


Apresentação 

 

O Plano Diretor Participativo do Município de Assis foi elaborado 
em conjunto com a população assisense e aprovado por meio da 
Lei Complementar nº 10 de 10 de Outubro de 2.006. Sendo 
balizado pela Lei Federal nº 10.257/2001, há a necessidade de 
revisão periódica das novas estruturas e dinâmicas dentro do 
território municipal. 

Define os direcionamentos que devem ser adotados pelo Poder 
Público Municipal para a garantia aos cidadãos locais quanto à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, à 
mobilidade urbana, aos serviços públicos, ao trabalho e lazer, à 
saúde, à educação, à agricultura e as demais áreas necessárias 
para a integração dos ais diversos interesses locais. 

 



A Lei Complementar nº 10/2006 – e suas alterações – em seu Art. 132, 
prevê a revisão a cada 10 (dez) anos, em consonância com o Estatuto 
das Cidades (Lei Federal nº 10.2574/2001). Sendo iniciado o processo 
de Revisão do Plano Diretor Participativo de Assis ao final de 2.017, 
período o qual foi disponibilizado todo o material existente e a abertura 
para o envio de sugestões da comunidade assisense no Portal Oficial da 
Prefeitura Municipal de Assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

O Município de Assis está localizado na região oeste do Estado 
de São Paulo, na bacia do Médio Paranapanema, a 455 km 
distante da capital paulista por via rodoviária e 548 km por fia 
ferroviária. 

Possui e ocupa uma área territorial de 461,705 Km². 

Apresenta estratégica localização geográfica, pela 
proximidade regional com o Norte do Paraná, Sul do Mato 
Grosso do Sul, sendo um importante eixo e rota de 
entroncamento rodoviário no interior do estado, interestadual 
e mercosul. 

 

 

 

 

 



• Região Administrativa: Marília 

 

• Bacia Hidrográfica: Médio Paranapanema – UGHRI 17  (CBH-MP, 

2017). 

 

• Vegetação: Predominância da fisionomia Cerradão e Floresta Estacional 

Semidecidual (IFSP, 2009). 

 

• Clima: Cwa, mais quente e com estação seca definida e Cfa, mais fresco, 

sem estação seca (IFSP, 2009). 

 

• Características Geológicas:  Formação Serra Geral, Formação 

Adamantina e Aloformação Paranavai  (BONGIOVANNI, 2008). 

 

• Precipitação anual: Aproximadamente 1.400 mm, com grande índice de 

precipitação entre os meses de Outubro à Março e com períodos 

característicos de estiagem entre os meses de Julho à Agosto  (IFSP, 2009). 

 

 



População Total 2000 2018* ∆% (+) 

Urbana 83.281 98.437 18.20 

Rural 3.863 4.487 16.15 

É observado que o percentual da população municipal residente na área rural se manteve 
estável, representando 4,42% da população total para o ano de 2000 e se mantendo 
próxima a esta faixa no ano de 2018, correspondendo a 4,36% da população total. 
 
Pode-se constatar níveis de urbanização superior a média nacional, com 85% *(IBGE, 
2010) da população residindo em áreas urbanas.  
 
Segundo o IBGE (2010), o Brasil alcançará 90% da população vivendo em áreas urbanas 
em 2030, desta maneira é constatada o alto nível de urbanização do município de Assis. 

Taxa de urbanização 
1997** 2018*** 

95% 95.64% 

* A estimativa populacional utilizada foi a base IBGE (2018), para o percentual populacional para a área 
u r b a n a  e  r u r a l  f o i  u t i l i z a d a  a  v a r i a ç ã o  p e r c e n t u a l  d o  S E A D E  ( 2 0 1 0 ) . 

** SEBRAE 

*** SEADE/IGBE 



Taxa Geométrica de Crescimento da População de Assis 

Taxa Geométrica de Crescimento

Populacional

1970-2003** 2010-2018***

1.6 0.66

Segundo o DIESE, a Taxa Geométrica de Crescimento Populacional representa o nível de incremento da 
população de determinado espaço geográfico em um período de tempo, sendo adota em geral os 
intervalos censitários. 
 
Sendo assim, pode-se destacar um período de amplo crescimento populacional entre a década de 1970 
e o início da década de 2000, observando-se que após o período de elaboração do Plano Diretor 
Participativo do Município de Assis (2006) houve um declínio no crescimento populacional local.  

População por Faixa Etária 1997** População Por faixa Etária 2018*** 

0-14 25% 0-14 17.62% 

15-29 26% 15-24 15.36% 

30-44 23% 24-64 46.34% 

45-64 17% 65 ou + 20,68% 

65 ou + 7% 

** SEBRAE 

*** SEADE/IGBE 



Faixa Etária 

É observado o envelhecimento da população assisense, evidenciado a necessidade de políticas públicas 
voltadas a saúde e bem estar na terceira idade, bem como políticas públicas que visem o incentivo de 
permanência da população jovem no município, com incentivos locais para o desenvolvimento de novas 
oportunidades de trabalho. 
 
Apesar da diferença metodológica para a referência de dados quanto ao percentual por cada faixa etária, 
fica latente um cenário no qual a cidade necessitará de planejamentos setoriais na área da saúde, 
mobilidade, acessibilidade e atendimento sócio cultural voltados a esta faixa populacional. 
 
Incentivos educacionais e mercadológicos são necessários para a permanência da população ingressante 
no mercado de trabalho, com programas vinculados às Instituições de Ensino Superior e Técnico que se 
instalaram e ampliaram sua gama de atendimentos no município de Assis desde a formulação do Plano 
Diretor Municipal no ano de 2006. 

