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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o produto da “ETAPA 02 – LEITURA TÉCNICA DO
MUNICÍPIO” do contrato de Revisão e Atualização do Plano Diretor do Município de
Saltinho, referente ao Contrato nº 025/2021 firmado entre a Prefeitura de Saltinho e a
empresa Oliver Arquitetura Ltda., por meio da Carta Convite nº 04/2021.
O processo de elaboração da Revisão e Atualização do Plano Diretor de
Saltinho contempla 5 etapas que resultam em um conjunto de diretrizes e propostas
que serão apresentadas publicamente. Dentre os produtos que compõem o contrato,
o Produto 2, agora apresentado, se insere contextualmente no escopo da Revisão do
Plano Diretor Municipal, conforme segue:

Etapa 01 – Plano de Trabalho e Criação do Espaço Plano Diretor
Etapa 02 – Leitura Técnica do Município
Etapa 03 – Propostas para Revisão e Atualização do Plano Diretor
Etapa 04 – Leitura Comunitária
Etapa 05 – Minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor

O documento que ora se apresenta, segundo produto do referido contrato,
apresenta a leitura técnica do Município com as seguintes informações: áreas aptas e
inaptas a ocupação, vetores e barreiras para expansão da mancha urbana; lotes
vazios não edificados; usos especiais; condomínios fechados, indústria; ocupações
irregulares existentes; áreas de proteção e/ou preservação ambiental,; área com
potencial para o desenvolvimento econômico, distritos industriais ou afins; mapa do
perímetro urbano vigente; mapa dos equipamentos urbanos (saúde, Educação e
assistência social). Avaliação do Plano Diretor e o resultado de sua aplicação desde
o início da sua vigência.
Rua Galileu Galilei, 1800 cj 904. – Ribeirão Preto/SP – www.oliverarquitetura.com.br
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1

POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A partir da aprovação do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Participativo tem
ganhado lugar de destaque nas discussões sobre planejamento. Afinal, ele é o
principal instrumento municipal na busca pelo cumprimento dos princípios de política
urbana. No bojo desta discussão, a incorporação aos planos de princípios, diretrizes
e instrumentos que promovam a justiça social nas cidades, garantindo à população
acesso à terra urbanizada e moradia adequada têm sido reivindicados, assim como a
democratização do planejamento e a aplicação dos instrumentos do Estatuto da
Cidade (VARGAS DE FARIA, 2012).

1.1

PLANO DIRETOR

Como dito anteriormente, o plano diretor é um dos principais instrumentos da
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU, ele é basicamente um pacto
entre a população e seu território. É uma ferramenta que possibilita compartilhar a
gestão do espaço local, democratizar os equipamentos urbanos, usufruir com
racionalidade dos recursos naturais e fortalecer o potencial de renda e emprego de
cada lugar (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005).
Quando elaborado de forma adequada, o plano diretor prepara o município para
modelar o próprio desenvolvimento, com critérios condizentes com as necessidades
da comunidade, aproveitando o potencial de seus recursos e respeitando sua história.
O Plano Diretor busca possibilitar a todos os cidadãos um lugar adequado para
morar, trabalhar e viver com dignidade. Trata-se de uma lei que define a melhor forma
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de ocupar o território municipal e garante que o interesse coletivo prevaleça sobre os
interesses individuais.

1.2

PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

Direito à cidade – Todos os brasileiros têm direito à cidade, entendido como o direito
à moradia digna, a terra urbanizada, ao saneamento ambiental, ao trânsito seguro, à
mobilidade urbana, à infraestrutura e aos serviços e equipamentos urbanos de
qualidade, além de meios de geração de renda e acesso à educação, saúde,
informação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, trabalho e participação.
Moradia digna – A moradia é um direito fundamental da pessoa humana, cabendo a
União, o Distrito Federal, os estados e municípios promover, democraticamente, o
acesso para todos, priorizando a população de baixa ou nenhuma renda, financiando
e fiscalizando os recursos destinados à habitação. A promoção do acesso à moradia
digna deve contemplar, ainda, o direito à arquitetura, a assistência aos assentamentos
pelo poder público e a exigência do cumprimento da Lei Federal nº 10.098/02, que
estabelece um percentual mínimo das habitações construídas em programas
habitacionais adaptadas para as pessoas portadoras de deficiências. Entende-se por
moradia digna aquela que atende às necessidades básicas de qualidade de vida, de
acordo com a realidade local, contando com urbanização completa, serviços e
equipamentos urbanos, diminuindo o ônus com saúde e violência e resgatando a
autoestima do cidadão.
Saneamento ambiental público – Os serviços de saneamento ambiental são
essenciais e vitais para o funcionamento das cidades, para a determinação das
condições de vida da população urbana e rural, para a preservação do meio ambiente
e para o desenvolvimento da economia.
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Transporte público – O transporte público é um direito. Todos têm a prerrogativa de
ter acesso aos seus serviços, cabendo aos três níveis de governo universalizar a sua
oferta. A mobilidade está vinculada à qualidade dos locais onde as pessoas moram e
para onde se deslocam, devendo estar articulada com o plano de desenvolvimento da
cidade e com a democratização dos espaços públicos, conferindo prioridade às
pessoas e não aos veículos.
Função social da cidade e da propriedade – A propriedade urbana e a cidade
devem cumprir sua função social, entendida como a prevalência do interesse comum
sobre o direito individual de propriedade, contemplando aspectos sociais, ambientais,
econômicos (de inclusão social) e a implantação combinada com os instrumentos do
Estatuto da Cidade.
Gestão democrática e controle social – Devem ser garantidos mecanismos de
gestão descentralizada e democrática, bem como o acesso à informação, à
participação e ao controle social nos processos de formulação, tomada de decisão,
implementação e avaliação da política urbana. A gestão democrática deve reconhecer
a autonomia dos movimentos sociais, sem discriminação, e estar sempre
comprometida com o direito universal à educação, saúde, moradia, trabalho,
previdência social, transporte, meio ambiente saudável, cultura e lazer.
Inclusão social e redução das desigualdades – A política urbana deve atender a
população de baixa renda, a fim de reduzir as desigualdades sócio espaciais.
Sustentabilidade financeira e socioambiental da política urbana – A aplicação dos
recursos deverá considerar critérios ambientais, sociais, regionais e de capacidade
institucional. Devem ser estimuladas a elevação da produtividade, da eficiência, da
eficácia e da efetividade, e a minimização do desperdício na produção da moradia, na
urbanização e na implantação, operação e custeio dos serviços públicos urbanos,
metropolitanos e de caráter regional, estabelecendo linhas de apoio e financiamento
para a busca de novas tecnologias e para a formulação de planos e projetos de
desenvolvimento urbano.
Combate à segregação urbana – Devem ser garantidas a redução e a eliminação
das desigualdades sócio espaciais inter e intra-urbanas e regionais, bem como a
Rua Galileu Galilei, 1800 cj 904. – Ribeirão Preto/SP – www.oliverarquitetura.com.br
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integração dos subespaços das cidades, combatendo todas as formas de espoliação
e segregação urbana. Garantir a acessibilidade de todos os cidadãos aos espaços
públicos, aos transportes, aos bens e serviços públicos, à comunicação e ao
patrimônio cultural e natural, para a sua utilização com segurança e autonomia,
independente das diferenças.
Diversidade sócio espacial – Devem ser consideradas as potencialidades locais,
especificidades ambientais, territoriais, econômicas, históricas, culturais, de porte e
outras

