hbtl. 13 
! Educ.~.a Jov •••• Adull.,/Supl.1ivo 

1 

Pri .. irD 
6r.u 

Prol.l!utlicipil ! 
I h /4 •• I 

EK.Estodu.ü 1 

Ih /~. sI 

Esc. ~.rlic. 
I SI/UI 'i. , 

Qu.llidido do Aluno. 
1988 , 1999 ! 

\08 ! 

134 188 

600 531 

! . 

1990 ! 1991 1 

179
' 

!OI 1 

m! 101 ! 
! ! 
! ! 

584 ! 499 ! 

-------------------------------------------------------------------------------.---------.-
! lati I 134 1 827 ! 962 ! 843 I 

-----------.--------------------------------------------------- -----------~~---------------

St<Jundo 
(.,..u 

! tsc.PirÜcu lir ! 

Uu •• lidido do Alunos 
1988 1 1989 

6lI' 252 ! 

1991 ! 

279 ! 299 I 

rOhh: F.n.J. 

----.,,----'--------------------------------------
! hbtl. 16 
! Educ •••• Cspoci.1 

!Dtllcitnl. Audilivo ! 
!Iltlicitnlt Vi .u.1 
lOtli •• I. ntnl.l 

Qu •• lidido do Alunos 
1988 1 1989 I 

301 
-- ! 

118 1 

34 ! 
--I 

167 I 

1990 I 

34! 
4 ! 

193 ! 

1991 ! 

SZ ! 
S ! 

Z05 ! 



Prefeitura do Município de Jab~bal 
GOVERNO NOVOS RUMOS ]i! . . 

hbob 17 

Qu.nlid~d. dt R.hi~otJ S..uidu Di tt.r ... ~ EstolM 
Ano Redt Redt IH 11 • 2! Gt... '.111 

1988 
1989 

I 1990 

Prt-Escolar P"iodo Diurno l.nclot IIoturno 

252.000 
321.0~0 

335.080 

1.440.0010 
1.620.000 
1.~.S40 

149.160 
30UOO 

1.692.oo0! 
2.090.810' 
2 .301.~1 



Prefeitura do Município de Ja~o icabal 
GOVERNO NOVOS RUMOS ;N2 . 

. 

! Coolicitol. do Horlilidido Ihl .. til .. J.botic.b.1 ••• out'i~ '09i04'. 1988 

Loulidido 

Jib<>licabd 
R09i •• do Riboir •• Pr.t. 
InttrlO' do Si. P.~lo 
C •• it.1 do So. Pillo 
estiolo do SiO hlll. 
,",uil 

Cotfiei",t. 
(por 1.600 hncidos .illO') 

2'. 10 
25.96 
34.66 
39.18 
3M9 
62.00 



" 
Prefeitura do Município de Ja~abal 

GOVERNO NOVOS RUMO~ . ~ 

r.bth 19 
~qui'.ttllD. Ar •• Canslruido. Al .. di ... lo/'f4.02/f~io •• rio 

tquip .... Alo Ar •• Conslruido Atendi ... l. ..zJtunciOllario 
•• ist .. t~ .. oodio/ .. sl91l 

1988 1991 

Corrf9G Rico 30 ~ IB3 15.0~ 

tiA!' I ~2 IBO 223'i JJ.85 
tiA!' 11 ~, 129 1233 1,24 
CIAr 111 ~9 120 1~40 10.00 
ClAr IV 49 140 790 10.00 
CIAr u 140 IH2 10.11 
elA!' C."lr. /0 190 2ú9O 1~.62 

! lohl 299 920 9703 

! rlKltfc: P.H.J. 't Inalaçoos ••• cin ••• curativos. ori .. taç ... 



Prefeitura do Município ~ J~. : abal 
. GOVERNO NOVOS RUM~t . 1V' 

! hboh 20 
! Consult.~ tf.li •• ~ • noc •• ,.ri.s n. AI.hÇ.O Pria.ri •• S •• de ----------------------_ ..... _--_ ..... _---_ .. _---... -.. _ ..... --.... --_ ... _--

Ar •• lVaa 178'1 IVV~ IVVle lItcu/Aho X de Altndi14fttol .. 
Podi.tri. :mo 5337 15532 20849 47086 42.5 
C li liu lIodi u 5728 8S6O 19371 20148 91365 22,0 
Gintcelogil Obit.trlcil 2331 6290 1061'S 12594 278'15 45.1 
Pronta Socorro 310511 311MH 46235 42'182 34000 126,-1 
OdootologÍl 13061 35616 59610 69558 49652ó 14.3 

I • Proituo coa didcK .1. jyftl.o dt 1"1 
! •• Conside •• ndo ,opul.c.o dt 70.000 habit •• t.s 

I ront.: P.~.J. 

! lit..h 21 
! '''_a de Cosull .. Ellocilhlldt" 10 Contra do S.1idt ---------------
! E5Pocillidldt 1'188 198'1 

--------------------------------------------------------------
DI' ... tolog;' 
C .. diologÍl 
P ..... I.,i. 
G.,t'6fnt.rologi. 
Olhhologi. 
Olorrinoloringologi. 

I Urologu 
R.diologu 
S •• d. lt+nhl 

1621 
1123 

71! 

2079 

2131 
2'l42 
1165 
1966 
3562 

3140 

2!~4 

989 

169/ 



Prefeitura do Município de Jab~oti abal 
. GOVERNO NOVOS RUMOS ;N2 - - • 

- . 

