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1.0 INTRODUÇÃO
O presente relatório corresponde ao Produto da
Etapa 04 – Estudo dos Instrumentos Urbanísticos
– do Contrato 082/14, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Campinas e a FUPAM – Fundação
para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente, com
o objetivo de realizar serviços de apoio técnico
especializado para atualização e adequação
da regulamentação urbanística, com a revisão
da legislação de uso e ocupação do solo, Lei
nº 6.031/1988 e o fornecimento de subsídios
à revisão do Plano Diretor Municipal, Lei
Complementar nº 15/2006.
Conforme item 2.4 do contrato em tela, o relatório
explanará os resultados dos estudos sobre os
instrumentos urbanísticos, explicitando seu
conteúdo através de textos, mapas, gráficos,
tabelas e ilustrações, contendo:

1. Discussão acerca da implementação dos
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade
com destaque a algumas experiências na
implementação de Operações Urbanas, e
aos instrumentos da Outorga Onerosa, ZEIS
(Zonas Especiais de Interesse Social) e EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhança).
2. Análise que terá como parâmetros de
avaliação os avanços em relação ao acesso
à terra urbanizada para habitação popular,
o sucesso na requalificação de áreas
degradadas, a ampliação e qualificação
de espaços públicos, a otimização da
infraestrutura existente, bem como a
recuperação da valorização fundiária advinda
de investimentos públicos.
Dessa forma, o relatório abordará com destaque
os instrumentos do Estatuto da Cidade, Lei

Federal nº 10.257/2001 (BRASIL, 2001), conforme
o item 1 acima, além de outros instrumentos
considerados importantes para a atualização
da regulação urbanística. No final, serão feitas
algumas considerações pertinentes à recente
aprovação do Estatuto da Metrópole, Lei Federal
nº 13.089/2015, que altera e complementa alguns
instrumentos previstos na lei de 2001 (BRASIL,
2015).

1.1 OBJETIVOS

A Constituição Federal de 1988, no artigo
182, estabeleceu que cabe aos municípios o
estabelecimento da política de desenvolvimento
urbano, sendo que o Plano Diretor Municipal,
fixado em lei, é o principal instrumento desta
política (BRASIL, 1988). No Capítulo da Política
Urbana, a Constituição incorporou a tese da
Função Social da Cidade e da Propriedade
Urbana, advinda da discussão da Reforma
Urbana iniciada nos anos 1960, período em que o
Brasil passou por um processo de urbanização e
crescimento econômico acelerados, com todas as
mazelas decorrentes.
Esse conceito traz em si a relativização do direito
absoluto da propriedade urbana, que passa a ter
na sua utilização o principal parâmetro para sua
legitimidade. Considerando que a terra urbanizada
apresenta um custo elevado para sociedade e no
intuito de garantir o seu acesso para todos, a CF

previu formas de sanção para as propriedades
que não cumprissem com a função social. Além
das sanções previstas no artigo 182, a CF
possibilitou a aplicação da usucapião especial do
imóvel urbano para terrenos de até 250 metros
quadrados, baseada nesse conceito.
Além do Capítulo da Política Urbana, a CF, no
Capítulo da Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária, reviu e atualizou o conceito e os
requisitos para o cumprimento da função social
da propriedade rural e as condições da utilização
da usucapião, que já vinha sendo aplicado desde
a implementação do Estatuto da Terra (BRASIL,
1964).
Esses dois capítulos complementares
demonstram a necessidade de se entender a
questão do meio ambiente como associação entre
as questões urbana e rural. Ainda com relação ao

meio ambiente, o artigo 225 estabelece que “todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações” (BRASIL, 1988, Art. 225).
Com relação ao Capítulo da Política Urbana, em
função dos embates e disputas que a questão
da propriedade sempre ocasionou no Brasil1 ,
demorou treze anos para que a legislação que o
regulamentasse fosse promulgada na Lei Federal
nº 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida
como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Como
nesse período entre as duas legislações muitos
instrumentos urbanísticos foram sendo aplicados
pelos municípios, o Estatuto da Cidade acabou
1   Tomamos por referência os trabalhos de Martins (1979 e
1994) e mais recentemente Maricato (2008).
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por regulamentar vários deles, possibilitando
assim a sua utilização em todo o país.
Após quatorze anos da utilização desses
instrumentos, vários estudos foram e vêm
sendo realizados no intuito de compreender a
aplicação desses instrumentos e se os resultados
se coadunaram com os objetivos iniciais,
principalmente aquele da função social da cidade
e da propriedade urbana. Além de diversas
publicações do Poder Público, principalmente
aquelas editadas ou financiadas pelo Ministério
das Cidades e prefeituras de diversas
municipalidades, não faltam trabalhos acadêmicos
como dissertações de mestrado e teses de
doutorado que buscam uma reflexão crítica sobre
a aplicação desses instrumentos.
O objetivo principal desse capítulo é compreender
e avaliar o desenvolvimento e a aplicação desses
instrumentos, identificando instrumentos de
intervenção urbanística prioritários, com o intuito
de dar subsídios para a atualização e adequação
da regulamentação urbanística, considerando
a atualização integrada do Plano Diretor (Lei
Complementar nº 15/2006) com a revisão da
legislação de uso e ocupação do solo (Lei nº
6.031/1988) do Município de Campinas.

1.2 MÉTODOS

Além destes instrumentos, foram adicionados
outros, complementares, principalmente no
que tange o cumprimento da função social
da propriedade urbana, conforme definido no
parágrafo 2º do artigo 182 da CF e artigo 2º da Lei
nº 10.257/2001. A escolha das cidades se deu em
função do reconhecimento técnico e acadêmico
na aplicação desses instrumentos. A aplicabilidade
para Campinas será avaliada no final de cada
tema abordado.
Em primeiro lugar, serão elencados os
instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto
da Cidade, para em seguida serem analisados
aqueles que foram definidos como prioritários
no item 2.4 do Contrato 082/14 e outros mais
considerados relevantes para a cidade de
Campinas.

Os instrumentos serão divididos conforme os
seus objetivos principais em três grandes temas,
consonante com definição dada por trabalho
coordenado pela Câmara dos Deputados
(BRASIL, 2002), a saber:
•
•
•

Instrumentos urbanísticos e jurídicos de
acesso à terra urbanizada;
Instrumentos urbanísticos de financiamento e
recuperação da valorização imobiliária;
Instrumentos de democratização da gestão
urbana.

Para cada tema, há uma pequena definição
do contexto de surgimento e evolução dos
instrumentos, enfocando nas principais questões e
problemas que levaram ao seu desenvolvimento.
Na sequência, seções específicas sobre cada
instrumento são estruturadas com um breve
histórico do seu desenvolvimento, as suas
definições legais e, quando for o caso, avaliação
de sua aplicação em estudos de caso.
O histórico do desenvolvimento dos instrumentos
e a avalição dos estudos de caso foram baseados
na revisão bibliográfica sobre o tema escolhido.
Os estudos de caso foram escolhidos a partir
dessa pesquisa mais abrangente que definiu

os casos mais relevantes. A definição legal dos
instrumentos foi baseada na legislação federal
e municipal e será analisada a experiência das
cidades na sua implementação.
No fim de cada seção, serão feitas algumas
considerações sobre a aplicabilidade dos
instrumentos analisados frente à legislação
municipal de Campinas. Importante ressaltar, que
não se trata de fase propositiva, que caberá a
outras etapas do Contrato 082/14.
Após a análise da aplicação dos instrumentos
urbanísticos definidos pelo Estatuto da Cidade,
serão analisadas as principais interações como
Estatuto da Metrópole recém aprovado (BRASIL,
2015).
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Os métodos utilizados nesse capítulo baseiam-se
na avaliação crítica de experiências de algumas
cidades no desenvolvimento e implementação de
instrumentos de intervenção urbanística, conforme
definidos no item 2.4 do Contrato 082/14, a saber:
Operações Urbanas, Outorga Onerosa, ZEIS
e (Zonas Especiais de Interesse Social) e EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhança).

2.0 O ESTATUTO DA CIDADE
Conforme já citado, entre a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da
Cidade em 2001, treze anos se passaram. Nesse
período, vários municípios foram implementando
instrumentos urbanísticos no intuito de ordenar o
desenvolvimento do território e promover o desenvolvimento urbano-ambiental.
O Estatuto da Cidade regulamenta o Capítulo da
Política Urbana, os artigos 182 e 183 da CF, estabelecendo normas que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio
ambiental. De acordo com ele, a execução da
política urbana deverá seguir as seguintes diretrizes (BRASIL, 2001, art. 2º):
I. Garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à in-

fraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gerações;

a evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio
ambiente;

II. Gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano;

V. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

III. Cooperação entre os governos, a iniciativa
privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao
interesse social;
IV. Planejamento do desenvolvimento das
cidades, da distribuição espacial da população
e das atividades econômicas do Município e do
território sob sua área de influência, de modo

VI. Ordenamento e controle do uso do solo, de
forma a evitar:
a. A utilização inadequada dos imóveis
urbanos;
b. A proximidade de usos incompatíveis ou
inconvenientes;

c. O parcelamento do solo, a edificação
ou o uso excessivos ou inadequados em
relação à infraestrutura urbana;
d. A instalação de empreendimentos ou
atividades que possam funcionar como
polos geradores de tráfego, sem a previsão
da infraestrutura correspondente;
e. A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
f. A deterioração das áreas urbanizadas;
g. A poluição e a degradação ambiental;
h. A exposição da população a riscos de
desastres.

VII. Integração e complementaridade entre as
atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município
e do território sob sua área de influência;
VIII. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica
do Município e do território sob sua área de
influência;
IX. Justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização;
X. Adequação dos instrumentos de política
econômica, tributária e financeira e dos gastos
públicos aos objetivos do desenvolvimento
urbano, de modo a privilegiar os investimentos
geradores de bem-estar geral e a fruição dos
bens pelos diferentes segmentos sociais;

XI. Recuperação dos investimentos do Poder
Público de que tenha resultado a valorização
de imóveis urbanos;
XII. Proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico
e arqueológico;
XIII. Audiência do Poder Público municipal e da
população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades
com efeitos potencialmente negativos sobre o
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV. Regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais;
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XV. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas
edilícias, com vistas a permitir a redução dos
custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;
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XVI. Isonomia de condições para os agentes
públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de
urbanização, atendido o interesse social.
XVII. Estímulo à utilização, nos parcelamentos
do solo e nas edificações urbanas, de sistemas
operacionais, padrões construtivos e aportes
tecnológicos que objetivem a redução de
impactos ambientais e a economia de recursos
naturais.
XVIII. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.
Para a obtenção desses fins o Estatuto estabelece no seu artigo 4º os seguintes instrumentos
de política urbana:
I. Planos nacionais, regionais e estaduais de
ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;

II. Planejamento das regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões;
III. Planejamento municipal, em especial:
a. Plano diretor;
b. Disciplina o parcelamento, do uso e da
ocupação do solo;
c. Zoneamento ambiental;
d. Plano plurianual;
e. Diretrizes orçamentárias e orçamento
anual;
f. Gestão orçamentária participativa;
g. Planos, programas e projetos setoriais;
h. Planos de desenvolvimento econômico e
social;
IV. Institutos tributários e financeiros:
a. Imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana - IPTU;
b. Contribuição de melhoria;
c. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
V. Institutos jurídicos e políticos:
a. Desapropriação;
b. Servidão administrativa;
c. Limitações administrativas;

d. Tombamento de imóveis ou de mobiliário
urbano;
e. Instituição de unidades de conservação;
f. Instituição de zonas especiais de interesse social;
g. Concessão de direito real de uso;
h. Concessão de uso especial para fins de
moradia;
i. Parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios;
j. Usucapião especial de imóvel urbano;
l. Direito de superfície;
m. Direito de preempção;
n. Outorga onerosa do direito de construir e
de alteração de uso;
o. Transferência do direito de construir;
p. Operações urbanas consorciadas;
q. Regularização fundiária;
r. Assistência técnica e jurídica gratuita para
as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos;
s. Referendo popular e plebiscito;
t. Demarcação urbanística para fins de
regularização fundiária;
u. Legitimação de posse.
VI. Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

Englobando o território do município como um
todo, deve ser revisto a cada dez anos pelo
menos. O plano diretor é obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes; integrantes de
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
onde o Poder Público municipal pretenda utilizar
o PEUC, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida; integrantes de áreas
de especial interesse turístico; inseridas na área
de influência de empreendimentos ou atividades
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no cadastro nacional
de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência
de deslizamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos.
Além do que, no caso de cidades com mais de
quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado

um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido.
O plano diretor deverá conter no mínimo:
I. A delimitação das áreas urbanas onde
poderá ser aplicado o PEUC – Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios;
II. A delimitação e as disposições requeridas
para a utilização dos seguintes instrumentos,
se adotados: Direito de Preempção, Outorga
Onerosa do Direito de Construir, Operação
Urbana Consorciada e Transferência do Direito
de Construir;
III. Sistema de acompanhamento e controle.
Além do conteúdo previsto acima, nos municípios
incluídos no cadastro nacional de municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o
plano diretor deverá conter:
I. Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de
emprego e renda;
II. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis

à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos;
III. Planejamento de ações de intervenção
preventiva e realocação de população de áreas
de risco de desastre;
IV. Medidas de drenagem urbana necessárias
à prevenção e à mitigação de impactos de
desastres;
V. Diretrizes para a regularização fundiária de
assentamentos urbanos irregulares, se houver,
e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de ZEIS
- Zonas Especiais de Interesse Social e de
outros instrumentos de política urbana, onde o
uso habitacional for permitido.
VI. Identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução
da impermeabilização das cidades
Os municípios que pretenderem ampliar o seu
perímetro urbano deverão elaborar projeto específico, atendendo as definições do Plano Diretor,
que contenha, no mínimo:
I. Demarcação do novo perímetro urbano;
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Pelo Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Municipal é o principal instrumento da política de desenvolvimento urbano. Ele que define as exigências
fundamentais de ordenação da cidade que a propriedade urbana tem de atender para cumprir sua
função social. Deve ser aprovado por lei municipal
e é parte integrante do processo de planejamento
municipal. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar
as diretrizes e as prioridades nele contidas.