particularidades

dos

assentamentos

humanos,

resguardando-os

da

especulação imobiliária e garantindo a sustentabilidade das políticas urbanas.
As seguintes diretrizes:
Políticas nacionais – Formular, implementar e avaliar a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano e as Políticas Fundiária, de Habitação, de Saneamento
Ambiental, de Trânsito, de Transporte e Mobilidade Urbana de forma integrada,
respeitando o pacto federativo, com participação da sociedade, em parceria com
estados, municípios e Distrito Federal e articulada com todos os órgãos do Governo
Federal. As políticas públicas devem ter como eixo norteador os princípios da
universalidade, equidade, sustentabilidade, integralidade e gestão pública.
Política urbana, social e de desenvolvimento – Articular a política urbana às
políticas de educação, assistência social, saúde, lazer, segurança, preservação
ambiental, emprego, trabalho e renda e desenvolvimento econômico do país, como
forma de promover o direito à cidade e à moradia, a inclusão social, o combate à
violência e a redução das desigualdades sociais, étnicas e regionais, garantindo
desconcentração de renda e crescimento sustentável. Promover políticas de
desenvolvimento urbano que garantam sustentabilidade social, cultural, econômica,
política e ambiental baseada na garantia da qualidade de vida para gerações futuras,
levando em conta a prioridade às cidades com menores IDH ou outros indicadores
sociais. Efetivar os planos diretores em consonância com os zoneamentos ecológicoeconômicos e ambientais. Implementar políticas públicas integradas entre o rural e o
urbano com atendimento integral ao habitante do espaço municipal.
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Estrutura institucional – Implementar a estrutura institucional pública necessária
para efetivação da política urbana, promovendo a participação e a descentralização
das decisões.
Participação social – Promover a organização de um sistema de conferências,
conselhos em parcerias com usuários; setor produtivo; organizações sociais
(movimentos sociais e ONGs); entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa;
entidades sindicais; operadores e concessionários de serviços públicos; e órgãos
governamentais, para viabilizar a participação social na definição, execução,
acompanhamento e avaliação da política urbana de forma continuada, respeitando a
autonomia e as especificidades dos movimentos e das entidades, e combinando
democracia representativa com democracia participativa.
Políticas de desenvolvimento e capacitação técnico-institucional – Desenvolver,
aprimorar, apoiar e implementar programas e ações de aperfeiçoamento tecnológico,
capacitação profissional, adequação e modernização do aparato institucional e
normativo, a fim de garantir a regulação, a regularização, a melhoria na gestão, a
ampliação da participação, a redução de custos, a qualidade e a eficiência da política
urbana, possibilitando a participação das universidades.
Diversidade urbana, regional e cultural – Promover programas e ações adequados
às características locais e regionais, respeitando-se as condições ambientais do
território, as características culturais, vocacionais, o porte, as especificidades e
potencialidades dos aglomerados urbanos, considerando os aspectos econômicos,
metropolitanos e outras particularidades e promovendo a redução de desigualdades
regionais, inclusive pela prestação regionalizada de serviços e pela prática de
mecanismos de solidariedade social, com a preservação e valorização de uma
identidade brasileira transcultural. O Ministério das Cidades deve criar vínculos
profundos com o Ministério da Educação, trabalhando conjuntamente na formação
acadêmica voltada para a cidadania e defesa de uma cidade para todos; criar
parcerias entre o Ministério das Cidades e entidades estudantis que se comprometam
com a garantia do direito à cidade e com a melhoria das condições de vida da
população de baixa renda, para que a juventude estudantil possa colaborar na troca
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de conhecimento e estar preparada, no futuro, para exercer a justiça e a
responsabilidade social. Garantir que a juventude esteja envolvida nas questões que
foram debatidas na Conferência das Cidades, como meio de assegurar a continuidade
desses trabalhos, desses princípios e, sobretudo, do direito à cidade para as futuras
gerações.
Políticas abrangentes e massivas – As políticas do Ministério das Cidades deverão
ser abrangentes e massivas para enfrentar todo o déficit habitacional (qualitativo e
quantitativo); garantir o acesso à terra urbanizada, à regularização fundiária, à
qualidade do meio ambiente, à assistência técnica e jurídica gratuita; promover a
utilização de prédios públicos e a desapropriação de prédios particulares, que não
tenham fins sociais, para fins de moradia; promover a universalização dos serviços de
saneamento ambiental, energia elétrica, iluminação pública e equipamentos urbanos
nas áreas urbanas e rurais; promover o aumento e a qualificação da acessibilidade e
da mobilidade, a qualidade do trânsito e a segurança de todos os cidadãos,
possibilitando a inclusão social. A política de desenvolvimento urbano deve atuar para
corrigir as desigualdades atualmente existentes, contemplando a regularização
fundiária, a urbanização dos assentamentos precários, a erradicação de riscos, a
mobilidade urbana, o saneamento ambiental, o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário e a gestão de resíduos sólidos e drenagem.
Redes de cidades mais equilibradas – Apoiar a estruturação de uma rede de
cidades mais equilibrada do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico e da
redução das desigualdades regionais, respeitando as características locais e
regionais, estimulando a formação de consórcios regionais, e articulando as políticas
urbana, social e ambiental, a fim de promover a desconcentração e a descentralização
do desenvolvimento urbano, evitando problemas como a emancipação de cidades
sem condições de assumir tal responsabilidade e a ação de lobistas para a obtenção
de recursos públicos. Promover políticas de formação, informação e educação
relativas aos instrumentos de implementação do direito à cidade aos mais diversos
segmentos sociais, garantindo a participação cidadã na gestão pública. Promover a
elaboração de planos e projetos municipais acompanhados pela União e pelos
estados, de forma a garantir o atendimento às exigências técnicas e legais; e
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incentivar o desenvolvimento regional endógeno naquelas regiões onde já existe
oferta de infraestrutura instalada, possibilitando a geração de emprego e renda
através de arranjos produtivos locais e regionais.
E os seguintes objetivos:
Redução do déficit habitacional – Reduzir o déficit habitacional qualitativo e
quantitativo em áreas urbanas e rurais, promovendo integração e parcerias nos três
níveis de governo, por meio de políticas que atendam às necessidades da população
– com particular atenção para as camadas sem renda ou com renda de até três
salários mínimos – e de ações que promovam o acesso à moradia digna. Investir em
tecnologia adequada, incorporando requisitos de conforto ambiental, eficiência
energética e acessibilidade, priorizando locais já urbanizados, de forma integrada com