-----------------------------------.. ----------------------
I hbtl.22 

~i5t(ibuiç.o dt l.it05 HOspit.lir., .. Jibotic.b.l 

10000 (~IU I 

rOllt.: 186E. PIIJ 

lIowihit 
PullliCIIS 

o 

o 

Ho5pihil 
Priv.doIl 
L.itOl 

021265 

02126$ 

Coflicitnh 
d. ltitos 

IIOQO h.bit.ftl., 

4.8 

3.8 



Prefeitura do· Município de ~ab~al 
GOVERNO NOVOS RUMOS -. ~ 

! r.t..l. 23 
! tlltoiiQ diS Viu llu.iudi5 d. Cidiclt 

19B8 1989 1990 I 

lluuro clt "'1<05 clt Luz 5318 5943 6099 

r.,. clt erosci..alo 10.5 X 2.63 % 

215.12 237.72 243.96 

10.5 1 



Prefeitura do Município de Ja\)~bal 
GOVEllNO NOVOS nUMOS ":N; . . ~ 

I Iot>ob ~4 
! Con ••• idorn d. t".r9U U.tr ic~ 1991 

Cwrt<jO R,c. lusihnu 

2 

~,i~.nc,~I •••.•.••••••. ! 1112 30987 ! 52 I "7~"/ 13484 I 2618123 I 

CO'frc\'l ••••• •••• ~ ••••• ! 01 2018 I 03 94~ 1341 ! ~1~~96 ! 
Rur.l •••••••••••••• ••••• ! 112 2512 00 Q~ m ; ~~9H ! 
lnd~~tri.ll ••••••• •••••• , OI 2350 OI 100 296 13Blo'QO I 

llullna,ao Publ •••• ••••• ! 02 bOS2 02 4331 02 I 39~293 I 

• !. S ..... Pubhco •••.•••••••• ! 04 ~12 04 ~5Y 130 ! 14~IB2 I 

! Consulo Propria ••••••••• ! OI 2/0 00 (oQ lHi I 8227 I 

! Cons.l. Gtil.ito ••• ••••• 1 00 00 00 00 O!J ! 00 I 

I 101.1 ••••••••••••••••••• 1 201 5O~0I 112 Im? ! 1"90~ I 6194516 ! 
........... ---------_. ----- ----.. -----_ ..... _-_ ... -------------------- ...... __ .. -.. " .• ' ... • .. . . .. _---
! • Con(Er''5'5úln~ru OH C fi' l 
----_ .. -------------....... -..... -----.... -.... _--..... _-------.. _----.. -_ .. -.... -_ ................. -, .. ... ... -----_ ..... 



Prefeitura do Município de Ja~~abal 
GOVERNO NOVOS RUMOS ;N! .~ 

! '.bth 2S 
I C.,tIÇ'O de ~gu. - Hunici,io de J.botic.b.l. 1991 

Tipo I 
! (VlliG .lIhl! UtiliuciG! 

Su,~rhcill C.phç .. N 850 1O~ 1 
CDl'r~to 

Subl ... rnn 09 ~os 150 10 1 
ProlllftdOl 

Sub.up~rriclll ! 02 llrltlOI HS 100 1 
--------------- ---_.----------. 

TOh\l IUS 
----------- -------------.-------------

fllfltt: SMCJ 

1 hbtll 26 
I ~sttci.ltltol d. A9u •• Distritos dt torr'98 Rico. Luzil.ni •• 1991 

I Distritos 
I .". 

l1li ..... 
UtUOtl 

z I C.phuo ! C.,.cid.~ 

I C ~h) IR.",rvKIO (.31! 

-------------------------------------------------------------------
Corrtto Rico 15.\ 100 15 60 

luitlni. 1011 12 

,'aolt: SAACJ 



Pr·bfeiluf() do iVluniduio de JauoticaLJuI • 
GUVH1NO NUVOS HU'~lUS 

~ .. ~ 

r .bth 21 
! ~u.dro Dtaonst'ltiv. 4.5 Liga\ots d. Agu.. 1991 

\ IIfIInl) 

'r.i .. p/ I ",dil dt Cos .. o 'P.rt.~ .. c."" •• I r .. t. I Plrl.Ptrc. ! 1 ta'Whd. !Pa.t.h.c. ft. I h.l. , 
~Con~u.Q IpI Lig. ,/ rli •• !lig. -,I rüu IAcutul.dllConsuoo plrli.o' '~tCtil. ,/ rliuIAcu"ud.! 
_.-------------------------------~-----------------~-------------------------------------------------------------
lilúO-lllO 4.93 ::5.18 ~.18 S.54 ~.54 ~.30 , 5.30 
101\'0:0 15.54 31.50 ~.68 2l,95 :1.51 12,OY IB.n I 
102\-/)30 24.97 22.28 7B.96 24,92 52.43 11.~7 35.76 
1031'040 34.88 11.11 90.H 11.48 I' 69.91 15.50 51.26 
'041-050 44.88 4,82 94.96 9.72 79,63 10.68 61.94 
!051-060 54,80 2.09 91.05 5,14 84.71 6.82 68.76 

'
061-070 64.79 0.96 98,01 2.81 8MB 4.35 /3.1\ ! 

'071-060 75.16 0.54 98.51 ',92 B9,50 , 3,29 76.40 
'OBI-090 ! • 85.10 0.33 98.90. I 1.29 91.79 2.35 1 78.75 
!091-100 95.30 0,::2 ! 99,12 0.91 91.15 I.al 80.~ 

'101-150 m .::5 0.56 99.68 3.04 94.79 6.39 87.01 
'150 • 353.10 0.3: 1 100.01> 5,21 100.00 12.99 ! 100.00 
I •• u,r 1 
--------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------

TOIIlt: SMtJ 

---------..... -----------------------------------------------------.----.. _---