II. Delimitação dos trechos com restrições à
urbanização e dos trechos sujeitos a controle
especial em função de ameaça de desastres
naturais;
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III. Definição de diretrizes específicas e de
áreas que serão utilizadas para infraestrutura,
sistema viário, equipamentos e instalações
públicas, urbanas e sociais;
IV. Definição de parâmetros de parcelamento,
uso e ocupação do solo, de modo a promover
a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;
V. A previsão de áreas para habitação de
interesse social por meio da demarcação de
zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, quando o uso
habitacional for permitido;
VI. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio
histórico e cultural;
VII. Definição de mecanismos para garantir a
justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território
de expansão urbana e a recuperação para a
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.

O sistema de planejamento deverá prever uma
gestão urbana democrática e participativa, através
da utilização de órgãos colegiados de política
urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;
debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos
níveis nacional, estadual e municipal e iniciativa
popular de projeto de lei e de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano.

3.0 OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E
JURÍDICOS DE ACESSO À TERRA URBANIZADA

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
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Numa sociedade com uma distribuição de renda
extremamente desigual como a Brasileira, onde
os 10% mais ricos concentram 45% da renda
nacional, enquanto os 50% mais pobres ficam
com apenas 18% (IBGE, 2011), a apropriação
do espaço urbano ocorreu também de maneira
bastante desigual, com enormes diferenciações
socioespaciais, reflexos dessa concentração.
Enquanto que as classes sociais de renda mais
elevada se apropriaram das áreas mais consolidadas das cidades, dotadas de toda infraestrutura
e concentrando as principais atividades econômicas, os estratos de menor renda foram relegados
a ocupar as áreas mais desprovidas de infraestrutura, em assentamentos precários periféricos, por
vezes localizados em áreas de fragilidade ambiental, como encostas de alta declividade, várzeas
dos rios ou áreas de preservação ambiental
(MARICATO, 1996; VILLAÇA, 1998).
Por trás dessa lógica excludente e segregadora
de ocupação do território está a grande valorização imobiliária das áreas melhor estruturadas,
que inviabiliza a presença dos estratos mais
pobres, que não apresentam renda suficiente para
aí se localizar de modo regular. Por outro lado,
políticas públicas elitistas de remoção dessas

comunidades2 das áreas mais valorizadas
agravaram ainda mais o problema, remoções
essas que não ocorreram sem a forte
manifestação contrária dessa população excluída.
Em função dessas questões, a discussão sobre a
Reforma Urbana ganhou peso a partir da década
de 1960, resultando no Seminário de Habitação
e Reforma Urbana, organizado pelo IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil, no Hotel Quitandinha
na cidade de Petrópolis em 1963. Com o intuito
de buscar soluções para a questão habitacional,
promovendo a Reforma Urbana, esse seminário
propôs como ponto fundamental “a revisão dos
conceitos de propriedade e de uso do solo
urbano” na Constituição Federal (FRANCISCONI,
2013).
Esse conceito foi incorporado vinte e cinco anos
mais tarde na Constituição Federal de 1988 no
Capítulo sobre Política Urbana, na tese da função
social da cidade e da propriedade urbana, relativizando o direito de propriedade urbana a partir do
parâmetro da não utilização.

2   Principalmente os programas de erradicação de cortiços
ou remoção de favelas.

Desde o início da discussão sobre a reforma
urbana, vários instrumentos foram e vem sendo
desenvolvidos no intuito de democratizar o acesso
à terra urbanizada, garantido a população mais
excluída de menor renda o direito à cidade. Esses
instrumentos foram regulamentados na Lei Federal nº 10.257/2001 – o Estatuto da Cidade.
O objetivo desta seção é elencar os principais
instrumentos definidos pelo Estatuto da Cidade e
avaliar a aplicação de alguns daqueles mais pertinentes para se atingir os objetivos do
Contrato 082/14.

3.2. INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA

na Constituição Federal de 1988, posteriormente
regulamentado pelo Estatuto da Cidade.

Conforme mencionado na seção acima, a revisão
do conceito de propriedade urbana foi uma das
bandeiras principais do movimento pela Reforma
Urbana. Na década dos anos 1970 e 1980 essa
discussão se intensificou, discutindo questões
sobre a “especulação imobiliária” e os “vazios
urbanos”, terra urbanizada subutilizada a espera
de valorização (CAMPOS FILHO, 1989).

Nos anos 1990, logo após a promulgação
da Constituição Federal, alguns municípios
brasileiros tentaram implementar os instrumentos
de indução à função social da propriedade
urbana, principalmente o IPTU progressivo no
tempo, contudo foram questionados na justiça
por atores ligados aos proprietários de terras
urbanas. O argumento da contestação era que
os instrumentos não poderiam ser utilizados sem
a devida regulamentação do artigo 182 da CF, o
que ocorreria com a promulgação do Estatuto da
Cidade (CYMBALISTA e SANTORO, 2009).

O conceito de função social da propriedade já
vinha sendo utilizado no Brasil desde 1964,
quando o Estatuto da Terra estabeleceu a
condições de cumprimento da função social da
terra rural, sob o risco de desapropriação para
fins de Reforma Agrária3. Dessa forma, vários
profissionais, pesquisadores e acadêmicos
passaram a militar pela adoção desse conceito
também para a terra urbana, com os respectivos
instrumentos de sanção legal, fato que ocorreu
3   Esse tema foi retomado novamente pela Constituição
Federal de 1988 no Capítulo da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária. A definição da reforma continuou
a ser a do Estatuto da Terra: “o conjunto de medidas que
visem a promover melhor distribuição da terra, mediante
desapropriação a fim de atender aos princípios de justiça
social e ao aumento de produtividade” (BRASIL, 1964).

Dessa forma, a aplicação desses instrumentos
ficou comprometida até 2001.

3.2.2. DEFINIÇÕES LEGAIS
A função social da propriedade e os instrumentos
de indução constam da CF 1988, sendo que o artigo 182 define que a política de desenvolvimento
urbano, executada pelo Poder Público municipal,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes (BRASIL, 1988).

O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana é o plano diretor,
que deve ser aprovado em lei pela Câmara Municipal. É o plano diretor que define as exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas
que a propriedade urbana deve atender para cumprir com a sua função social.
O parágrafo 4º desse artigo permite ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área
incluída no plano diretor, exigir do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I. Parcelamento ou edificação compulsórios;
II. Imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo;
III. Desapropriação com pagamento mediante
títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Posteriormente, o Estatuto da Cidade regulamentou este artigo da CF definindo que:
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“Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano
diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à
justiça social e ao desenvolvimento das atividades
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no
art. 2o desta Lei.” (BRASIL, 2001).
Dentre diretrizes gerais da política urbana para se
atingir a função social da propriedade definidas
pelo Estatuto, destacam-se as seguintes que a
ordenação do uso e ocupação do solo deve evitar:
a) A utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) O parcelamento do solo, a edificação ou o
uso inadequados em relação à infraestrutura
urbana;
c) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
d) A deterioração das áreas urbanizadas;

Seguindo a CF, o Estatuto regulamentou as três
etapas de sanção aos imóveis que não cumprem
com a função social da propriedade urbana.

ver a conclusão em etapas, assegurando-se que o
projeto aprovado compreenda o empreendimento
como um todo.

Com relação à primeira etapa, além de constar
no Plano Diretor, lei municipal específica para as
áreas definidas poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios
(também conhecidos como PEUC) do solo urbano
não edificado, subutilizado ou não utilizado,
devendo fixar as condições e os prazos para
implementação da referida obrigação. Os imóveis
subutilizados foram definidos como aqueles cujo
aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no
plano diretor ou em legislação dele decorrente.

Por outro lado, a transmissão do imóvel posterior
à data da notificação, transfere as obrigações
de parcelamento, edificação ou utilização, sem
interrupção de quaisquer prazos, evitando assim
a comercialização do imóvel como forma de burlar
as exigências da lei.

O proprietário deverá ser notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da
obrigação, devendo a notificação ser averbada no
cartório de registro de imóveis, sendo que o proprietário tem no mínimo dois anos para atender às
exigências a partir da notificação, sendo um ano,
a partir da notificação, para que seja protocolado
o projeto no órgão municipal competente e dois
anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar
as obras do empreendimento.
Em empreendimentos de grande porte, em caráter
excepcional, a lei municipal específica poderá pre-

Passados os prazos de atendimento às exigências
do PEUC, o Município poderá aplicar o imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos
consecutivos. O valor da alíquota a ser aplicado
a cada ano será fixado na lei específica e não
poderá exceder a duas vezes o valor referente
ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de
quinze por cento.
No caso da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não ser atendida em cinco anos, o município
poderá manter a cobrança pela alíquota máxima,
até que se cumpra a referida obrigação.
Por fim, decorridos os cinco anos de cobrança do
IPTU progressivo sem que o proprietário tenha

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 8º do
Estatuto, o valor real da indenização:
I. Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU,
descontado o montante incorporado em função
de obras realizadas pelo Poder Público na área
onde o mesmo se localiza após a notificação;
II. Não computará expectativas de ganhos,
lucros cessantes e juros compensatórios.
Os títulos não poderão ser utilizados para pagamento de tributos. Uma vez desapropriado e
incorporado ao patrimônio público, o município
tem prazo máximo de cinco anos para proceder ao adequado aproveitamento do imóvel,
sendo que o aproveitamento poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por
meio de alienação ou concessão a terceiros,
mediante procedimento licitatório.

3.2.3. ESTUDOS DE CASO
Santo André
O Município de Santo André foi um dos primeiros
municípios brasileiros a adotar os instrumentos
de indução à função social da propriedade urbana
após a regulamentação do Estatuto da Cidade
(BRUNO FILHO e DENALDI, 2009).
O instrumento do PEUC – Parcelamento,
Edificação e Utilização Compulsórios foi instituído
na Lei nº 8.696/2004 do Plano Diretor Participativo
e regulamentado pelo Decreto nº 15.379/2006.
O plano dividiu o território em duas macrozonas:
a Urbana, correspondendo à porção urbanizada,
e a de Proteção Ambiental, correspondendo às
áreas de proteção e recuperação de mananciais
(APRM). A Macrozona Urbana, por sua vez,
foi subdividida em quatro zonas: Qualificação
Urbana, Recuperação Urbana, Reestruturação
Urbana e a Zona Exclusivamente Industrial.
O Plano Diretor Participativo definiu que o PEUC
deve ser aplicado sobre “solo urbano nãoedificado” existente no perímetro urbano, definido
como aqueles terrenos e glebas com área igual
ou superior a 1.000 m² (mil metros quadrados),

localizados na Macrozona Urbana, quando o
coeficiente de aproveitamento (CA) utilizado for
igual a zero. Conceituou também “solo urbano
subutilizado” como os terrenos e glebas com
área igual ou superior a 1.000 m² (mil metros
quadrados), localizados na Macrozona Urbana e
com o coeficiente de aproveitamento menor que o
mínimo definido para a zona onde se situam – CA
mínimo de 0,20 para as Zonas de Qualificação e
de Recuperação Urbana e de 0,40 para a Zona de
Reestruturação Urbana.
Por fim, determinou que seria considerado “solo
urbano não-utilizado” todo tipo de edificação
comprovadamente desocupada há mais de
dois anos, ressalvados os casos dos imóveis
integrantes de massa falida. O Plano Diretor
Participativo estabeleceu, ainda, que ficam
excluídos dessa obrigação, os terrenos:
I. Utilizados para instalação de atividades
econômicas as quais não necessitem de
edificações para exercer suas finalidades
(dutos, linhas de transmissão, atividades
acessórias como estacionamento, etc.);
II. Que exerçam função ambiental essencial,
tecnicamente comprovada pelo órgão
municipal competente;
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cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder
à desapropriação do imóvel, com pagamento
em títulos da dívida pública. Os títulos da dívida
pública deverão ter prévia aprovação pelo Senado
Federal e serão resgatados no prazo de até dez
anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os
juros legais de seis por cento ao ano.

III. De interesse do patrimônio cultural ou
ambiental;
IV. Ocupados por clubes ou associações de
classe;
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V. De propriedade de cooperativas
habitacionais.
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Com relação a todas essas isenções,
existe grande polêmica com relação aos
estacionamentos, pois em áreas centrais dotadas
de infraestrutura, a presença destes pode
representar a existência de terrenos especulativos
à espera de valorização.

Figura 1: Áreas e etapas de aplicação da PEUC no Município de Santo André.
Fonte: Bruno Filho e Denaldi, 2009.