políticas de geração de emprego e renda, saúde, educação, lazer, transporte,
mobilidade urbana e saneamento ambiental.
Acesso universal ao saneamento ambiental – Promover o acesso universal ao
saneamento ambiental, priorizando o atendimento às famílias de baixa renda
localizadas em assentamentos urbanos precários e insalubres, em áreas de proteção
ambiental, municípios de pequeno porte e regiões rurais. Entende-se por saneamento
ambiental o abastecimento de água em condições adequadas; a coleta, o tratamento
e a disposição adequada dos esgotos, resíduos sólidos e emissões gasosas; a
prevenção e o controle do excesso de ruídos; a drenagem de águas pluviais e o
controle de vetores com seus reservatórios de doenças. Defender a essencialidade e
a natureza pública que caracterizam a função social das ações e serviços de
saneamento ambiental, garantindo a gestão pública nos serviços e a prestação por
órgãos públicos. Os serviços de saneamento ambiental são de interesse local e o
município é o seu titular, responsável pela sua organização e prestação, podendo
fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, associado com outros
municípios ou não, mantendo o sistema de subsídios cruzados, respeitando a
autonomia e soberania dos municípios.
Gestão integrada e sustentável da política de saneamento – Garantir a qualidade
e a quantidade da água para o abastecimento público, com especial atenção às
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regiões de proteção aos mananciais. Elevar a qualidade dos serviços de água e
esgoto, apoiando, promovendo e financiando o desenvolvimento institucional e a
capacitação das empresas públicas de saneamento; reduzir as perdas no
abastecimento e promover a conservação da água; reorientar as concepções vigentes
na drenagem urbana, privilegiando o enfoque integrado e sustentável, a fim de
prevenir de modo eficaz as enchentes urbanas e ribeirinhas. Aumentar a eficiência
dos serviços de limpeza pública (coleta, disposição final e tratamento); promover a
modernização e a organização sustentável dos serviços de limpeza pública e a
inserção social dos catadores; estimular a redução, a reciclagem e a coleta seletiva
de resíduos sólidos; promover a recuperação de áreas contaminadas, propondo o
desenvolvimento e aplicação de tecnologias adequadas às diversas realidades do
país; e incentivar as intervenções integradas, articulando os diversos componentes do
saneamento. Implementar políticas públicas para a gestão sustentável de resíduos
sólidos, promovendo a eficiência dos serviços por meio de investimentos em sistemas
de reaproveitamento de resíduos (coleta seletiva de orgânicos, inorgânicos e inertes
e destinação para reciclagem dos catadores); educação socioambiental voltada para
a redução, reutilização e reciclagem de resíduos; mobilização, sensibilização e
comunicação destinadas à população dos municípios brasileiros para estimular novas
práticas em relação aos resíduos que tragam benefícios para o meio ambiente e que
convirjam para sistemas de coleta seletiva solidária (que envolve também coleta,
triagem, pré-beneficiamento, industrialização e comercialização de resíduos); controle
social, fiscalização e monitoramento das políticas desenvolvidas no setor de resíduos
sólidos; desenvolvimento de tecnologias sociais e ambientalmente sustentáveis;
definição de metas e métodos para erradicação dos lixões, que garantam a
erradicação do trabalho de crianças e adolescentes e sua inclusão escolar, bem como
a capacitação e integração dos adultos em sistemas públicos de reaproveitamento de
resíduos sólidos urbanos; implantação da coleta seletiva com inclusão social em todos
os municípios do Brasil; criação de mini centrais de reciclagem.
Mobilidade urbana com segurança – Ampliar a mobilidade urbana com segurança,
priorizando o transporte coletivo e os não-motorizados; desestimulando o uso de
automóvel; priorizando o pedestre e privilegiando a circulação de pessoas com
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mobilidade reduzida; melhorando as condições do trânsito; prevenindo a ocorrência e
reduzindo a violência e a morbimortalidade decorrente de acidentes; e integrando e
fortalecendo entidades e órgãos gestores de trânsito, transporte e planejamento
urbano.
Qualidade ambiental urbana – Promover a melhoria da qualidade ambiental urbana,
priorizando as áreas de maior vulnerabilidade e precariedade, especialmente quando
ocupadas por população de baixa renda, e estimulando o equilíbrio entre áreas verdes
e áreas construídas.
Planejamento e gestão territorial – Promover a melhoria do planejamento e da
gestão territorial de forma integrada, levando em conta o ordenamento da cidade e
seus níveis de crescimento, em uma visão de longo prazo, articulando as
administrações locais e regionais. Elaborar diretrizes nacionais transitórias de um
pacto de gestão urbana cidadã, destinadas à utilização pelos municípios, antes e
durante o período em que estiver ocorrendo revisão e/ou elaboração de seus planos
diretores, para apoiar e nortear os poderes executivos e legislativos municipais na
contenção de alterações pontuais de zoneamento, usos e ocupações do solo urbano
e/ou para garantir, até a aprovação do plano diretor, a implementação somente de
operações consensuadas na municipalidade e que estejam de acordo com os
instrumentos de controle social, da função social da propriedade e de análise dos
impactos ambiental e de vizinhança.
Diversificação de agentes promotores e financeiros – Incentivar a participação de
agentes promotores e financeiros e apoiar a atuação e a formação de cooperativas e
associações comunitárias de autogestão na implementação de políticas, programas e
projetos de desenvolvimento urbano, habitação e gestão ambiental.
Estatuto da cidade – Promover a regulamentação e a aplicação do Estatuto da
Cidade, de outros instrumentos de política urbana e dos princípios da Agenda 21,
garantindo a ampla participação da sociedade e a melhoria da gestão e controle do
uso do solo, na perspectiva do cumprimento da função social e ambiental da cidade e
da propriedade e da promoção do bem-estar da população.
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Democratização do acesso à informação – Criar sistema de informações, acessível
a qualquer cidadão, que permita a obtenção de dados sobre atos do poder público,
aplicação de recursos dos programas e projetos em execução, valor dos
investimentos, custos dos serviços e arrecadação.
Geração de emprego, trabalho e renda – Visando à inclusão social e considerando
as potencialidades regionais, integrar as ações de política urbana com as ações de
geração de emprego, trabalho e renda, com destaque para a universalização da
assistência técnica e jurídica; promoção da qualificação profissional; incentivo às
empresas para geração do primeiro emprego; incentivo à descentralização industrial;
incentivo ao emprego de idosos; concessão de linhas de crédito; estímulo à
diversificação da produção; apoio a cooperativas ou empreendimentos auto
gestionários; promoção de políticas de desenvolvimento produtivo nas regiões não
contempladas pela política regional de investimentos na produção; reformulação da
política de incentivo a instalação de indústrias, fortalecendo o comércio, a agricultura
e os serviços; e apoio e financiamento de parcerias para a realização de serviços
públicos que promovam a coesão e inclusão social ao gerarem trabalho e renda.