População por Faixa Etária 1997** População Por faixa Etária 2018*** 

0-14 25% 0-14 17.62% 

15-29 26% 15-24 15.36% 

30-44 23% 24-64 46.34% 

45-64 17% 65 ou + 20,68% 

65 ou + 7% 

** SEBRAE 

*** SEADE/IGBE 



EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS OCUPADOS 

Fonte: SEADE, 2018. 

Ano 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Agricultura 15,01 18,64 2,81 2,59 2,5 2,3 2,99 1,75 1,5 1,6 1 1,1 1,02

Industria 13,23 10,35 13,21 10,43 12,72 10,98 10,92 9,31 8,4 8 9 9,07 8,63

Construção 3,56 1,94 4,29 3,7 4,09 4,24 3,55 2,92 4,5 6,3 10 6,22 5,35

Comércio 21,88 22,29 29,59 31,22 32,31 31,8 33,47 36,93 37,1 36,9 35,9 37,48 36,48

Serviços 33,19 33,85 49,59 51,99 48,37 50,68 49,08 49,09 48,5 47,2 44,1 46,13 48,52
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Obs. Agricultura abrange: Pecuária, Produção 
Florestal, Pesca, Aquicultura.    



EVOLUÇÃO DO PIB per capta  

Fonte: SEADE, 2018. 
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EVOLUÇÃO DO PIB POR SETOR – ESTADO DE SÃO PAULO 

Fonte: SEADE, 2018. 



EVOLUÇÃO DO PIB POR SETOR – ASSIS 

Fonte: SEADE, 2018. 



Evolução da Área Plantada (2006-2016) 
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FONTE: IBGE, 2018. 





















Média Pluviométrica – 2006/2017 



Áreas críticas em relação ao Balanço Hídrico na Bacia 
Hidrográfica do Médio Paranapanema (UGRHI 17) 

FONTE: Relatório de Situação Hídrica – CBH-MP, 2018. 



Áreas Contaminadas e Áreas Utilizadas para Mineração 

FONTE: SEAMA, 2018. 



Processos Erosivos Identificados  

FONTE: SEAMA, 2018. 



MACROZONA URBANA (2006) 

Zona 1 – Características: 

I – áreas de uso misto com predominância de comércio e serviços, sobre o uso habitacional na 
área central; 

II – concentração de imóveis de interesse histórico e cultural; 

III – concentração de imóveis não edificados, dotados de infraestrutura, em loteamentos 
regularizados; 

IV – predominância de baixa densidade demográfica; 

V – disponibilidade de áreas verdes nos loteamentos regularizados, porém com carência de 
urbanização; 

VI – disponibilidade de áreas institucionais livres nos loteamentos regularizados; 

VII – mobilidade dificultada pela presença da linha férrea, principalmente na área central; 

VIII – equipamentos públicos urbanos, comunitários e serviços consolidados, necessitando 
adequações e com infraestrutura de drenagem precária em pontos localizados; 

IX – ocorrência de barreiras arquitetônicas; 

X – ocorrência da verticalização das edificações, principalmente na área central; 

XI – baixa ocorrência de áreas não urbanizadas dentro do perímetro urbano; 

XII – baixa incidência de núcleos habitacionais; 

XIII – presença acentuada de equipamentos de publicidade e propaganda. 



MACROZONA URBANA (2006) 

Zona 2 – Características: 

I- uso misto com predominância do uso habitacional; 

II – baixa ocorrência de lotes não edificados; 

III – ocorrência de bolsões com deficiência de áreas públicas ou de equipamentos e serviços 
públicos; 

IV – a infraestrutura é regular e necessita de adequações e complementações em especial quanto 
a drenagem em pontos localizados; 

V – predominância de média densidade demográfica; 

VI – baixa incidência de conjuntos habitacionais; 

VII – localiza-se parcialmente às margens da Rodovia Miguel Jubran – SP 333; 

VIII – presença de glebas urbanizáveis; 

IX – ocorrência de barreiras arquitetônicas; 

X – presença de equipamentos de publicidade e propaganda. 



MACROZONA URBANA (2006) 

Zona 3 A e 3 B – Características: 

I – uso misto com predominância do uso habitacional; 

II – ocorrência maior de conjuntos habitacionais implantados; 

III – ocorrência de áreas topograficamente desfavoráveis e geograficamente próximas das 
nascentes e margens de córregos; 

IV – predominância de média densidade demográfica; 

V – a infraestrutura é regular e necessita de adequações e complementações em especial quanto 
a drenagem em pontos localizados; 

VI – ocorrência de bolsões com deficiência de equipamentos públicos urbanos e comunitários; 

VII – existência de áreas de preservação permanente junto às nascentes e ao longo dos cursos 
d´água; 

VIII – abriga os Parques Ecológicos “João Domingues Coelho” – Parque Buracão, “Manuel Vieira 
Junior” e “Francisco Antunes Ribeiro”; 

IX – localiza-se parcialmente às margens das Rodovias Miguel Jubran – SP 333 e Raposo Tavares 
– SP 270; 

X – presença de edificações em área de risco, com topografia desfavorável (talude situado na Rua 
Circular); 

XI – presença de glebas urbanizáveis. 



MACROZONA URBANA (2006) 

Centro de Desenvolvimento de Assis – Características: 

I- situada às margens das Rodovias Rachid Rayes – SP 333 e Raposo Tavares – SP 270; 

II – uso predominantemente industrial; 

III – a infraestrutura é regular e necessita adequações e de complementações em especial quanto 
ao saneamento básico; 

IV – ocorrência de lotes desocupados; 

V – possui um bolsão de mata nativa no extremo sudeste. 



COEFICIENTES (2006) 