Adotaram-se os prazos estipulados pelo Estatuto
da Cidade para o atendimento ao PEUC, ou seja,
os proprietários notificados deverão, no prazo
máximo de um ano a partir do recebimento da
notificação, protocolar pedido de aprovação e
execução de parcelamento ou edificação. Os
parcelamentos e edificações deverão ser iniciados
no prazo máximo de dois anos a contar da
aprovação do projeto.
A partir desse prazo (três anos), o município fica
autorizado a cobrar o IPTU – Imposto Predial
e Territorial Urbano progressivo no tempo, com

Decorridos esses cinco anos de cobrança
do IPTU progressivo no tempo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação
de parcelamento, edificação e utilização, o
município poderá proceder a desapropriação
do imóvel com pagamento em títulos da dívida
pública, com prévia aprovação pelo Senado
Federal, resgatados no prazo de até dez anos,
em prestações anuais, iguais e sucessivas,
assegurados o valor real da indenização e os
juros legais de seis por cento ao ano. Contudo,
a gradação das alíquotas ficou por conta de
legislação específica, que acabou não sendo
implementada. Dessa forma, o município de Santo
André acabou instituindo apenas o PEUC.
Segundo Bruno Filho e Denaldi (2009), a
implementação do PEUC em Santo André
consistiu das seguintes etapas.
A primeira consistiu na elaboração de listagem
de imóveis situados na Macrozona Urbana,
enquadrados nos critérios estabelecidos
pelo Plano Diretor Participativo, combinada
com a regulamentação dada pelo Decreto nº

15.379/2006. As informações necessárias à
elaboração da listagem foram extraídas do
Banco de Dados do Município, no qual constam
as áreas construídas (licenciadas ou objeto de
recadastramento para fins tributários) dos imóveis,
o que possibilitou o cálculo do coeficiente de
aproveitamento efetivamente implantado em cada
um e, consequentemente, o enquadramento na
condição de passíveis de exigibilidade quanto ao
PEUC.

vistoria) apontou que, no município, existiam 885
lotes (ou glebas) maiores de 1.000 m2, resultando
em cerca de 11 milhões de metros quadrados.

Para aferir a situação individual dos imóveis,
foi instaurado um processo administrativo
versando, respectivamente, sobre cada um deles.
Assim, todas as informações já existentes as
quais pudessem fornecer um quadro acerca de
sua situação (ou enquadramento nos critérios
excludentes adotados pelo Plano Diretor, ou
ocupação já identificada, mas não licenciada,
como os núcleos de favelas declarados como
ZEIS) foram coligidas a fim de compor o
quadro final daqueles proprietários que seriam,
efetivamente, notificados.

Considerou-se que o mercado imobiliário regional
não conseguiria absorver, em um mesmo
momento, esse volume de terrenos, fosse para
parcelamento ou edificação, fosse para o uso
residencial ou não-residencial. Entendeu-se,
então, como mais prudente e adequado, o
escalonamento no tempo das notificações.
Para estabelecer tal escalonamento, as áreas
notificáveis foram agrupadas por zona, tamanho
e coeficiente de aproveitamento. Optou-se
por iniciar a notificação em toda a Macrozona
Urbana e por priorizar as glebas maiores e com
coeficiente menor de aproveitamento, levando,
também, em consideração, as características das
zonas.

Após a identificação, optou-se por vistoriar e
identificar em campo as situações de subutilização
e utilização de grande parte dos lotes. O
levantamento realizado (banco de dados e

Dentre estes, 245 lotes (ou glebas), somando
aproximadamente 4,5 milhões de metros
quadrados e correspondendo a 41% desse total,
deveriam ser excluídos por se enquadrarem como
áreas não-notificáveis de acordo com o plano e o
decreto.

Bruno Filho e Denaldi (op. cit.) concluem que o
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cinco anos consecutivos até que o proprietário
cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar, conforme o caso.
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PEUC é um instituto ainda em construção, não
incorporado efetivamente às políticas públicas
locais e objeto de intensas discussões no campo
jurídico. Contudo, a experiência de Santo André
permite apontar algumas recomendações:
a) Atenção às peculiaridades locais (cidade e
região) – O contexto urbano e econômico de
cada município, ou mesmo região, deve ser
ponderado ao se instituir e regulamentar o
instrumento, tendo em vista ora a localização,
ora as dimensões mínimas de lotes e glebas
considerados, inclusive, combinando esses
dois fatores, tendo sempre em vista as
estratégias do plano – por exemplo, admitindo
lotes maiores isentos da notificação em
porções da cidade propícias à ocupação
pela indústria, comércio atacadista ou com
fragilidades ambientais, etc. O mesmo vale
para a ideia de notificações por etapas;
b) Diversos lotes sob a titularidade de um
mesmo proprietário e igualmente nãoedificados – Não há óbices, quer urbanísticos,
quer jurídicos, em reunir-se certo número de
lotes – mesmo abaixo da metragem mínima –
de um mesmo titular proprietário, e sobre eles
fazer, igualmente, incidir a notificação;

c) Imóveis que cumprem a função social sem
que estejam edificados acima do coeficiente
mínimo ou parcelados – Por vezes, a função
social da uma propriedade pode não estar
associada à edificação, e cabe ao plano diretor
(ou à lei específica) enfrentar essa questão,
considerando, dentre outras: a relevância
ambiental, com a presença de vegetação
significativa, ou a impossibilidade de edificação
por conta das condições do solo; a relevância
paisagística, história ou arquitetônica,
devendo o plano diretor (eventualmente
a lei específica) anotar as características
que se pretende preservar, no interesse
da memória ou da cultura; as atividades
econômicas ou institucionais a demandarem
edificações, como, por exemplo, dutos, linhas
de transmissão, fornos, depósitos, campos de
prática esportiva, piscinas, etc.;
d) Fraudes visando descaracterizar a nãoutilização – Não são poucas as condutas
que, claramente, podem ser adotadas pelos
proprietários, a fim de descaracterizar seus
imóveis como não-utilizados, e a mais óbvia é
o desmembramento, de forma a que os lotes
resultantes se posicionem abaixo da metragem
mínima. Nesse caso, é possível, dentro de sua

competência, o município exigir, minimamente,
a reserva e doação de áreas públicas para o
parcelamento;
e) Propriedade pública ou de ente público
– A situação de imóveis públicos ou de
entes da administração pública (fundações,
autarquias, etc.), os quais permanecem por
longos períodos de tempo não-edificados ou
subutilizados, deve ser enfrentada de outras
maneiras que não a notificação. Na medida em
que constituem patrimônio público, há de haver
um horizonte, no planejamento administrativo,
para a utilização dos imóveis.
f) O consórcio imobiliário como opção do
poder público – A celebração de contrato de
consórcio imobiliário (previsto no artigo 46 do
Estatuto da cidade), quando assim pretendido
pelo proprietário, é uma opção do poder
público, o qual, porém, deve prever, em seu
planejamento financeiro (Plano Plurianual,
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária), os recursos necessários, além
de prover licitação pública quando houver mais
de uma proposta adequada;

Conforme será visto na seção 3.3.3.2 (págs.
24 a 26), a aplicação da PEUC apresentou
boa efetividade na Macrozona do Projeto Eixo
Tamanduatehy em conjunção com a utilização de

outros instrumentos jurídicos e urbanísticos como
a ZEIS e a regulamentação da Lei de Dação em
Pagamento.
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g) A questão do imóvel edificado, mas nãoutilizado – Uma grande dificuldade nãosuperada, no caso de Santo André, está
na definição e aferição da não-utilização
em sentido estrito. Esse parece ser um
dos desafios do legislador local e das
administrações municipais, posto se tratarem
de imóveis parcelados ou edificados, mas
não-utilizados para as finalidades que atendam
à sua função social. Nesse universo, pode o
plano diretor incluir desde grandes edificações,
como indústrias e galpões, mas até mesmo
unidades habitacionais verticalizadas. Um
critério possível é a efetiva utilização, durante
certo período, dos serviços públicos, como
água, luz e coleta de lixo, a qual, combinada
com vistorias periódicas, pode permitir inferir
o abandono do imóvel. Ainda assim, o mesmo
imóvel pode trafegar em curtos períodos
de tempo da utilização a não-utilização,
como usualmente ocorre com unidades
disponibilizadas no mercado de locação
imobiliária.

3.3. ZEIS – ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL

3.3.1. BREVE HISTÓRICO
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Dentre os vários instrumentos urbanísticos que
constam do Estatuto da Cidade, destacamse as ZEIS – Zonas Especiais de Interesse
Social. Surgidas em administrações municipais
progressistas na década de 1980, portanto préEstatuto, esse instrumento foi pensado com o
intuito de possibilitar a regularização fundiária
de assentamentos precários, principalmente
daqueles localizados em áreas consolidadas das
cidades.
Foi justamente neste contexto que surgiram nos
anos 1980 as primeiras experiências de ZEIS no
Brasil, primeiro na cidade do Recife (1983) em
seguida em Belo Horizonte (1985) (FERREIRA
e MOTISUKE, 2007; CALDAS, 2009; SANTO
AMORE, 2013). A ideia inicial desse instrumento
era permitir parâmetros urbanísticos especiais
para os assentamentos habitacionais precários a
fim de promover a sua regularização jurídica e a
sua integração na estrutura urbana.
A cidade de Diadema inovou ao demarcar
áreas vazias como estoque para a produção
de unidades de habitação de interesse social,

sendo seguida por outros municípios do ABC4.
Atualmente o Ministério das Cidades sugere a
criação de ZEIS em áreas vazias como forma de
reservar um estoque de terras bem servidas para
a implantação de HIS – Habitação de Interesse
Social (BRASIL, 2009).
Após a promulgação do Estatuto da Cidade, a
figura das ZEIS proliferou nos Planos Diretores
Participativos, sem que, contudo, o seu resultado
fosse realmente transformador. Conforme relatório
da Rede Nacional de Avaliação e Capacitação
para Implementação dos Planos Diretores
Participativos do Ministério das Cidades, apesar
de 81% dos municípios brasileiros analisados
terem adotado esse instrumento, menos da
metade definiu a sua localização fazendo com
que o instrumento não tivesse efetividade
(SANTOS JUNIOR e MONTANDON, 2011).
Porém o Relatório reconhece a importância do
instrumento na existência de experiências em
que, em conjunto com outros instrumentos de
democratização de acesso à terra urbanizada,
houve progresso na garantia de permanência da
4   Denomina-se ABC, os municípios do Setor Sudeste da
Região Metropolitana de São Paulo, sendo eles: Santo André,
São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

população de baixa renda em áreas valorizadas
das cidades e no processo de regularização
fundiária.
Segundo Ferreira e Motisuke:
“As ZEIS e AEIS têm sido consideradas o
mais adequado instrumento urbanístico a
ser utilizado para viabilizar a regularização
fundiária e urbanística de diferentes tipos
de núcleos e áreas de ocupação precária
da população de baixa renda, como
também para facilitar a produção de novas
moradias. O significado das ZEIS como
um mecanismo de ampliação do acesso à
moradia e consequentemente à terra urbana,
garantindo a função social da propriedade,
também abre novas perspectivas em torno
das possibilidades de redistribuição e maior
controle da valorização fundiária e imobiliária
que o instrumento possibilita” (FERREIRA e
MOTISUKE, 2007, p. 46).
Contudo, esses autores afirmam que, se por um
lado, o instrumento apresenta o potencial de
garantir a permanência da população excluída
em áreas valorizadas, por outro, a falta de
parâmetros urbanísticos mais aprofundados de

3.3.2. DEFINIÇÕES LEGAIS
A instituição das Zonas Especiais de Interesse
Social aparece no Estatuto da Cidade como um
dos institutos jurídicos e políticos dos instrumentos
da política urbana, sem que houvesse uma
definição maior do instrumento (BRASIL, 2001). A
instituição de ZEIS não constava como conteúdo
mínimo obrigatório do artigo 42 da versão original
dessa Lei. Com a promulgação de outras leis, o
Estatuto foi revisto, e, dependendo do caso, a
instituição de ZEIS passa a ser obrigatório.
Assim sendo, pelo Estatuto, a demarcação
de ZEIS passa a ser necessária para o

estabelecimento de diretrizes para a regularização
fundiária de assentamentos urbanos, assim como
previsão de áreas para habitação de interesse
social para os municípios incluídos no “Cadastro
Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à
Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto,
Inundações Bruscas, Processos Geológicos ou
Hidrológicos” (BRASIL, 2001, inciso V, art. 42-A).
Da mesma forma, os municípios que quiserem
ampliar o seu perímetro urbano deverão elaborar
projeto específico que contenha, no mínimo:
............
V - a previsão de áreas para habitação de
interesse social por meio da demarcação de
zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, quando o
uso habitacional for permitido (BRASIL, 2001,
inciso V, art. 42-B).
A Lei Federal nº 11.977/2009, que instituiu o
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV
e dispõe sobre a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas,
define no inciso V do artigo 47, a Zona Especial
de Interesse Social como:

“parcela de área urbana instituída pelo Plano
Diretor ou definida por outra lei municipal,
destinada predominantemente à moradia de
população de baixa renda e sujeita a regras
específicas de parcelamento, uso e ocupação
do solo”. (BRASIL, 2009, inciso V, art. 47).
Dessa forma, fica evidente o caráter excepcional
do instrumento, que define regras especificas
de parcelamento, uso e ocupação do solo para
determinada área da cidade, sobrepondo-se ao
zoneamento tradicional.