1.1

INSTRUMENTOS

O Estatuto da Cidade traz diversos instrumentos tributários, financeiros,
jurídicos e políticos a fim de sustentar o município no planejamento e controle do seu
território. Essas ferramentas devem ser usadas de acordo com a realidade de cada
município sendo que algumas delas são obrigatórias, como a cobrança de IPTU e
definição do perímetro urbano. A seguir estão descritos de forma simplificada três
importantes instrumentos:
Outorga onerosa – O Poder Público permite que uma ampliação de gabarito, por
exemplo, seja feita em um local não permitido. O proprietário fornece uma
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contrapartida e esse valor é destinado ao fundo de desenvolvimento urbano e
habitação para futuramente ser aplicado em uma área carente.
Parcelamento e edificação compulsórios – Obriga o proprietário de um terreno
vazio ou subutilizado a dar uma destinação ao mesmo em um prazo definido por lei.
Caso ele não cumpra, começa a ser aplicado o IPTU progressivo, aumentando o
imposto a cada ano de uso ocioso do imóvel. Esse instrumento é aplicado quando um
terreno não está cumprindo sua função social; em outras palavras: a sociedade pagou
por toda a infraestrutura ali presente (calçadas, esgoto, água, drenagem, iluminação,
escola próxima e etc.), e tudo isso faz com que a área seja mais valorizada.
Estudo de impacto de vizinhança (EIV) – Analisa e informa previamente à gestão
municipal quais serão as repercussões da implantação de empreendimentos e
atividades impactantes, privadas ou públicas em áreas urbanas. Seu objetivo é evitar
um crescimento desequilibrado da cidade, garantir condições mínimas de qualidade
urbana e zelar pela ordem urbanística. É discutido também com os usuários do
entorno se aquele empreendimento irá gerar barulho, trânsito, valorização imobiliária
e outros.
O Plano Diretor é parte indispensável do processo de planejamento municipal,
abrangendo a área do território municipal como um todo, definindo diretrizes, tanto no
âmbito urbano como rural, e deve ser permanentemente atualizado e revisto, pelo
menos a cada 10 (dez) anos. Constitui o instrumento orientador dos demais
instrumentos que compõem o sistema de planejamento municipal, entre eles o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual
(LOA) e a Lei Orgânica do Município.

Rua Galileu Galilei, 1800 cj 904. – Ribeirão Preto/SP – www.oliverarquitetura.com.br

19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Sete de Setembro, 1733, Centro – Saltinho/SP
Tel./Fax (19) 3439-7800

2

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E INSERÇÃO REGIONAL

O município de Saltinho possui área territorial de 99.738 km², faz parte da
Região intermediária de Campinas e da Região Imediata de Piracicaba de acordo com
IBGE. Dista aproximadamente 176 km da capital estadual, São Paulo. Está também
a 14,70 Km de Piracicaba, 89,90 km de Sorocaba, 90,30 km de Campinas, 255 km do
Porto de Santos e 918 km de Brasília.

Mapa 1 - Localização Geral do Município de Saltinho
Fonte: IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura
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Saltinho localiza-se a uma latitude (S) 22º50’48” e a uma longitude (W)
47º40’37”. O município está a uma altitude média de 595 metros e faz divisa com
Piracicaba a norte, Tietê a sul e Rio das Pedras a oeste, como mostra o mapa a seguir.

Mapa 2 - Municípios Limítrofes
Fonte: IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura

A nova divisão regional divulgada em junho de 2017 pelo IBGE que agrupa os
municípios por Regiões Imediatas e Intermediárias foi elaborada a fim de substituir as
unidades mesorregionais e microrregionais, vigentes desde a década de 1990.
Os limites foram estabelecidos da seguinte forma:
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o Regiões Geográficas Imediatas: correspondem a áreas que procuram centros
urbanos próximos para satisfação de necessidades básicas como emprego,
saúde, educação, compras de bens de consumo e prestação de serviços
públicos;
o Regiões Geográficas Intermediárias: organizam as Regiões Imediatas a partir
de uma região que oferece serviços mais complexos como serviços médicos
especializados ou grandes universidades.
Essas divisões respeitam os limites municipais e estaduais e foram
desenvolvidas a fim de atualizar o olhar sobre o território brasileiro, subsidiar o
planejamento e gestão de políticas públicas e amparar a divulgação de dados
estatísticos e geocientíficos.
O município de Saltinho está inserido na Região Intermediária de Campinas,
que possui um total de 87 municípios, divididos em 11 Regiões Imediatas. O Município
está inserido na Região Imediata de Piracicaba que é composta por 11 municípios.

