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Histórico: 

Antes da Lei 162/91 (Plano Diretor) - a administração pública 
municipal possuía 1 (um) Departamento de Controle 
Ambiental, com 4 (quatro) funcionários como estrutura 
administrativa de Meio Ambiente. Este não possuía qualquer 
equipamento. O primeiro veículo, uma Toyota, foi adquirido 
no final do ano de 1992.  

As leis que eram aplicadas no combate a degradação ambiental 
ou eram Estadual (Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
1989) ou eram Federal (Política Nacional do Meio Ambiente, 
Código Florestal, Resoluções CONAMA etc).  

No combate a degradação ambiental, o Município movia ações 
contra os grandes empreendimentos que buscavam nas áreas 
“menos nobres” do litoral, construir loteamentos e 
condomínios, se ocupando principalmente das áreas dos 
manguezais.   



 
 
 

Implantação da Lei 162/91: 
 
 
 

• A Administração Municipal incentivou a Fiscalização 
Ambiental, atuando inicialmente contra os extratores 
irregulares de Palmito Jussara (Euterpe edulis) das matas 
municipais e contra os extratores irregulares de areia e 
seixos rolados dos rios. Concomitante, a Administração 
Municipal combateu a expansão imobiliária que se 
ocupava das áreas litorâneas que continham  manguezais 
(Enseada dos Girassóis, Manguezal do Pontal). 

• Naquela época o Município começou a esboçar a criação 
de projetos em planejamento ambiental, e dos processos 
na Justiça Federal contra os grandes especuladores de 
terras, surgiu na Subsecretaria de Meio Ambiente, um 
serviço de apoio a Procuradoria Geral do Município, que 
realizava Perícia Ambiental. 



Revisão da Lei 162/91: 
• A revisão da Lei do Plano Diretor teve o seu início no ano de 2002 e o seu 

término no ano de 2009. 

• Da revisão da Lei 162/91 surgiram as Leis do Novo Plano Diretor: 

- Lei 1.754, de 21 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre o Plano Diretor 
Municipal de Angra dos Reis; 

- Lei 1.780, de 8 de fevereiro de 2007 – Dá nova redação a dispositivos da 
Lei Municipal nº 1.754, de 21 de dezembro de 2006 – Novo Plano Diretor 
Municipal; (alterou os art. 15 e 16 da Lei 1754/06); 

- Lei 2.087, de 23 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Código de Obras do 
Município de Angra dos Reis; 

- Lei 2.091, de 23 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Zoneamento do 
Município de Angra dos Reis; 

- Lei 2.092, de 23 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Uso e Ocupação do 
Solo do Município de Angra dos Reis; 

- Lei 2.093, de 23 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
do Município de Angra dos Reis. 

 



As Leis 1.754/06 e 1.780/07:  

A Lei 1.754/06 estabeleceu o conceito do Plano Diretor 
e a sua estrutura, definindo que ele seria subdividido 
em outras 8 leis. Destas somente a Lei do 
Gerenciamento Costeiro e a Lei do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão Democrática não foram 
implementadas. 

 A Lei 1.780/07 estabeleceu que os artigos 15 e 16 da 
Lei 1.754/06 deveriam ser alterados. Esses artigos 
tratavam especificamente sobre o Território da Ilha 
Grande e a Lei do Sistema de Acompanhamento da 
Gestão Democrática. 

 

 
 

 



Na Lei do Zoneamento (2.091/09) - mudança 
conceitual de ZPP/ZPC para ZIAP. 

• Lei 162/91 – os conceitos de Zona de Preservação 
Permanente (ZPP) e de Zona de Preservação 
Congelada (ZPC) induziam intensivamente o 
Município na aplicação da Preservação e 
Recuperação dos ecossistemas. 

• Lei 2.091/09 – o conceito de Zona de Interesse 
Ambiental de Proteção (ZIAP) alterou o conceito de 
ZPP/ZPC, induzindo a aplicação da proteção do meio 
ambiente municipal como parâmetro a ser utilizado, 
preservando, conservando ou usando racionalmente 
o meio ambiente, com critérios de uso controlado.   

 



Conflitos entre o Zoneamento do Plano 
Diretor Municipal  e da APA Tamoios.  

• O Plano Diretor Municipal é um instrumento de implantação da 
Política Urbana, definida pelos art. 182 e 183 da Constituição 
Federal e previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 
10 de junho de 2001). 

• O Plano de Manejo é um instrumento de regulação do uso das 
unidades de conservação e é regido pelo art. 27 da Lei 9.985/2000.  

• A Lei nº 9.985/2000 está regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 
22/08/2002. Os art. 12, 13, 14, 15 e 16 do decreto, estabelecem 
orientações sobre a elaboração dos Planos de Manejo. 

• Há significativa divergência conceitual entre o Plano Diretor 
Municipal e o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de 
Tamoios.  

• Enquanto o Plano Diretor Municipal planeja o uso do solo com 
ênfase no planejamento urbano-ambiental, o Plano de Manejo da 
APA Tamoios planeja o uso da unidade de conservação com ênfase 
na preservação dos ecossistemas.  

 



Continuação: 

• Na maior parte das vezes observamos que a intenção do 
Plano de Manejo da APA Tamoios é suplantar o que está 
previsto na Lei do Plano Diretor, destinando às áreas 
municipais, funções conservacionistas/preservacionistas, 
como se estivesse tentando frear o desenvolvimento 
municipal.  

• A unificação das regras dos zoneamentos de ambos os 
instrumentos é a forma racional de conciliação do 
crescimento econômico municipal com a proteção do 
Meio Ambiente. 