3.3.3. ESTUDOS DE CASO
Recife
Conforme já mencionado anteriormente, a
cidade do Recife foi uma das pioneiras na
criação do instrumento ZEIS. Em função da
grande quantidade de assentamentos e favelas
localizadas nas áreas centrais da cidade e com
o intuito de preservar essa comunidade de baixa
renda em regiões de forte pressão do mercado
imobiliário, a cidade do Recife promulgou a
sua lei de zoneamento em 1983, definindo o
zoneamento especial de interesse social, que
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uso e ocupação do solo nos assentamentos
existentes acabam por perpetuar a precariedade
arquitetônico-urbanística, fazendo com que essas
áreas não se insiram de fato ao restante da
cidade. Nesse aspecto, eles recomendam que o
coeficiente de aproveitamento permitido nessas
áreas seja no máximo igual a duas vezes a área
do terreno, desincentivando o adensamento
excessivo, que poderia chegar a 1.600 habitantes
por hectare segundo simulações (FERREIRA e
MOTISUKE, 2007).

criava parâmetros urbanísticos diferenciados para
essas áreas.
Essa lei definiu as ZEIS como:
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“Caracterizadas como assentamentos
habitacionais surgidos espontaneamente,
existentes e consolidados, onde são
estabelecidas normas urbanísticas especiais,
no interesse social de promover a sua
regularização jurídica e a sua integração na
estrutura urbana.” (RECIFE, 1983, inciso II, art.
14).
Três anos mais tarde, a Lei nº 14.947 criou
o PREZEIS – Plano de Regularização das
Zonas Especiais de Interesse Social com o
intuito de regulamentar as normas e ações
da municipalidade no sentido de melhorar a
qualidade de vida da população moradora e
promover a regularização jurídica e integração
urbana.
Cada ZEIS deveria ter o seu PREZEIS, a ser
elaborado pela sua COMUL – Comissão de
Urbanização e Legalização da Posse da Terra,
composta por sete membros, sendo eles:

I. Um representante da Secretaria de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura da Cidade do Recife;
II. Um representante da Empresa de
Urbanização do Recife - URB;
III. Um representante do órgão público
responsável pela execução do projeto de
urbanização e regularização jurídica da área;
IV. Um representante da Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção de Pernambuco
- OAB/PE;
V. Um representante indicado por entidade civil
que preste assessoramento à comunidade e
que seja por ela escolhido;
VI. Dois representantes indicados pelas
entidades de moradores da área, os quais
serão eleitos pela comunidade local.
A ideia do PREZEIS era propor a urbanização
e regularização jurídica, preservando, contudo,
a tipicidade e características locais. Caberia
à comissão elaborar e a fiscalização da
implementação desse plano, definindo inclusive
as questões conflitivas, como eventuais
necessidades de remoções e a presença de

membros da comunidade asseguraria a garantia
de seus interesses.
Foi criado também o Fundo Especial do
PREZEIS para garantir a execução do programa.
Para a obtenção da regularização jurídica
e fundiária seria necessária a utilização de
outros instrumentos jurídicos como a CDRU
– Concessão do Direito Real de Uso, para os
terrenos públicos, e a Usucapião, para os terrenos
privados, com assessoria técnica e jurídica do
município. Além da assessoria, a municipalidade
arcaria também com o ônus financeiro decorrente
dos registros de imóveis situados nas ZEIS.
Em sua análise sobre a implementação das ZEIS
no Recife, Souza chegou a conclusão que houve
avanços relativos no processo (SOUZA, 2004).
Associação desse instrumento com a CDRU
possibilitou a regularização fundiária de uma parte
da comunidade. Das 65 ZEIS demarcadas no
Recife, 34 estavam em processo de regularização
em 2004, sendo que em 7 a CDRU já havia
sido expedida, porém em apenas 2 (Coronel
Fabriciano e Coelho) as certidões haviam sido
registradas em cartório, representando apenas
8% do total dos lotes dessas ZEIS, conforme
quadro 01.

Conforme Miranda e Moraes (2007) existiam, em
2007, 66 ZEIS no Recife e mais 40 comunidades
pobres solicitando a transformação de suas
áreas em Zonas Especiais. Trinta e cinco ZEIS
possuíam COMUL instaladas, oito solicitavam a
sua instalação e duas solicitavam a revisão de
seus limites legais. Quinhentos e noventa e dois
mil habitantes moravam em áreas demarcadas
como ZEIS, correspondendo a 42% da população
recifense e 90% da população pobre. Ainda
segundo os autores, nessa época existiam no
PREZEIS, 24 áreas em processo de regularização
fundiária; 22 áreas com CDRU expedidas;
quatro áreas com usucapião como instrumento
de legalização, beneficiando 77 mil habitantes,
representando 13% do total da população
moradora nas ZEIS. Eram 19.296 imóveis em
processo de regularização fundiária: 1.961 CDRU
expedidas; 300 ações de usucapião ajuizadas.

Quadro1: Número de lotes com CDRU em ZEIS no Recife
Nome da ZEIS

Número de Lotes

Com CDRU
CDRU
expedida

CDRU a ser
enviada ao
cartório

CDRU enviada
ao cartório

CDRU
registrada
no cartório

Coronel
Fabriciano

82

82 (100%)

—

—

82 (100%)

Entra Apulso

1.097

46 (4%)

30

16

—

Torrões

602

101 (17%)

74

27

—

Coelhos

1.497

620 (41%)

352

—

268 (18%)

Vila União

355

282 (79%)

44

238

—

Jardim Uchôa

631

25 (4%)

25

—

—

Greve Geral

138

108 (78%)

—

108

—

Total

4.402

1.264 (29%)

525

389

350 (8%)

Autor : Souza, 2004
Fonte: Bruno Filho e Denaldi, 2009.
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Outro aspecto, é que a simples regularização não
garante o acesso aos serviços urbanos. Para que
isso ocorra é necessária uma ação conjunta da
municipalidade com as concessionárias de serviço
público no âmbito de um projeto de urbanização
dessas comunidades.
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Em que pese o aumento da regularização
ocorrida no período, o número ainda representa
uma pequena parte da população moradora.
Contudo, o fato das áreas serem gravadas
como ZEIS resulta em certa garantia de
permanência da população no local, dificultando
a remoção forçada. Miranda e Moraes (op. cit.)
responsabilizam um evidente esgotamento do
sistema gerencial, a escassez de recursos e a
falta de vontade política dos governantes como as
principais razões para o fato de que a expansão
não ter sido maior.
Para eles é fundamental que os participantes
dos PREZEIS e dos COMUL ampliem sua visão
sobre o orçamento municipal (programação e
execução) e sobre diretrizes gerais da política
urbana. Além do que, para que as proposições
do PREZEIS possam se tornar efetivas, questões
como a situação da economia (local e nacional),
as prioridades governamentais locais, as
diretrizes dos programas federais e das agências
internacionais, entre outras devem ser levadas em
consideração.
Figura 2: Mapa das ZEIS no Recife em 2007
Fonte: Miranda e Moraes, 2007.

Santo André, município da Região Metropolitana
de São Paulo, foi outro dos pioneiros na
utilização das ZEIS (AFFONSO e DENALDI,
2012). Anteriormente a sua implementação, a
prefeitura na administração 1989/1992 iniciou a
urbanização de favelas no município. Em 1991, a
Lei nº 6.864 instituiu as AEIS – Áreas de Especial
Interesse Social destinadas aos assentamentos
habitacionais da população de baixa renda,
definidas na época com renda mediana familiar
de 10 salários mínimos, equivalentes hoje a 4
salários mínimos (SANTO ANDRÉ, 1991).
Essa lei definiu três tipos de AEIS:
I. AEIS 1 – assentamentos habitacionais
ocupados sem justo título por população de
baixa renda;
II. AEIS 2 – áreas de parcelamentos irregulares
ou clandestinos que estiverem ocupadas por
população de baixa renda;
III. AEIS 3 – terrenos não edificados,
subutilizados ou não utilizados necessários à
implantação de programas habitacionais de
interesse social.

Dessa forma, além das áreas destinadas à
regularização fundiária das AEIS 1 e 2, a lei
criou também as de vazios nas AEIS 3. A mesma
lei criou também o FMH – Fundo Municipal de
Habitação, tendo como objetivo a captação
e aplicação de recursos para implantação de
programas habitacionais destinados à população
de baixa renda. Os recursos arrecadados por
esse fundo seriam destinados ao financiamento
dos programas habitacionais desenvolvidos
pela EMHAP – Empresa Municipal de Habitação
Popular.

tipos de AEIS com a promulgação da Lei nº
8.300/2001, ficando definido apenas dois tipos
(SANTO ANDRÉ, 2001, art. 5º):

Da mesma forma que no Recife, a elaboração e a
fiscalização da execução do plano de urbanização
de cada AEIS ficaria a cargo das COMUL –
Comissões de Urbanização e Legalização,
composta por funcionários da municipalidade e
representante dos moradores da área5.
Em 2001, houve modificação na definição dos

O plano de urbanização e regularização continuou
a cabo da COMUL, porém passou a ser paritário
com três representantes do executivo municipal e
três dos moradores6.

5   A Comissão de Urbanização e Legalização - COMUL
era composta por oito membros, sendo: um representante
da Secretaria da Habitação do Município; um representante
da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município; um
representante da Coordenadoria de Planejamento do
Município; um representante do Poder Legislativo Municipal;
dois moradores da AEIS, indicados pela comunidade local; um
assessor indicado pelos moradores da AEIS; um representante
de entidade civil de assessoria técnica, indicado pelos
moradores da AEIS.

I. AEIS A – áreas públicas ou particulares,
ocupadas por assentamentos habitacionais de
população de baixa renda;
II. AEIS B – terrenos não edificados,
subutilizados ou não utilizados, necessários
à implantação de programas habitacionais de
interesse social.

O Plano Diretor do Município de Santo André de
2004 redefiniu as AEIS como ZEIS, subdividindoas em quatro categorias, conforme abaixo
(SANTO ANDRÉ, 2004, Art. 62):
I. ZEIS A – áreas públicas ou particulares
ocupadas por assentamentos de população de
baixa renda na Macrozona Urbana, devendo
6   Sendo eles das Secretarias de Inclusão Social,
Habitação e Desenvolvimento Urbano e três representantes
moradores das respectivas AEIS.
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o Poder Público promover a regularização
fundiária e urbanística, com implantação de
equipamentos públicos, inclusive de recreação
e lazer, e comércio e serviços de caráter local;

avanços, a implementação de ZEIS de vazios foi
mais polêmica em função das disputas entre o
mercado imobiliário e os movimentos de moradia.

II. ZEIS B – terrenos não edificados e imóveis
subutilizados ou não utilizados, localizados na
Macrozona Urbana, necessários à implantação
de programas habitacionais de interesse
social, que deverão ser urbanizados e dotados
de equipamentos públicos;

Segundo esses autores, esse Plano Diretor
gravou 1,86 milhões de metros quadrados como
ZEIS, sendo a maioria localizada nos anéis
central e intermediário, sendo que desses, 37%
localizados no Eixo Tamanduatehy7 (715 mil
metros quadrados).

III. ZEIS C - terrenos não edificados e imóveis
subutilizados ou não utilizados, localizados na
área do Projeto Eixo Tamanduatehy onde haja
interesse público em produzir HIS e HMP;

Para contornar as dificuldades de disputa com o
mercado imobiliário e viabilizar a construção de
HIS nos vazios, localizadas em áreas valorizadas
pelo interesse do mercado imobiliário, o PD
definiu que 30% da área a ser construída nos
novos empreendimentos em ZEIS B poderiam ter
outros usos que não HIS e 50% nas ZEIS C.

IV. ZEIS D - núcleos residenciais de baixa
renda, existentes ou consolidados, localizados
na Macrozona de Proteção Ambiental, devendo
o Poder Público promover a regularização
fundiária, urbanística e ambiental, com
implantação de equipamentos públicos e
comércio e serviços de caráter local.
Affonso e Denaldi (2012) na sua análise sobre a
implementação das ZEIS no município de Santo
André chamaram a atenção para o fato de que,
enquanto as ZEIS de regularização apresentaram

7   O Projeto Eixo Tamanduatehy constituiu-se num projeto
de requalificação urbana de uma área de 700 hectares
localizada no eixo composto pelas Avenidas dos Estados,
Industrial e Giovanni Battista Pirelli, tendo a ferrovia ao centro.
A área, que abrigou as grandes indústrias de Santo André,
foi perdendo paulatinamente essas atividades em função das
transformações econômicas ocorridas. Dessa forma, o projeto
foi proposto no final dos anos 1990 como uma maneira reverter
o processo de decadências econômica da área, com a atração
de novas atividades, através da criação de parcerias entre o
poder público e iniciativa privada.

Além do que, o interessado em implementar
um empreendimento nas ZEIS B e C deveria
apresentar um POZEIS – Plano de Ocupação das
ZEIS para o executivo e uma vez aprovado esse
plano, iniciar o empreendimento total ou parcial.
Conforme essa lei, o critério de definição da
tipologia de habitação foi o seguinte (SANTO
ANDRÉ, 2014, artigo 14):
I. Habitação de Interesse Social - HIS é aquela
destinada à população com renda familiar
mensal limitada a 6 (seis) salários mínimos,
produzida diretamente pelo poder público
municipal ou com sua expressa anuência
com, no máximo, 1 (um) banheiro por unidade
habitacional e 1 (uma) vaga de estacionamento
para cada 2 (duas) unidades habitacionais;
II. Habitação de Mercado Popular - HMP é
aquela destinada à população com renda
familiar mensal na faixa superior a seis até
10 (dez) salários mínimos, produzida pelo
mercado imobiliário com, no máximo, 1 (um)
banheiro e 1 (uma) vaga de estacionamento
por unidade habitacional.