Rua Galileu Galilei, 1800 cj 904. – Ribeirão Preto/SP – www.oliverarquitetura.com.br

22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Sete de Setembro, 1733, Centro – Saltinho/SP
Tel./Fax (19) 3439-7800

Mapa 3 - Região Intermediária de Campinas
Fonte: IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura
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Mapa 4 - Regiões Imediatas da Região Intermediária de Campinas
Fonte: IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura

Ainda considerando os limites estabelecidos pelo IBGE, o município de Saltinho
está localizado na Região Geográfica Imediata de Piracicaba, composta também por
Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Laranjal Paulista, Mombuca, Piracicaba,
Rafard, Rio das Pedras, Santa Maria da Serra, São Pedro e Saltinho.
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Mapa 5 - Região Imediata de Piracicaba
Fonte: IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura

Os principais acessos ao município são pela Rodovia Cornélio Pires (SP-127),
que atravessa o município no sentido Norte-Sul e liga o município Saltinho à
Piracicaba.
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Mapa 6 - Rodovias de Acesso à Saltinho
Fonte: IBGE / DNIT
Elaboração: Oliver Arquitetura

A cidade se desenvolveu ao longo do Rodovia Cornélio Pires (SP-127) de forma
compacta.
O município de Saltinho faz parte da Região Metropolitana de Piracicaba
(RMP), criada em 18 de junho de 2021. O estado de São Paulo conta com 7 regiões
metropolitanas: Região Metropolitana da Baixada Santista, Região Metropolitana de
Campinas, Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Região Metropolitana de São
Paulo, Região Metropolitana de Sorocaba, Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte e a Região Metropolitana de Piracicaba. A Região Metropolitana de
Piracicaba é composta por 27 municípios, abrigando 1.500.000 habitantes (IBGE,
2020), o que corresponde a 3,25% da população do estado de São Paulo. A RMP é a
21ª maior do Brasil em população.
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A Região Metropolitana de Piracicaba agrupa os municípios da Aglomeração
Urbana de Piracicaba e mais os municípios de Pirassununga e Santa Cruz da
Conceição.
A Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) localiza-se próxima a duas
importantes regiões metropolitanas: Sorocaba e São Paulo e próxima a Região
Metropolitana de Campinas.

Mapa 7 - Região Metropolitana de Piracicaba
Fonte: IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura

No mapa apresentado acima verifica-se que o Município de Saltinho é parte
integrante da Região Metropolitana de Piracicaba juntamente com os Municípios de
Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal,
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Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista,
Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho,
Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro, Pirassununga e Santa Cruz da
Conceição.

3

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO

3.1

HISTÓRIA

Dados disponíveis no IBGE relatam que a história de Saltinho teve sua origem
por volta da segunda metade do século XVIII.
Com a imigração em alta, famílias estrangeiras principalmente italianas
chegaram à região para trabalhar nas lavouras de café de Piracicaba.
Mais tarde compraram terras e iniciaram a diversificação das lavouras e foi na
mesma época que a indústria e o comércio foram iniciados.
Na época, o então Governo da Província fez diversas doações de terras
públicas, na ocasião foram doadas terras devolutas. Um destes locais doados
localizava-se em terras do município de Piracicaba. Major Fernandes, tronco da
família Ferraz de Arruda Pinto foi um dos beneficiados que receberam essas doações.
Para que pudesse utilizar e trabalhar nas terras recebidas, o Major Fernandes
contratou serviços e o meio de pagamento utilizado em troca dos serviços foram feitos
por transferências de lotes de terras. Nestes lotes surgiram núcleos familiares e foi
então que a Vila de Saltinho surgiu.
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3.2

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

O atual município de Saltinho passou a distrito em 8 de dezembro de 1922, em
terras que pertenciam ao município de Piracicaba. Em 13 de dezembro de 1929, foi
transferido para o município de Rio das Pedras.
No dia 30 de novembro de 1938, o mesmo distrito voltou a pertencer ao
município de Piracicaba, permanecendo assim até o final do ano de 1991.
Foi a partir de 1992 que Saltinho obteve sua autonomia político-administrativa
e se tornou um município.

4

DINÂMICA POPULACIONAL

Os dados referentes à demografia de Saltinho demonstram um crescimento
constante nos últimos anos. Segunda a Fundação SEADE, pode-se observar que do
ano 2000 até o ano de 2020 a população do município de Saltinho saiu dos 5792
habitantes para 7860 habitantes, segundo a fundação, a estimativa de população em
2021 chegou a 7898 habitantes. Ou seja, em 20 anos a população do município de
Saltinho sofreu um incremento de aproximadamente 36%.
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Gráfico 1 – Evolução Populacional Município de Saltinho
Fonte: Fundação SEADE
Elaboração: Fundação SEADE

Conforme pode ser demonstrado no gráfico abaixo, com relação a população
urbana x população rural, temos que, do ano de 2000 ao ano de 2020 enquanto o
município apresentou um aumento populacional total de 36% aproximadamente,
podemos observar que a população rural manteve um aumento populacional menor,
em 2000 eram 985 habitantes situados na zona rural, e em 2020 pulou para 1266
habitantes gerando 28% aproximadamente de aumento populacional rural.
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Gráfico 2 – Evolução Populacional Urbana e Rural Município de Saltinho
Fonte: Fundação SEADE

O gráfico abaixo representa uma comparação do crescimento populacional
entre Saltinho e os Municípios limítrofes. A comparação foi feita considerando a
população de 2000 até 2020. Saltinho obteve o terceiro maior crescimento percentual
entre os 4 municípios analisados, conforme apresentado no gráfico a seguir,
apresentando uma população no ano de 2020, 36% maior do que a de 2000.
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Gráfico 3 - Crescimento Populacional de Saltinho e os Municípios Limítrofes
Fonte: Fundação SEADE
Elaboração: Oliver Arquitetura

No que se refere a estrutura etária, nota-se que a pirâmide etária de Saltinho
não possui um formato triangular. Isso se deve ao aumento da expectativa de vida e
redução da taxa de natalidade.
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Gráfico 4 - Pirâmide Etária de Saltinho
Fonte: Fundação SEADE

5

IDHM – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL
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Gráfico 5 - Evolução do IDHM
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e IBGE

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do
progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano:
renda, educação e saúde. Segundo as Nações Unidas, o objetivo da criação do IDH
foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do
desenvolvimento.