I.4. Caracteriza-se como HIS, o
parcelamento do solo, a construção, a
reforma e a adequação de edificação ou
de conjunto de edificações destinadas aos
casos previstos acima;

I. Habitação de Interesse Social (HIS)
aquela produzida pelo poder público ou pela
iniciativa privada, cuja demanda será definida
pelo poder público municipal, e destinada a
famílias ou pessoas nas seguintes situações,
complementares ou não:

II. Habitação de Mercado Popular (HMP)
é aquela produzida pela iniciativa privada,
por associações habitacionais, ou ainda por
cooperativas populares, e destinada a famílias
ou pessoas com renda familiar mensal acima
de 3 (três) até o equivalente a 10 (dez) salários
mínimos, excetuando-se as famílias ou
pessoas com renda per capita mensal menor
ou equivalente a 0,75 salários mínimos.

I.1. Com renda familiar mensal menor ou
igual ao equivalente a 3 salários mínimos;

II.1. Área útil da unidade habitacional menor
ou equivalente a 60m²;

I.2. Renda familiar mensal entre 3 e 10
salários mínimos e renda per capita menor
ou equivalente a 0,75 salários mínimos;

II.2. Uma vaga de estacionamento por
unidade.

I.3. Removidas de assentamentos
precários, para eliminar situações de
risco ou viabilizar projetos de urbanização
específica;

A partir de 2006, a prefeitura também iniciou a
notificação do PEUC – Parcelamento, Edificação
e Utilização Compulsórios dos proprietários
de imóveis vazios, terrenos não utilizados e
subutilizados, que foram definidos como aqueles
com área igual ou superior a 1.000 m2, com

coeficiente de aproveitamento igual a 0 para o
não utilizado, ou variando entre 0,2 e 0,4 para
o subutilizado (0,2 nas zonas de qualificação
e recuperação urbana e 0,4 na zona de
reestruturação urbana).
Outro instrumento aplicado foi o da dação em
pagamento, instituída na Lei nº 8.155/2000
(SANTO ANDRÉ, 2000), que prevê que a
prefeitura pode extinguir créditos tributários
inscritos na dívida ativa, de Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre serviços
de qualquer Natureza - ISS e de Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, através de
Dação em Pagamento de bens imóveis situados
no município, edificados ou não, desde que os
imóveis sejam de propriedade do mesmo sujeito
passivo e que estejam totalmente quitados e,
sobre os quais, não existam outros gravames.
Dessa forma, com a utilização desses
instrumentos em conjunto com o financiamento do
PMCMV e atuação da municipalidade e CDHU8,
8   CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano é uma empresa do Governo do Estado de São
Paulo, vinculada à Secretaria da Habitação, responsável pela
promoção de moradia popular em todo o território do Estado,
voltados para o atendimento da população de baixa renda,
atendendo famílias com renda na faixa de 1 a 10 salários
mínimos.
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Com o lançamento do Programa Minha Casa,
Minha Vida – PMCMV houve uma nova revisão na
regulamentação das ZEIS para adequar os seus
conceitos às faixas do programa e, dessa forma,
conseguir financiamento para a construção dos
empreendimentos. Assim sendo, a nova definição
das tipologias de habitação passou a ser (SANTO
ANDRÉ, 2006):

Quadro 2: Utilização dos terrenos nas ZEIS B e C em 2011
Total
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Sem destinação

Com empreendimentos Com empreendimentos
executados ou
em estudo
execução

Área (m2)

Área (m2)

%

Área (m2)

%

Área (m2)

%

ZEIS B

387.244

126.912

33%

209.703

54%

50628

13%

ZEIS C

530.106

416.642

78%

113.464

21%

0

Total

917.350

543.554

59%

323.167

36%

50.628

5%
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Autor: Affonso, 2001, apud Affonso e Denaldi, 2012

Quadro 3: Empreendimentos habitacionais em ZEIS B e C por tipo de programa
Programas

Executadas

PMCMV
PAC

528

Em execução

Em projeto

Total

352

1.740

2.092

45%

817

128

1.473

32%

520

520

11%

190

4%

CDHU-PMCMV
FNHIS

120

70

HBB-BID

136

136

3%

PSH

120

120

3%

PSA

78

78

2%

40

1%

CDHU-PAC
Total

962

1.428

2.239

Autor: Affonso, 2001, apud Affonso e Denaldi, 2012

4.649

Affonso e Denaldi afirmam que foi atingida certa
efetividade na produção de HIS nas ZEIS de
vazios no Município de Santo André (AFFONSO e
DENALDI, 2012).
Entre 2008 e 2011, 41% do total das áreas ZEIS
B e C em metros quadrados de propriedade
particular foram desapropriadas ou adquiridas
pelo poder público. Os dados também mostram
que o processo foi mais forte nas ZEIS B que na
C. Os agentes principais foram o CDHU (cerca
de 180 mil metros quadrados) e a Prefeitura
Municipal de Santo André (cerca de 120 mil
metros quadrados) através dos instrumentos de
desapropriação, permuta e dação em pagamento.
Desses 41%, grande parte (36%) estavam com
empreendimentos executados ou em execução
em 2011, conforme quadro 2 na página seguinte.
Com relação à fonte de financiamento, 45% dos
empreendimentos habitacionais (executados
ou em projeto) nas ZEIS haviam sido propostos
por empresas privadas com financiamento
do PMCMV – Programa Minha Casa, Minha
Vida, conforme quadro 3. Em seguida vinham
os empreendimentos financiados pelo PAC
– Programa de Aceleração do Crescimento
do Governo Federal (32%), CDHU-PMCMV –
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano com financiamento do PMCMV (11%),
FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de

Por fim, Affonso e Denaldi (2012) apontam para
o fato da legislação de ZEIS vir sendo revisada
e aprimorada na cidade de Santo André desde
a década de 1990 em função da experiência
acumulada. Destacam:
1. A vinculação desse zoneamento às faixas de
renda familiar menor que três salários mínimos,
como uma maneira de assegurar a produção
de HIS para essa parcela da população;
2. A aplicação conjunta com outros
instrumentos e legislações como o PEUC,
IPTU progressivo, permuta e dação em
pagamento como formas de induzir a
disponibilização de terras nas ZEIS e conter a
valorização excessiva;
3. A existência de recursos públicos,
principalmente do Governo Federal, que
possibilitaram a atuação dos agentes
produtores, públicos ou privados, na execução
de empreendimentos habitacionais;

4. Contudo, as ZEIS de áreas centrais não
foram capazes de conter a valorização
imobiliária, principalmente em um período de
grande afluxo de recursos financeiros.
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Interesse Social do Ministério das Cidades (4%),
HBB-BID – Habitar Brasil BID do Ministério das
Cidades (3%), PSH – Programa de Subsídio
Habitacional da Caixa Econômica Federal (3%),
PSA – Prefeitura de Santo André (2%) e CDHUPAC (1%).

3.4. OUTROS INSTRUMENTOS DE ACESSO À TERRA URBANIZADA

3.4.1. USUCAPIÃO ESPECIAL
DO IMÓVEL URBANO
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Segundo o Estatuto da Cidade, Lei nº
10.257/2001, aquele que possuir como sua
área ou edificação urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirirlhe-á o domínio, desde que não seja proprietário
de outro imóvel urbano ou rural. As áreas
urbanas com mais de duzentos e cinquenta
metros quadrados, ocupadas por população de
baixa renda para sua moradia, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, onde não
for possível identificar os terrenos ocupados
por cada possuidor, são susceptíveis de serem
usucapidas coletivamente, desde que os
possuidores não sejam proprietários de outro
imóvel urbano ou rural. A usucapião especial
coletiva de imóvel urbano será declarada pelo
juiz, mediante sentença, a qual servirá de título
para registro no cartório de registro de imóveis.
Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de
terreno a cada possuidor, independentemente da
dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo
hipótese de acordo escrito entre os condôminos
estabelecendo frações ideais diferenciadas. Na

ação de usucapião especial urbana é obrigatória
a intervenção do Ministério Público, sendo que
os autores terão os benefícios da justiça e da
assistência judiciária gratuita, inclusive perante o
cartório de registro de imóveis. Na ação judicial
de usucapião especial de imóvel urbano, o rito
processual a ser observado é o sumário. Contudo,
de acordo com Santos Júnior e Montandon
(2011), ainda são poucos os municípios que dão
orientação para que o Poder Público municipal
promova ações de regularização fundiária por
meio da usucapião especial coletiva por meio
de seus planos diretores, como nos casos de
Macapá (AP), Boa Vista (RR) e de uma série de
municípios do Pará e do Rio de Janeiro.

3.4.2. CUEM – CONCESSÃO
DE USO ESPECIAL PARA
FINS DE MORADIA
A CUEM pode ser outorgada àquele (a) que, até
30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco
anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250
m² de imóvel público situado em área urbana,
utilizando-o para sua moradia ou de sua família.
A CUEM também pode ser outorgada em caráter

coletivo, caso em que a fração ideal atribuída
a cada possuidor não pode ultrapassar o limite
de 250 m². Prevista na MP nº 2.220/2001 e na
Lei 11.481/2007, visa regularizar a ocupação de
áreas públicas urbanas com fins de moradia. É o
reconhecimento gratuito do direito subjetivo, com
fundamento no art. 183 da Constituição Federal, e
deverá ser outorgado, obrigatoriamente, àqueles
que atenderem aos requisitos legais previstos na
MP.
Quando houver situação de risco à vida ou à
saúde dos ocupantes, o direito à moradia deve
ser garantido em outro local. Nos casos em que
a área ocupada for de uso comum do povo,
destinada a projeto de urbanização, possuir
destinação específica, como defesa nacional,
preservação ambiental, o direito de moradia
poderá ser exercido em local diferente daquele
em que se encontra a posse. De acordo com
o Portal Brasileiro de Dados Abertos, existem
919 imóveis dominiais da União em que esse
instrumento foi utilizado, perfazendo um total de
111 mil de metros quadrados (BRASIL, 2015).
Em São Paulo, o Município de Mauá foi pioneiro
na regularização fundiária utilizando-se desse
instrumento (MAKRAY, 2013).

A CDRU – Concessão de Direito Real de Uso é o
Contrato Administrativo que transfere direitos reais
da propriedade e pode ser transmissível por ato
intervivos e causa mortis. Prevista no Decreto-Lei
nº 271/1967 e na Lei nº 9.636/1998 (que prevê
sua aplicação para os terrenos da União), poderá
ser aplicada nos casos previstos em terrenos de
marinha e acrescidos – áreas inalienáveis; em
áreas vazias destinadas à provisão habitacional;
em áreas ocupadas, sujeitas à pressão imobiliária
ou em áreas de conflito fundiário; no uso
sustentável das várzeas e para a segurança da
posse de comunidades tradicionais; e para fins
comerciais.
A CDRU é aceita como garantia real nos contratos
de financiamento habitacional e é alternativa a
CUEM, pois não são exigidos requisitos de posse,
tamanho de terreno etc., podendo ser gratuita
(renda familiar mensal de até cinco salários
mínimos) ou onerosa. Esta última é alternativa
para os casos de atividades comercias ou outras
atividades econômicas em áreas de regularização
fundiária de interesse social. De acordo com

o Portal Brasileiro de Dados Abertos, existem
816 imóveis dominiais da União em que esse
instrumento foi utilizado, perfazendo um total
de 193 milhões de metros quadrados (BRASIL,
2015). O fato de não existir definição do tamanho
do terreno faz com que a área total dos imóveis
que utilizaram esse instrumento seja muito maior
que os que utilizaram o CUEM.

3.4.4. DIREITO DE
PREEMPÇÃO
Regulamentada no Estatuto da Cidade, o
direito de preempção confere ao Poder Público
municipal preferência para aquisição de imóvel
urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares. Lei municipal, baseada no plano
diretor, delimitará as áreas em que incidirá o
direito de preempção e fixará prazo de vigência,
não superior a cinco anos, renovável a partir
de um ano após o decurso do prazo inicial de
vigência. O direito de preempção será exercido
sempre que o Poder Público necessitar de áreas
para: (i) regularização fundiária; (ii) execução de
programas e projetos habitacionais de interesse
social; (iii) constituição de reserva fundiária; (iv)
ordenamento e direcionamento da expansão

urbana; (v) implantação de equipamentos urbanos
e comunitários;(vi) criação de espaços públicos
de lazer e áreas verdes; (vii) criação de unidades
de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental; (viii) proteção de áreas de
interesse histórico, cultural ou paisagístico;
O proprietário deverá notificar sua intenção de
alienar o imóvel, para que o Município, no prazo
máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu
interesse em comprá-lo. À notificação mencionada
no caput será anexada proposta de compra
assinada por terceiro interessado na aquisição
do imóvel, da qual constarão preço, condições
de pagamento e prazo de validade. O município
fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos
um jornal local ou regional de grande circulação,
edital de aviso da notificação recebida nos
termos do caput e da intenção de aquisição do
imóvel nas condições da proposta apresentada.
Transcorrido o prazo sem manifestação, fica o
proprietário autorizado a realizar a alienação para
terceiros, nas condições da proposta apresentada.
Concretizada a venda a terceiro, o proprietário
fica obrigado a apresentar ao município, no prazo
de trinta dias, cópia do instrumento público de
alienação do imóvel. A alienação processada em
condições diversas da proposta apresentada fica
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3.4.3. CDRU – CONCESSÃO
DE DIREITO REAL DE USO

nula. Nesse caso, o município poderá adquirir o
imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou
pelo valor indicado na proposta apresentada, se
este for inferior àquele.
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De acordo com Santos Júnior e Motandon (2011),
o direito de preempção é um dos instrumentos
mais frequentes nos planos diretores pós Estatuto
da Cidade. No Estado de São Paulo, por exemplo,
ele aparece em 97% dos planos avaliados pela
pesquisa coordenada pelos autores. Porém
com relação a sua efetividade, os autores
consideraram-na pequena (apenas 20%), pois
a definição do instrumento nos planos diretores
fez com que eles não fossem autoaplicáveis,
dependendo de legislação complementar.

3.5. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE ACESSO À TERRA URBANIZADA EM
CAMPINAS

Os artigos de 64 a 69 definem os prazos e
procedimentos-padrão, porém remetem a lei
específica detalhamento.
Os vazios urbanos foram definidos como as
áreas com possibilidade de parcelamento do
solo, utilização ou edificação e que não estejam
sendo aproveitadas e deveriam ter sido indicados
no Plano Setorial de Habitação ou nos Planos
Locais de Gestão, podendo ser aplicados neles os
instrumentos urbanísticos previstos no PD.

Bruno Filho e Denaldi (2009) com base em
estudo jurídico afirmam que a demarcação e a
definição da sanção a imóveis que não cumprem
a função social da propriedade não é facultativo
aos municípios. Dessa forma, Campinas estaria
um passo atrás de vários outros, que mesmo que
não tenham se empenhado na aplicação da lei,
definiram a localização e os parâmetros mínimos
para que ela possa vir a ser aplicada.
O Município de Campinas adotou a instituição
das ZEIS como parte integrante da Política de
Habitação no Plano Diretor de 2006 (CAMPINAS,
2006). Contudo, sua definição nessa lei é
bem sucinta, definindo como instrumento para
cumprimento dos objetivos e diretrizes da
Política de Habitação. Seguindo a tendência já
consolidada, o plano estabeleceu dois tipos de
ZEIS:
I. ZEIS de Indução: áreas não edificadas,
subutilizadas ou não utilizadas destinadas à
promoção de empreendimentos habitacionais de
interesse social.
II. ZEIS de Regularização: áreas resultantes de
ocupações espontâneas, produzidas de forma
desorganizada, por população de baixa renda,

em áreas públicas ou privadas ou resultantes de
parcelamentos irregulares ou clandestinos.
O artigo 85 define que nas ZEIS de indução
deverão ser utilizados os seguintes critérios, além
de outros definidos nos Planos Locais de Gestão:
I.
Priorizar as áreas que possuam, em
seu entorno, infraestrutura e equipamentos
comunitários e urbanos;
II. Adotar para ZEIS de até 300.000
m² (trezentos mil metros quadrados),
exclusivamente os parâmetros estabelecidos
na Lei Municipal nº 10.410, de 17 de janeiro de
2000 ou norma posterior;
III. Adotar para ZEIS superiores a 300.000 m²
(trezentos mil metros quadrados), apenas para
o que exceder, os parâmetros da Lei de Uso e
Ocupação do Solo.
Com isso, o PD adota os parâmetros já existentes
para os novos EHIS nas ZEIS de indução, definido
o corte de 300 mil metros quadrados (30 hectares)
para a utilização de parâmetros mais flexíveis,
com lotes, sistema viário e proporções de áreas
livres e publicas menores que a lei de zoneamento
atual, tendo em vista se tratar de ZEIS.
Já o artigo 86 define que:
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Com relação aos instrumentos de acesso à terra
urbanizada, o Plano Diretor de Campinas, Lei
Complementar nº 15/2006, é bastante genérico,
sem definição ou marcação das áreas passíveis,
remetendo-os quase sempre às leis específicas.
Com relação à função social da propriedade
urbana, o artigo 10 considera como imóvel não
edificado a terra nua desprovida de qualquer
edificação e que não atenda à utilização prevista
na legislação específica; subutilizado o imóvel
cujo aproveitamento esteja abaixo do mínimo
definido na legislação específica e não utilizado o
imóvel que, a par de possuir edificação, encontrase abandonado ou não habitado, incluídas as
construções paralisadas ou em ruínas.
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“nas ZEIS de Regularização será preservada,
sempre que possível, a tipicidade da
ocupação local, desde que observadas as
exigências técnicas necessárias à execução
da infraestrutura e à circulação e garantidas
condições adequadas de habitabilidade,
ressalvados os casos de situação de risco”.
Com isso, o PD estabelece dois parâmetros
de ocupação diferenciados para as ZEIS de
regularização e indução. Contudo, não existe
em nenhum lugar no PD a definição do que seja
habitação de interesse social, a quem se destina
ou quais os parâmetros mínimos e máximos de
cada ZEIS. Portanto, a sua instituição pode ter
resultado em pouca efetividade na cidade.
A Lei nº 10.410/2000, que dispõe sobre os EHIS
- Empreendimentos Habitacionais de Interesse
Social, e estabelece outras normas sobre
habitação popular, também não define critérios
para criação e o gravame das ZEIS, nem define
parâmetros para HIS (CAMPINAS, 2000). Ao
não estabelecer esses critérios, essa lei acabou
permitindo a construção de empreendimentos
isentos de cumprir com as normas do zoneamento
em qualquer lugar da cidade sob o pretexto de
construção de habitação popular.

Quando estabelece no artigo quarto parâmetros
específicos para os cinco tipos previstos de
EHIS (lotes urbanizados; unidades acabadas
unifamiliares; unidades acabadas multifamiliares
agrupadas horizontalmente; unidades acabadas
multifamiliares agrupadas verticalmente e
unidades evolutivas, isoladas ou agrupadas),
não favorece a implementação das ZEIS de
regularização, cuja utilização corrente em
outras cidades é de estabelecer parâmetros
diferenciados de acordo com as características
de cada ZEIS, por meio de plano urbanístico
desenvolvido pelo conselho gestor da ZEIS,
possibilitando assim a regularização fundiária e
urbanística.
Da mesma forma, essa lei reconhece somente
como EHIS os empreendimentos formais,
localizados em implantados em lotes ou
glebas resultantes de desdobro; loteamento;
desmembramento; subdivisão e anexação (artigo
quinto), não reconhecendo a cidade informal.
Ou seja, essa lei deverá ser revisada e seu
texto adequado para que não inviabilize a ação
do poder público e até da iniciativa privada nas
intervenções nas ZEIS de regularização e a
produção de HIS.

Com relação à regularização, a única vez que a
questão aparece é na contrapartida de interesse
social, taxa paga pelo empreendedor privado
no valor de 3,5% do valor do empreendimento
que constituirá o FUNDAP – Fundo de Apoio
à População de Subhabitação Urbana, cujos
recursos serão aplicados na seguinte ordem de
prioridade: produção de habitação para a retirada
de famílias em área de risco e desocupação de
área pública, para regularização e urbanização de
áreas ocupadas e para a produção de habitação
para famílias com renda inferior a cinco salários
mínimos.
Contudo, parece que a taxa de 3,5% do valor do
empreendimento pode onerar mais os EHIS, que
por ser de interesse social deveriam ter incentivo
e não cobrança. Talvez fosse mais interessante
ao município, cobrar essa taxa de todo e qualquer
empreendimento habitacional no município com
exceção justamente dos EHIS. Essa taxa poderia
ser direcionada ao Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social, nos termos da Lei Federal nº
11.124/2005.

4.0 OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
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A implementação de infraestrutura urbana sempre
representou um grande custo para o poder
público, em qualquer esfera de governo. Por
outro lado, isso sempre resultou na valorização
dos imóveis e terrenos adjacentes a essa
infraestrutura, valorização essa que geralmente
é captada pelos proprietários, através do
aumento dos alugueis ou do valor de venda
desses imóveis. Em função disso, surgiu em
várias cidades do mundo a cobrança de taxas
sobre os melhoramentos realizados, como forma
de recuperar para o poder público parte da
valorização advinda dos investimentos realizados.
Hoje em dia, existe uma vasta literatura sobre a
captura da valorização imobiliária decorrente da
atuação do poder público, seja pela implantação
de infraestrutura, seja pela modificação da
legislação urbanística ou edilícia. Esses
mecanismos de taxação da valorização funcionam
como forma de ressarcir o Estado dos custos
dessa implantação, possibilitando a sua atuação

contínua, conforme esquema teórico da figura 3.
Conforme pode ser visto nessa figura, após o
investimento público em um ativo subutilizado
(terra ou infraestrutura), cria-se uma valorização
(I). Essa valorização é realizada após o
investimento da iniciativa privada (II). Com a
comercialização da mercadoria produzida pela
iniciativa privada (habitação, pontos comerciais,
escritórios etc.), essa valorização é capturada
(III). Com os instrumentos de recuperação de
valorização, parte desta é captura pelo Poder
Público (IV). Com isso, há um aumento no poder
de investimento do Poder Público, iniciando um
novo ciclo de valorização (V).
A discussão sobre a utilização de instrumentos
urbanísticos para a captura de valorização
imobiliária remonta a década de 1970 na cidade
de São Paulo. As experiências espanhola, italiana,
francesa e norte-americana desse período tiveram
muita influência no estudo e proposição desses

novos instrumentos urbanísticos e dispositivos
legais, tais como o a desvinculação do direito de
construir do direito de propriedade, “solo criado”, a
urbanização compulsória, o direito de preempção
e a transferência de potencial construtivo (SÃO
PAULO, 1979).
Nessas discussões destacou-se principalmente
o conceito do “solo criado”, correspondente à
“área construída que exceder a certa proporção
da área do terreno” no qual a construção se
encontra (AZEVEDO NETTO, MOREIRA, et
al., 1977, p. 9). Esse conceito surgiu em 1975
das reflexões que vinham sendo desenvolvidas
por diversos técnicos da administração pública,
vinculados principalmente ao CEPAM – Centro
de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal da Secretaria de Estado dos Negócios
do Interior (MOREIRA, DE AMBROSIS, et al.,
1975). Posteriormente foi amplamente difundido
nos anos seguintes pelo próprio CEPAM e
IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil, em

Pode-se perceber que esses conceitos definidos
nesse período vão fundamentar posteriormente
a criação da operação urbana consorciada,
a outorga onerosa do direito de construir e a
transferência do potencial construtivo.

Figura 3: Esquema teórico da captura de valorização imobiliária
Fonte: Nobre, 2015

OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

37

seminários sobre o tema, e a imprensa em geral e
especializada (Memorando, 1977).

4.2. OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

4.2.1. BREVE HISTÓRICO
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Conforme já mencionado, a conceito da operação
urbana consorciada está intimamente ligada ao
conceito do solo criado. A ideia desse instrumento
surgiu de uma série de estudos realizados pela
SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento
do Município de São Paulo, entre 1983 e 1985.
O dossiê resultante destes estudos definia as
operações urbanas como “conjuntos integrados
de intervenções urbanas desenvolvidas em áreas
determinadas da cidade, sob a coordenação do
Poder Público, visando à obtenção de resultados
relevantes para os objetivos do Plano Diretor”,
com os objetivos de viabilizar a produção
de habitação popular, infraestrutura urbana,
equipamentos coletivos com a participação da
iniciativa privada (SÃO PAULO, 1985 apud.
MONTANDON, 2009, p. 15).
O instrumento Operação Urbana foi inserido
na proposta do Plano Diretor de São Paulo
1985/2000 conforme o conceito acima (SÃO
PAULO, 1985). Em função da limitação do Poder
Público para atuar no processo de urbanização,
tendo em vista a crise econômica dos anos 1980,
a ideia era instituir a Parceria Público-Privado
com intuito de minimizar os gastos públicos, tendo
como objetivos viabilizar a produção de habitação
popular, infraestrutura, equipamentos coletivos e

acelerar transformações urbanísticas de acordo
com o PD.
Essa proposta definiu 35 operações urbanas
nos bairros de São Miguel, São Matheus, Vila
Matilde, Vila Maria, Campo de Marte, Centro,
Santo Amaro, Pinheiros, Barra Funda, Vila Nova
Cachoerinha, Paraisópolis e Campo Limpo.
Contudo, na regulamentação do plano em lei,
seu conceito foi simplificado e a sua importância
reduzida, visto que já se encontrava em
funcionamento no município de São Paulo outro
instrumento de captura da valorização imobiliária,
a Operação Interligada.
O conceito foi implementado na Operação Urbana
Anhagabaú, instituída pela Lei nº 11.090/1991
com o intuito de incentivar a preservação do
patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano,
promover o melhor aproveitamento dos imóveis
subutilizados e implementar um programa de
obras de melhoria do espaço público.
Porém, essa operação não obteve muito êxito
em função da falta de interesse do mercado
imobiliário pelo Centro Histórico da cidade, visto
que seus investimentos concentravam-se nas
regiões de maior renda no Quadrante Sudoeste
da cidade. O instrumento só se consolidou a partir

de 1995 com a instituição da Operação Urbana
Faria Lima nessa região, tendo sido a primeira “a
produzir resultados financeiros efetivos, ou seja,
a gerar um ambiente de autofinanciamento para
a realização das Intervenções previstas mediante
Outorgas Onerosas e sem comprometer, portanto,
o orçamento e as finanças do município”. (SÃO
PAULO, 2008, p. 47).
Posteriormente o instrumento Operação Urbana
foi regulamentado a nível nacional no Estatuto
da Cidade, passando a se chamar Operação
Urbana Consorciada. Atualmente diversas
cidades do Brasil se utilizam desse instrumento.
Conforme relatório da Rede Nacional de Avaliação
e Capacitação para Implementação dos Planos
Diretores Participativos do Ministério das Cidades,
71% dos municípios brasileiros analisados
adotaram esse instrumento em seu plano diretor
(SANTOS JUNIOR e MONTANDON, 2011).