IDHM 2010
Saltinho

0,791

Sorocaba

0,798

São Paulo

0,783

Brasil

0,727

Tabela 1 - Tabela IDHM
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Gráfico 6 - Faixas de Desenvolvimento Municipal
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Segundo o IBGE, o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano) do município
de Saltinho evoluiu significativamente do ano de 1990 para o ano de 2010. Com seus
0,573, o IDH do município de Saltinho em 1990 era classificado com baixo. Uma
década depois em 2000 já era considerado alto e em 2010 com 0,791 quase atingiu a
faixa de classificação mais alta que vai de 0,800 até 1,000.
Na 62ª posição, Saltinho está na lista dos 100 maiores índices dos municípios
brasileiros.

6

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

6.1

PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB

O PIB per capita (IBGE, 2018) em Saltinho era de R$ 30.002,45.
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Gráfico 7 - Evolução do PIB Per Capita em Saltinho
Fonte: IBGE

A economia de Saltinho apresentou um crescimento anual no PIB per capita de
2010 para 2018. Do ano de 2015 para 2016 teve um crescimento significativo saltando
de R$ 23.865,48 para R$ 28.444,18 e de 2016 para 2018 manteve um crescimento
constante.
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Gráfico 8 - Evolução do PIB Per Capita em Saltinho
Fonte: Fundação SEADE, IBGE
Elaboração: Oliver Arquitetura

Comparando os dados do Município com o país, verifica-se uma similaridade
entre aumento e queda no Município acompanhando a dinâmica do país em quase
todos os anos analisados, com exceção apenas do ano 2015 que sofreu forte alta.
Os melhores desempenhos de Saltinho ocorreram nos anos de 2011 e 2016,
com ganhos menores nos anos seguintes. O ano 2014 para 2015 foi delicado para a
economia municipal que sofreu um aumento de apenas 1,63% dentre os anos
analisados, foi o único que apresentou uma queda significativa chegando a valores
quase 0.
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PIB por setor (x1000) R$
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Agropecuária

17.218 17.352 16.466 10.849 11.504 12.935 14.662 14.194

Indústria

27.729 28.143 31.980 27.903 24.740 45.534 42.994 48.350

Serviços

55.949 64.203 75.128 90.117 93.861 103.804 107.056 109.868

Administração, defesa,
educação e saúde públicas e 20.701 22.940 27.845 28.993 31.701 33.401 34.502 36.790
seguridade social
Agropecuária
Indústria
Serviços
Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

Gráfico 9 - PIB Por Setor no Município de Saltinho
Fonte: IBGE, 2017
Elaboração: Oliver Arquitetura

Como é possível constatar no gráfico acima, o PIB de Saltinho é influenciado
pelo Setor de Serviços, sendo este o responsável pelos grandes crescimentos
positivos da economia local
O setor terciário (serviços) é o que contribui com a maior parte do PIB municipal,
representando em dados de 2018, R$ 109.868.490,00 de valor adicionado bruto,
seguido pela indústria com R$ 48.350.140,00 e a agropecuária, com R$
14.194.700,00.
A arrecadação de impostos atingiu R$ 36.095.750,00 em 2018. Somados a
produção e a arrecadação de impostos, o município apresentava um PIB a preços
correntes no valor de R$ 245.300.040,00.
Ressalta-se que sua localização privilegiada, próximo a grandes centros como
Campinas (90 km), Piracicaba (15 km) e Sorocaba (90 km), e estando localizado
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próximo a maior e mais importante Região Metropolitana do país, a RM de São Paulo,
promove este desenvolvimento.
O Censo Agropecuário de 2017, disponível no IBGE, mostra que Saltinho tem
variedade de culturas agrícolas, com destaque à produção de cana-de-açúcar e milho.
De acordo com o censo, foram produzidas no município 128.640 toneladas de
Cana de Açúcar, em uma área de 2.193 hectares, gerando uma receita de R$
9.263.349,00.
Já com relação ao milho, a segunda maior lavoura, foram produzidas 478
toneladas, em uma área de 72 hectares gerando uma produção de R$ 211.298,00 no
ano de 2017.

7

ÁREA COM POTENCIAL PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O Município de Saltinho passou, primeiramente a distrito de Piracicaba no ano
1922. Sete anos mais tarde passou a ser distrito de Rio das Pedras e retornou a
Piracicaba no ano de 1938, permanecendo assim até o ano de 1991, quando obteve
sua autonomia e tornou-se município.
O início de ocupação do Município se deu a partir das doações de terras
devolutas, feitas pelo Governo da Província. O Major Fernandes que recebeu parte
dessas terras, contratou serviços para ocupar e usar suas terras e pagou com lotes
de terras. As famílias que passaram a ocupar estas terras deram início à Vila de
Saltinho.
O desenvolvimento da lavoura cafeeira atraiu para região famílias italianas que
adquiriram terras, diversificaram a lavoura e iniciaram a implantação do comércio e da
indústria.
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O Município se desenvolveu em maior intensidade ao longo da Rodovia SP127, em sua porção leste, até o ano de 2011. A partir de 2016 surgiu um novo eixo de
expansão da malha urbana consolidada em direção a porção oeste da Rodovia, como
pode ser verificado nas imagens retiradas do Google Earth.

Mapa 8 - Expansão da Mancha Urbana 2011-2016
Fonte: Google Earth – Agosto 2021

Em toda área urbana foram localizados dois prédios de mais de 3 pavimentos,
conforme identifica o mapa abaixo. Um deles localiza-se nas margens da Rodovia SP127, sentido Piracicaba e outro na rua Joaquim Mendes Pereira, principal via de
acesso à cidade. O prédio da rua Joaquim M. P. esteve com a construção paralisada
por mais de 20 anos, até que uma construtora finalizou a obra, há aproximadamente
4 anos, no entanto, ainda existem apartamentos não ocupados, de acordo com
informações repassadas pela Equipe da Prefeitura. Os apartamentos são de 3
quartos. O prédio da Rodovia possui apartamentos de 2 quartos.
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8

USOS ESPECIAIS; CONDOMÍNIOS FECHADOS, INDÚSTRIA

O mapa abaixo indica a localização do único Condomínio Fechado, o
Condomínio Vivamos, que tem lotes de 10 metros por 25 metros, 250m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados). O valor dos lotes neste Condomínio gira em torno de
R$ 120.000,00 a R$ 150.000,00 (de 120 mil reais a 150 mil reais), estando o preço do
metro quadrado na faixa de R$ 480,00 à R$ 600,00 reais.

Mapa 9: Uso e Ocupação do Solo Urbano
Fonte: Dados levantados por Oliver Arquitetura – Agosto/2021
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9

OCUPAÇÕES IRREGULARES EXISTENTES

Segundo informações da Equipe da Prefeitura existem 3 loteamentos
irregulares no Município são eles: Arraial de São Bento na porção Sul do território,
próximo à divisa com o Município de Tietê, o bairro São Benedito no extremo Norte
do território Municipal, próximo à divisa com o Município de Piracicaba e uma área de
Chácaras à oeste da Rodovia na região central. O Arraial São Bento localiza-se há 15
km da cidade e o loteamento São Benedito há 5 km. O contrato de concessão com a
SABESP prevê a exigência de implantar rede de abastecimento de água e de coleta
de esgoto.
Os maiores problemas enfrentados para aprovação de projetos localizam-se no
loteamento de Chácaras, já que não existe um zoneamento definido para aprovação
de obras nesta localidade. Estas Chácaras, ver mapa a seguir, não pagam Imposto
Territorial Predial Urbano – IPTU e apesar do nome, “Chácaras”, os lotes são
utilizados para funcionamento de outros usos.
No Município o tamanho mínimo do lote permitido para parcelamento é de 7
metros por 25 metros, total de 175 metros quadrados.
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Mapa 10 - Ocupações Irregulares
Fonte: Dados levantados por Oliver Arquitetura Agosto/2021

A Equipe da Prefeitura informou que atualmente a aprovação de projetos e
loteamentos são realizados com base no zoneamento do Município de Piracicaba e
utiliza-se o zoneamento misto para toda área urbana consolidada. Segundo a Equipe
isto costuma resultar em problemas constantes, já que não existem instrumentos para
proibir a instalação de indústrias em áreas predominantemente residenciais, por
exemplo. Foi citado o caso de uma indústria que causa poluição sonora e é objeto de
constantes reclamações dos munícipes em virtude do barulho.
A maioria das indústrias estão instaladas ao longo da Rodovia SP-127
conforme demonstra mapa abaixo. Apesar da concentração de indústrias na Rodovia,
todos os loteamentos possuem áreas com barracões para indústrias, onde são
instaladas: oficinas mecânicas, serralherias, depósito de material de construção e
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outros usos. O único loteamento que não possui indústria é o Condomínio Fechado
Vivamos.

Mapa 11: Localização das Indústrias
Fonte: Dados levantados por Oliver Arquitetura – Agosto 2021

As áreas de comércio concentram-se nas ruas Joaquim Mendes Pereira e Sete
de Setembro, conforme demonstra mapa a seguir, entretanto, existem vários pontos
de centros de comércio em outras ruas da cidade.
A Equipe da Prefeitura informou que os valores de IPTU estão defasados,
sendo o valor venal muito baixo.
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Mapa 12: Condomínio Residencial, Eixos Comerciais e Edifícios com mais de 3 pavimentos
Fonte: Dados levantados por Oliver Arquitetura Agosto/2021

10 VETORES E BARREIRAS PARA EXPANSÃO DA MANCHA URBANA E LOTES
VAZIOS NÃO EDIFICADOS

Os principais eixos de expansão da malha urbana estão ocorrendo em direção
a oeste da Rodovia, conforme indicado no mapa a seguir. Nesta região existem
loteamentos em processo de aprovação, um projeto do Estado de São Paulo para
implantar a “Casa da Juventude”, área institucional disponível e uma grande área a
sul, fora dos limites do perímetro urbano, destinada a implantação de um Distrito
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Industrial. A Equipe da Prefeitura apontou que existem aproximadamente 800 lotes
não edificados no Município.

Mapa 13: Vetores de Expansão Urbana
Fonte: Dados levantados por Oliver Arquitetura – Agosto/2021

11 ÁREAS DE PROTEÇÃO E/OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

No uso rural destacam-se as mineradoras. No mapa a seguir pode ser
verificado que a maioria destas áreas de extração de minério encontram-se na porção
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sul do território do Município. Apenas uma área de extração de argila está localizada
na porção norte, dentro dos limites do perímetro urbano.

Mapa 14: Uso do Solo Rural
Fonte: Dados levantados por Oliver Arquitetura Agosto/2021
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Mapa 15: Vegetação no Município de Saltinho
Fonte: DataGEO – 2021

Parte do território do Município é composto por Vegetação da Floresta
Estacional Semidecídua, que caracteriza-se por uma floresta com até 30 metros de
altura com eventuais árvores emergentes, baixa incidência de epífitas e elevada
dominância de trepadeiras principalmente nas bordas; e Vegetação da Floresta
Ombrófila Densa, que ocorre ao longo da costa atlântica onde não há clima úmido e
superúmido e a influência do oceano no provimento de umidade ocorre o ano inteiro,
este com concentração maior na porção sul do território; e Floresta Estacional
Decídua, tida como um tipo florestal m climas bem sazonais e solo calcário, onde a
maior parte das espécies perde folhas na época de baixa pluviosidade.
Registra-se que restam pouquíssimos remanescentes florestais dentro dos
limites do perímetro urbano.
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12 AVALIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO PLANO DIRETOR E O RESULTADO DE
SUA APLICAÇÃO DESDE O INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA

As pesquisas realizadas sobre a legislação urbanística vigente em Saltinho,
apontam que a Lei do Plano Diretor Vigente, Lei Complementar nº004 de 1995 foi
alterada em diversas ocasiões conforme demonstra quadro abaixo.