4.2.2. DEFINIÇÕES LEGAIS
A primeira definição legal do instrumento operação
urbana consta da lei que instituiu o Plano Diretor
do Município de São Paulo de 1988. Conforme
já mencionado, o conceito havia surgido nos
estudos para o Plano Diretor 1985/2000,
porém foi bastante simplificado na lei do plano,
passando a ser uma das diretrizes para as áreas

Tendo em vista a sua previsão, ainda que sucinta,
no plano diretor, o município de São Paulo passou
a se utilizar desse instrumento. A lei da primeira
operação urbana que entrou em vigor na cidade
definiu esse instrumento como:
“um conjunto integrado de intervenções
coordenadas pela Prefeitura... com a
participação dos proprietários, moradores,
usuários permanentes e investidores privados,
visando à melhoria e valorização ambiental
da (sua) área de influência imediata..” (SÃO
PAULO, 1991, artigo 1º)
Essa definição permaneceu, pois é bastante
coincidente com a definição do Estatuto da
Cidade, conforme abaixo:
“Considera-se operação urbana consorciada
o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Público municipal,
com a participação dos proprietários,
moradores, usuários permanentes e
investidores privados, com o objetivo de
alcançar em uma área transformações
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a

valorização ambiental.” (BRASIL, 2001, artigo
32, parágrafo 1º).
Segundo o Estatuto, aplicação das operações
urbanas consorciadas deverá ser regulamentada
em lei municipal específica, baseada no plano
diretor. A definição no Plano Diretor pode ser
bastante sucinta, constando a sua localização (o
perímetro exato poderá ser mais bem definido na
lei específica) e os objetivos gerais.
Nas OUC poderão ser previstas as seguintes
medidas:
I. A modificação de índices e características
de parcelamento, uso e ocupação do solo e
subsolo, bem como alterações das normas
edilícias, considerado o impacto ambiental
delas decorrente;
II. A regularização de construções, reformas ou
ampliações executadas em desacordo com a
legislação vigente.
III. A concessão de incentivos a operações
urbanas que utilizam tecnologias visando
a redução de impactos ambientais, e que
comprovem a utilização, nas construções e
uso de edificações urbanas, de tecnologias
que reduzam os impactos ambientais e
economizem recursos naturais, especificadas

as modalidades de design e de obras a serem
contempladas.
Cada operação urbana consorciada deverá ser
aprovada em lei específica no qual constará o
plano da operação urbana consorciada, contendo,
no mínimo:
I. Definição da área a ser atingida;
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II. Programa básico de ocupação da área;
III. Programa de atendimento econômico e
social para a população diretamente afetada
pela operação;
IV. Finalidades da operação;
V. Estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI. Contrapartida a ser exigida dos
proprietários, usuários permanentes e
investidores privados em função da utilização
dos benefícios previstos;
VII. Forma de controle da operação,
obrigatoriamente compartilhado com
representação da sociedade civil.
VIII. Natureza dos incentivos a serem
concedidos aos proprietários, usuários
permanentes e investidores privados.
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consolidadas, definido como a “ação conjunta dos
setores público e privado, destinados à melhoria
do padrão de urbanização” (SÃO PAULO, 1988,
artigo 14, inciso II, alínea g).
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Os recursos obtidos por cada operação
urbana consorciada deverão ser aplicados
exclusivamente na própria da operação. A lei
específica que aprovar a operação urbana
consorciada poderá prever a emissão pelo
município de quantidade determinada de CEPAC Certificados de Potencial Adicional de Construção,
que serão alienados em leilão ou utilizados
diretamente no pagamento das obras necessárias
à própria operação.
Estes CEPAC serão livremente negociados, mas
conversíveis em direito de construir unicamente
na área objeto da operação. Apresentado o
pedido de licença para construir, o certificado de
potencial adicional será utilizado no pagamento
da área de construção que supere o coeficiente
básico de aproveitamento até o limite fixado pela
lei específica que aprovar a operação urbana
consorciada.

4.2.3. ESTUDOS DE CASO
São Paulo
Conforme já mencionado, o conceito de operação
urbana surge em São Paulo na década de 1980.
Baseado na ideia do solo criado, cuja experiência
já se testava em São Paulo através da Operação
Interligada, o instrumento surgiu para possibilitar a
parceria do poder público com a iniciativa privada
no processo de urbanização, tendo em vista crise
financeira do Estado Brasileiro no final da década
de 1980.
Cada Operação Urbana é criada por meio de
lei específica, sujeita à aprovação por quórum
qualificado pela Câmara Municipal (aprovação
por um mínimo de três quintos dos vereadores)
(SÃO PAULO, 2014). A lei autorizativa descreve o
perímetro da Operação Urbana, confere direitos
e responsabilidades às partes envolvidas, define
os critérios de financiamento da Operação Urbana
e estabelece um Programa de Investimentos que
serão custeadas com as contrapartidas.
Os recursos advindos das contrapartidas são
depositados em contas bancárias vinculadas a
cada Operação Urbana, não se confundindo,
portanto, com o caixa geral da prefeitura e devem,
obrigatoriamente, ser aplicados nas Intervenções
dentro dos limites estabelecidos na própria lei.

A partir da regulamentação do Estatuto da
Cidade, as contrapartidas passaram a ser feitas
através da compra de CEPAC. A mesma lei
que cria a Operação Urbana Consorciada deve
prever a emissão, pelo Município, de quantidade
determinada de CEPAC, que podem ser alienados
em leilão ou utilizados diretamente no pagamento
das obras e desapropriações necessárias à
própria operação.
Os CEPAC são utilizados no pagamento dos
Direitos Urbanísticos Adicionais outorgados
onerosamente pela municipalidade. Cada CEPAC
pode ser utilizado:
I. Como área de construção que supere os
padrões estabelecidos pela legislação de uso
e ocupação do solo, até o limite fixado pela
lei específica que aprovar a Operação Urbana
Consorciada;
II. Como uso não previsto pela legislação
ordinária de uso e ocupação do solo,
respeitadas as determinações previstas na lei
específica da Operação Urbana Consorciada;
III. Como exceção aos demais parâmetros
urbanísticos que supere as restrições impostas
a cada zona pela lei de uso e ocupação do
solo.

•
•
•
•
•

Operação Urbana Anhagabaú (extinta);
Operação Urbana Consorciada Faria Lima;
Operação Urbana Consorciada Água Branca;
Operação Urbana Centro;
Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada.

A Operação Urbana Anhagabaú foi a primeira
a ser criada na cidade, instituída pela Lei nº
11.090/1991 com o intuito de incentivar a
preservação do patrimônio histórico, cultural
e ambiental urbano, promover o melhor
aproveitamento dos imóveis subutilizados e
implementar um programa de obras de melhoria
do espaço público. Porém, essa operação
não obteve muito êxito em função da falta de
interesse do mercado imobiliário pelo Centro
Histórico da cidade, visto que seus investimentos
concentravam-se no Quadrante Sudoeste da
cidade.
A Operação Urbana Consorciada Faria Lima
– OUCFL foi instituída pela Lei nº 11.732/1995,
compreendendo 650 hectares de área situada no

Quadrante Sudoeste da cidade de São Paulo.
Em função de sua localização, essa operação
teve ampla adesão do mercado imobiliário, que
comprou outorga onerosa do direito de construir
até 2004, e depois, com a revisão da operação
na Lei nº 13.769/2004, através da compra de
CEPAC, tornando-se a operação urbana que mais
arrecadou em São Paulo.
O estoque de área de construção adicional, que
foi previsto originalmente em 1,25 milhões de
metros quadrados, posteriormente foi alterado
para 2,25 milhões pela Lei nº 13.769/2004, sendo
que desses 940 mil já haviam sido utilizados,
restando, portanto, 1,31 milhões.
Tendo em vista que essa operação se localiza em
área de grande interesse do mercado imobiliário,
a OUCFL arrecadou de novembro de 1995 até
novembro de 2014 o montante de R$ 2 bilhões,
conforme quadro 4, correspondendo a uma
área adicional de 990 mil metros quadrados, na
media de valor unitário de R$ 2.037/m2 adicional.
Até esse período, já haviam sido gastos R$ 1,6
bilhões sendo que mais da metade com obras e
serviços, 16% para a construção de HIS e 8% na
implantação das estações da Linha 4 – Amarela
do Metrô.
O principal objetivo dessa operação é reorganizar
o sistema viário da região através de uma serie de
obras, principalmente viárias:

•

•
•

Prolongamento da avenida Faria Lima
interligando-a às avenidas Pedroso de Moraes
e Hélio Pelegrino até alcançar a avenida
República do Líbano;
Construção dos túneis jornalista Fernando
Vieira de Mello e Max Feffer;
mplantação de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo
Veloso.

Além das obras viárias, foram previstas as
seguintes obras:
•
•
•

•

Construção de terminal multimodal junto a
estações da CPTM e Metrô;
Reurbanização do Largo da Batata;
Urbanização das favelas do Real Parque, com
a provisão de 1.252 unidades novas de HIS;
Coliseu com 260 unidades e Panorama com
318;
Construção de 6,6 km de ciclovia no canteiro
central.

41

OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Desde 1991 foram criadas cinco operações
urbanas em São Paulo. A partir de 2001, as novas
operações urbanas passaram a ser consorciadas
e algumas antigas foram revisadas para se
adequarem ao Estatuto da Cidade, sendo elas:

Quadro 4: Resumo da movimentação financeira da Operação Urbana Consorciada Faria Lima
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ENTRADAS

R$

2.017.753.902,22

%

Outorga Onerosa

R$

465.321.920,86

23%

Leilão de CEPAC

R$

1.047.908.464,18

52%

CEPAC - Colocação
Privada

R$

140.971.609,42

7%

Outras Entradas

R$

4.039.838,05

0%

Receita Financeira
Líquida

R$

359.512.069,71

18%

SAÍDAS

R$

(1.567.496.241,88)

Obras e Serviços

R$

(904.899.796,95)

58%

Habitação de Interesse
Social-Real Parque

R$

(254.704.735,30)

16%

Taxa de Administração

R$

(87.494.861,91)

6%

Outras Despesas

R$

(5.954.432,82)

0%

Desapropriação

R$

(185.519.012,98)

12%

Desapropriação - HIS
Real Parque

R$

(8.423.401,92)

1%

Transporte Coletivo –
Metrô

R$

(120.500.000,00)

8%

SALDO FINAL

R$

450.257.660,34

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/oufl/ouc_faria_
lima_resumo_financeiro_nov_2014.pdf

Dessa forma, o objetivo estratégico da OUAB é a
promoção do desenvolvimento da região, dando
condições para que as potencialidades sejam
devidamente efetivadas. Os objetivos específicos
desta Operação Urbana são os seguintes:
•

•
Figura 4: Túnel Fernando Viera de Mello, Largo da Batata, Conjunto Habitacional Real Parque e ciclovia na Av. Faria Lima.
Fonte: http://gazetadepinheiros.com.br/uploads/Largo_da_Batata_24_grupo1.jpg
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/oufl/16_ggoucfl_
apresentacao_dezembro_12.pdf

•

Implantar um conjunto de melhoramentos
viários visando ligações de longo percurso
e a reestruturação do viário local, hoje
fragmentado;
Melhorar os sistemas de macro e micro
drenagem para diminuir os problemas de
inundação ocasionados pela deficiência das
redes e galerias existentes;
Implantar espaços públicos;
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A Operação Urbana Água Branca – OUAB foi
instituída na Lei nº 11.774/1995, abrangendo parte
dos bairros da Água Branca, Perdizes e Barra
Funda. A região conta com boa infraestrutura
de transportes, seja pela presença de avenidas
estruturais (Marginal do Tietê, Francisco
Matarazzo, Marques de São Vicente), seja pela
presença de rede de transportes coletivos sobre
trilhos com as Linhas 7 – Rubi e 8 – Diamante
da CPTM e 3 – Vermelha do Metrô e o terminal
metrô-rodo-ferroviário da Barra Funda. Contudo
como a área é remanescente das várzeas do
Tietê e com presença de galpões industriais,
apresentava até recentemente uma densidade
populacional muito baixa da ordem de 25
habitantes/hectare no Distrito Barra Funda.

•
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Implantar equipamentos comunitários;
• Construção de, no mínimo, 630 (seiscentas
e trinta) unidades habitacionais de interesse
social com atendimento preferencial dos
moradores das Favelas Aldeinha e do Sapo.
A Lei de criação da OUAB definiu um estoque
construtivo adicional de 1,2 milhões de metros
quadrados, sendo 300 mil para usos residenciais
e 900 para usos não residenciais. Até novembro
de 2014, tinham sido consumidos 812 mil metros
quadrados, sendo o total do estoque residencial
e 513 mil dos usos não residenciais, arrecadando
R$ 678 milhões, a um custo médio unitário de
R$ 835,00/m2 adicional construído. As obras
principais foram a ligação viária da avenida
Francisco Matarazzo à avenida Auro Soares de
Moura Andrade, a construção da “Fábrica dos
Sonhos” (equipamento de auxílio às produções
carnavalescas), implantação de unidades de HIS,
obras de drenagem dos córregos da Água Preta.
Recentemente foi aprovada na Câmara dos
Vereadores a Lei n.º 15.893/2013, objetivando a
revisão da Operação Urbana Água Branca com o
intuito de adequá-la à legislação federal (Estatuto
da Cidade) e à legislação municipal (Plano Diretor
Estratégico), contendo um plano urbanístico com
melhorias no sistema de circulação e mobilidade,
além da localização do sistema de áreas verdes,
os estudos para a avaliação da capacidade de
suporte da infraestrutura viária, de transportes,
circulação e mobilidade.