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
LEI

COMPLEMENTAR Dispõe sobre o Plano 1995

N°004

Diretor do Município de
Saltinho

e

dá

outras

providências
LEI

COMPLEMENTAR Introduz alterações na lei 1996

N°006

complementar

nº

004/1995 – Lei do Plano
Diretor de Saltinho
LEI 15 DE JUNHO DE Altera a Lei nº 004/1995 – 2007
2007

Lei do Plano Diretor de
Saltinho

LEI COMPLEMENTAR Nº
031

Introduz alterações 2014
Lei

complementar

nº

004/1995 do Plano Diretor
de

Saltinho,

em

seus

artigos 32 e 37
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LEI MUNICIPAL Nº 612

Consolida

o 2016

parcelamento e uso e
ocupação

do

solo

em

atendimento ao ARTIGO
28 DA Lei complementar
nº 004/1995 do Plano
Diretor de Saltinho

Acrescenta
LEI MUNICIPAL Nº 696

Capítulo

VIII

o 2019
das

Disposições Finais e mais
um artigo que será o 40-A,
com respectivo parágrafo
único, à lei Municipal 612
de 2016

Quadro 1: Legislação Urbanística Vigente
Fonte: Câmara Municipal de Saltinho/SP

Em face da Lei do Plano Diretor Vigente ter sido aprovada em 1995, propõe-se
a revisão de todo texto da referida lei, atualizando e adequando o instrumento a Lei
nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade, instituída no ano 2001 e sua respectiva alteração
ocorrida no ano 2012, bem como, das demais legislações pertinentes.
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13 MOBILIDADE

Após visita de reconhecimento ao Município foi constatado que não existem
ciclovias ou ciclofaixas apesar da topografia favorecer a implantação deste modal.
Uma questão do quesito mobilidade que foi apontada pela Equipe da Prefeitura
corresponde a dificuldade de acesso à cidade, já que existe um único acesso, por
onde transitam caminhões e ônibus na SP-127 acarretando em uma área de conflito
de tráfego na região, bem como, falta de segurança aos pedestres que cruzam a
Rodovia para acessar o centro.
A Rodovia corta a área urbana na porção leste do Município, conforme
demonstrado em Mapa abaixo.

Mapa 16 - Rodovia SP-127
Fonte: IBGE – Elaboração Oliver Arquitetura
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Mapa 17 - Acesso ao Centro da Cidade – Porção Leste da SP-127
Fonte: Arquivo Oliver Arquitetura – Julho/2021

Dados obtidos no “Estudo Preliminar do Transporte de Passageiros” informam
que existem 3 Linhas de Transporte Coletivo no Município, são elas:

Linha Saltinho – Arraial São Bento: corresponde ao transporte entre esses dois
locais, conforme demonstra figura abaixo.
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Mapa 18 - Linha Arraial São Bento e Saltinho
Fonte: “Estudo Preliminar do Transporte de Passageiros”

Linha Saltinho – São Benedito: corresponde ao transporte entre esses dois locais,
conforme demonstra figura abaixo.
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Mapa 19: Linha Saltinho - São Benedito
Fonte: “Estudo Preliminar do Transporte de Passageiros”

Linha Cidade: conforme demonstra figura abaixo.
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Mapa 20: Linha Cidade
Fonte: Fonte: “Estudo Preliminar do Transporte de Passageiros”

O terminal localizado na rua Sete de Setembro possui boa estrutura para
acesso dos ônibus.
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Figura 1: Ponto de ônibus
Fonte: Arquivo Oliver Arquitetura – Julho/2021

14 MAPA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS

Os equipamentos de educação e saúde concentram-se principalmente na
porção oeste da Rodovia SP-127, conforme pode ser verificado no mapa abaixo. No
total existem 2 Creches (Escolas Municipais de Ensino Infantil), 1 Escola Estadual
para Ensino Médio, 2 Escolas Municipais para Ensino Fundamental e 1 Posto de
Saúde.
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Mapa 21 - Educação e Saúde em Saltinho
Fonte: Levantamento por Oliver – Elaboração de Mapa em QGIS

15

TURISMO

A Equipe Técnica do Município informou sobre a existência de um circuito de
caminhada denominado “Caminho do Sol”. Este caminho é conhecido como caminho
de Santiago brasileiro, começa em Santana de Parnaíba e, São Paulo e termina em
Águas de São Pedro percorrendo um total de 241 Km. O Mapa abaixo elaborado
juntamente com a Equipe da Prefeitura demonstra o percurso do Caminho do Sol, no
trecho que cruza o Município de Saltinho, bem como a unidade tombada pelo
patrimônio.
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Mapa 22 - Turismo em Saltinho
Fonte: Prefeitura de Saltinho/SP – Elaboração Oliver Arquitetura

Na área urbana o prédio da Prefeitura é unidade de interesse de preservação
histórica tombado pelo património do Estado de São Paulo.
Outro ponto turístico do Município é a Gruta Nossa Senhora da Aparecida. A
figura abaixo retirada da página do facebook demonstra a gruta.
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Mapa 23 - Gruta de Nossa Senhora da Aparecida
Fonte: https://www.facebook.com/saltinhogrutanossasenhoraaparecida

Mapa 24 - Localização da Gruta Nossa Senhora da Aparecida
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Fonte: Google Earth – Agosto de 2021

16 ÁREAS INAPTAS A OCUPAÇÃO

O abastecimento de água na cidade é feito por captação superficial, no Córrego
Campestre com águas represadas na Represa Luís Delfini, conforme demonstra
mapa disponível no Plano de Saneamento Básico do Município de 2016. A área rural
não é atendida com abastecimento de água. De acordo com dados do Plano, 100%
dos domicílios da área urbana são atendidos com abastecimento de água.

Mapa 25 - Pontos de Captação Superficial e Poços
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Saltinho/2016
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O sistema de coleta e tratamento de esgoto é feito com uma Estação Elevatória
de Esgoto Bruto – EEEB, localizada no bairro Azaleia e uma Estação de Tratamento
de Esgoto localizada na porção sul do território, conforme demonstrado na figura
abaixo.

Mapa 26: Sistema de Esgoto
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Saltinho/2016

Dados do PMSB apontam que 100% dos domicílios da área urbana são
atendidos com sistema de coleta e tratamento de esgoto. A área rural não possui rede
de esgoto, a forma utilizada pela população rural é a “fossa negra”.
Quanto aos Resíduos Sólidos o plano destaca que toda área urbana e rural é
atendida pela coleta de resíduos, entretanto não existe coleta seletiva implantada pela
Prefeitura e nem cooperativa de catadores autônomos. Todo resíduo é coletado por
uma empresa privada, e enviado para outro município. Existe uma área de transbordo
onde são deixados os resíduos antes de serem coletados para envio a outro
Município.
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