Quadro 5: Resumo da movimentação financeira da Operação Urbana Água Branca.
ENTRADAS

R$

678.252.095,21

%

Outorga Onerosa

R$

545.269.386,24

80%

Receita Financeira
Líquida

R$

132.982.708,97

20%

SAÍDAS

R$

(110.949.029,78)

Obras e Serviços

R$

(74.362.865,89)

67%

Taxa de Administração

R$

(31.719.137,12)

29%

Desapropriação

R$

(4.656.705,58)

4%

Outras Despesas

R$

(210.321,19)

0%

SALDO FINAL –
DISPONÍVEL

R$ 567.303.065,43

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/ouab/ou_agua_
branca_resumo_financeiro_nov_2014.pdf

Figura 5: Projeto urbanístico para a OUCAB revisada pela Lei nº 15.893/2013.
Fonte: SP Urbanismo.
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A Operação Urbana Centro – OUC foi instituída
na Lei nº 12.349/1997, abrangendo as regiões dos
chamados Centro Velho e Centro Novo, e parte de
bairros históricos como Glicério, Brás, Bela Vista,
Vila Buarque e Santa Ifigênia, englobando área
de aproximadamente 663 hectares. A partir do
diagnóstico sobre a necessidade de requalificação
funcional do Centro, essa Operação visava a
requalificação dessa área buscando estimular
investimentos imobiliários na região.
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Para isso, essa operação estabeleceu incentivos
à produção de novas edificações, à regularização
de imóveis, à reconstrução e reforma das
existentes para sua adequação a novos usos,
mediante contrapartida financeira. Criou
estímulos e benefícios para atrair a construção
de habitações, hotéis e de edifícios garagem,
bem como os destinados à cultura, à educação
e ao lazer. De fato, essa lei permitiu os maiores
CA – Coeficientes de Aproveitamento da cidade,
podendo chegar até 12 vezes a área do terreno,
conforme quadro 6.

Quadro 6: Coeficientes de aproveitamento máximo previstos na Operação Urbana Centro.
Usos

Coeficiente de Aproveitamento Máximo
Residencial

Hoteleiro

Serviços

Garagens

Total

Edifícios
residenciais

6,0

-

-

-

6,0

Edifícios de
uso misto

6,0

-

-

6,0

12,0

Hotéis de
turismo

-

6,0

2,0

4,0

12,0

Fonte: SP Urbanismo, 2010.

Contudo, apesar de todos os incentivos previstos,
essa operação urbana apresentou uma baixíssima
adesão, conforme pode ser visto na tabela 6
acima. Após dezessete anos de operação urbana,
houveram apenas 125 propostas de adesão.
Destas, apenas 23 foram aprovadas. Dessas 23,
5 foram de compra de potencial construtivo, 5
foram de transferência de potencial construtivo
e 13 foram de exceções para regularização de
imóveis irregulares.
Isso talvez explique o baixo retorno financeiro
dessa operação urbana, conforme tabela 7 ao
lado. Enquanto o retorno da OUCFL foi R$ 2
bilhões e da OUAB foi R$ 678 milhões, essa
operação urbana só arrecadou R$ 48 milhões.
Parte dos recursos arrecadados foi investida em:

Regra de transferência
de potencial construtivo
para imóveis com
coeficiente de
aproveitamento abaixo
de 7,5.
47

Regra de transferência
de potencial construtivo
para imóveis com
coeficiente de
aproveitamento acima
de 7,5.

Figura 6: Normas para transferência de potencial construtivo de imóveis tombados.
Fonte: SP Urbanismo.
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Criou também condições especiais para a
transferência de potencial construtivo de imóveis
de interesse histórico. Por essa operação urbana,
imóveis tombados pelo patrimônio histórico
poderiam transferir 100% da diferença entre o CA
real e o CA 12, para imóveis com CA abaixo de
7,5; 60% da área construída entre CA 7,5 e 12;
40% da área construída para CA entre 12 e 15;
e 20% da área construída para CA acima de 15;
conforme figura 6 na página ao lado.

Quadro 7: Resumo das solicitações da ou centro em 06.05.2014.
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Tipo de
solicitação

Aprovadas

Indeferidas

Análise

Total

Solicitações de
transferência

05

11

20

36

Solicitações de
compra

05

31

00

36

Solicitações de
exceções

13

34

6

53

Total

23

76

26

125

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/ouc/listagem_solicita_operacao_urbana_06_04_2014.pdf
Quadro 8: Resumo da movimentação financeira da Operação Urbana Centro

ENTRADAS

R$ 47.766.710,43

%

Outorga Onerosa

R$ 29.095.143,38

61%

Receita Financeira Líquida

R$ 18.671.567,05

39%

SAÍDAS

(R$ 8.282.463,94)

Obras e Serviços

(R$ 3.064.791,63)

37%

Taxa de Administração

(R$ 1.061.971,97)

13%

Desapropriação

(R$ 4.017.192,93)

49%

Outras Despesas

(R$ 138.507,41)

1%

SALDO FINAL - DISPONÍVEL

R$ 39.484.246,49

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/ouab/ou_centro_resumo_financeiro_nov_2014.pdf

•

Requalificação do espaço público – reforma
das Praças do Patriarca, Dom José Gaspar,
Roosevelt, da Sé e do Parque Dom Pedro;
Desapropriação e obras da Praça das Artes e
da Vila Itororó.

A Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada - OUCAE (Lei nº 13.260/2001 e Lei
15.416/2011) foi a primeira aprovada após o
Estatuto da Cidade e já sendo “Consorciada”
podendo utilizar plenamente os dispositivos da lei
federal. Tem como diretriz principal a revitalização
da região de sua abrangência com intervenções
que incluem sistema viário, transporte coletivo,
habitação social e criação de espaços públicos de
lazer e esportes.
A proposta de um via estrutural no Córrego das
Águas Espraiadas remonta a década de 1960.
Na época o DER – Departamento de Estradas
e Rodagem procedeu à desapropriação da área
na década de 1970. Contudo, a avenida não foi
construída na época e ao longo do tempo, a área
foi ocupada por inúmeras favelas. Em meados
de 1995, a PMSP – Prefeitura do Município de
São Paulo retomou o projeto de construção da
avenida, removendo 28 das 68 favelas perfazendo
uma população de aproximadamente 20 mil
pessoas retiradas, ocasionou a valorização
da área que já apresentava empreendimentos
comerciais de alto padrão.

A Lei nº 13.260/2001 estabeleceu as diretrizes
urbanísticas para a área de influência da atual
Avenida Jornalista Roberto Marinho, que
ligará a Avenida das Nações Unidas (Marginal
do rio Pinheiros) à Rodovia dos Imigrantes,
compreendendo uma área de 1.373,32 hectares,
conforme figura 2. As principais intervenções
previstas na lei são (SÃO PAULO, 2001):
•
•
•
•
•
•

Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho até a Rodovia dos Imigrantes
(aproximadamente 4,5 km);
Abertura de vias laterais a essa avenida
desde a Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini até a Avenida Washington Luís;
Duas pontes sobre o Rio Pinheiros, ligando a
Marginal à avenida em questão;
Construção de passagens em desnível nos
principais cruzamentos desta avenida;
Implantação de passarelas de pedestres;
Construção de 8.500 unidades habitacionais
de interesse social para os moradores das
favelas existentes.

O valor estimado das intervenções na época foi
de R$1,1 bilhão, sendo que era esperado que
a maior parte dos recursos fosse proveniente
da venda de CEPAC. A previsão inicial era de
emitir 3,75 milhões CEPAC, podendo atingir
4,85 milhões metros quadrados adicionais de
construção, a um custo mínimo inicial de R$

300,00 pelo prazo de 15 anos. O custo mínimo do
CEPAC foi estipulado a partir do maior valor que
ele pode assumir para manter o empreendimento
competitivo. Para tanto foi utilizado o método do
terreno virtual, cujo princípio é a comparação
entre o imóvel ao qual se agrega o benefício da
outorga onerosa, com outro terreno de mesmas
características cuja área seja virtualmente maior,
de tal forma que a potencialidade construtiva
seja atingida sem o pagamento de contrapartida
financeira (BRASIL, 2002).
Conforme o guia para implementação do Estatuto
da Cidade, da Câmara Federal:
“O Critério do Terreno Virtual parte da
hipótese de que o proprietário do terreno
a ser beneficiado teria a possibilidade de
adquirir um terreno vizinho ao seu, com uma
metragem quadrada suficiente para ampliar a
área construída de seu empreendimento até o
limite desejado. Como se trata de um “terreno
virtual”, este não pode possuir o mesmo valor
de um terreno real, que poderia ser usado para
piscina, jardim, quadra de esportes, etc. Por
esse motivo, admitiu-se para o terreno virtual
um valor aproximado de 70% do terreno real.”
(BRASIL, 2002, p. 14).
O mesmo critério foi adotado para definição do
metro quadrado de outorga onerosa do direito de
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•

construir em São Paulo, contudo, como o CEPAC
é um título leiloado na Bolsa de Valores de São
Paulo, o seu valor unitário pode atingir níveis
muito maiores.

OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

50

Com relação à gestão da operação, a lei instituiu
o Grupo de Gestão da Operação Urbana
Consorciada Água Espraiada, órgão consultivo e
deliberativo coordenado pela EMURB, composto
por 17 membros, com oito representantes das
secretarias e subprefeituras envolvidas e oito
representantes da sociedade civil, além de
seu coordenador, pertencente à EMURB (SÃO
PAULO, 2001, art. 19).
Entre agosto de 2004 e fevereiro de 2012
foram realizados dezessete leilões de CEPAC,
arrecadando por volta R$ 2,9 bilhões pela
venda de 3,4 milhões de CEPAC, consumindo
3,2 milhões metros quadrados adicionais (SP
Urbanismo, 2014). Com relação aos títulos,
eles tiveram uma valorização de 427%, sendo
negociados a R$ 1.282,00 em fevereiro de
2012. No mesmo período o Real se desvalorizou
em 72%, conforme o índice IPC-A do IBGE9,
demonstrando a grande valorização pelo qual
9
O valor de desvalorização do Real foi calculado
pelo IPC-A – Índice de Preço ao Consumidor Amplo
do IBGE, através do site Calculadora do Cidadão do
Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.
do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1).

passa a região. Do montante arrecadado, R$ 1,9
bilhões foram gastos, sendo que 28% em obras
(principalmente viárias), 27% em desapropriações,
20% na construção do VLT da Linha 17 –
Ouro do Metrô e 10% na construção de HIS
(aproximadamente 720 unidades).
Os recursos foram destinados a construção
da Ponte Otávio Frias Filho (ponte estaiada);
empreendimentos habitacionais destinados à
população moradora do Jd. Edith, Corruíras,
Iguaçu/Gutemberg e Estevão Baião ao longo
do Córrego Água Espraiada; projetos e obras
relativos às vias locais do Brooklin, prolongamento
da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia
dos Imigrantes (Túnel e Via Parque - vias de
acesso local aos bairros da região e um grande
parque linear com aproximadamente 612 mil m²);
Parque Chuvisco e prolongamento da Avenida
Chucri Zaidan , que se estenderá até a Avenida
João Dias.
A Lei nº 15.416/2011 que reviu essa operação
urbana, lançou mais um pacote de obras a serem
financiadas com os novos leilões:
•

Abertura de vias ao longo do córrego Água
Espraiada, desde a Av. Lino de Moraes Leme
até as proximidades da Rua Leno, consistindo
em uma via parque, com duas vias laterais
para distribuição de tráfego local;

•

•
•

•
•
•
•

•

Abertura de duas vias laterais de distribuição
de tráfego local, desde a Av. Eng. Luís Carlos
Berrini até a Av. Washington Luís, ao longo
do trecho implantado da Av. Água Espraiada
(atualmente denominada Av. Jornalista
Roberto Marinho);
Passagem em desnível nos cruzamentos com
diversas vias
Execução de via expressa subterrânea em
túnel, promovendo a ligação da atual Av.
Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos
Imigrantes, a partir das proximidades da Av.
Pedro Bueno;
Criação de parque entre as vias locais,
visando a proteção ambiental.
Prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan até a
Rua da Paz;
Alargamento de diversas ruas;
Execução de via subterrânea em túnel
sob a Rua José Guerra, no trecho entre as
proximidades das ruas Antônio das Chagas e
Dr. Aramis Ataide;
Execução de ponte entre as Pontes do
Morumbi e João Dias, bem como sua ligação
viária até o prolongamento da Av. Dr. Chucri
Zaidan.

Uma das principais críticas a essa operação
urbana está justamente na distribuição dos
recursos. A construção de apenas 717 unidades
de HIS representa apenas 10% dos gastos e

ENTRADAS

R$

3.610.706.279,81

Leilão de CEPAC

R$

2.891.275.029,00

80%

CEPAC - Colocação
Privada

R$

55.030.819,86

2%

Receita Financeira
Líquida

R$

664.400.430,95

18%

SAÍDAS

R$

(1.922.826.774,36)

Obras e Serviços

R$

(536.697.679,06)

28%

Habitação de Interesse
Social

R$

(186.493.251,34)

10%

Taxa de Administração

R$

(107.317.816,55)

6%

Outras Despesas

R$

(22.965.547,39)

1%

Desapropriação

R$

(512.327.534,52)

27%

Desapropriação - HIS

R$

(166.915.581,03)

9%

Transporte Coletivo Metrô

R$

(390.109.364,47)

20%

SALDO FINAL

R$

1.687.879.505,45

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/ouab/ou_agua_
espraiada_resumo_financeiro_nov_2014.pdf

um montante muito inferior das 4 mil famílias
que foram removidas no início das obras. Além
do que a imensa valorização imobiliária da
área, comprovada pela própria valorização do
CEPAC, acabou por encarecer muito os custos
de desapropriação necessária para as obras,
tanto que o gasto com desapropriação é o
segundo depois das obras viárias. O privilégio das
obras viárias e a implantação de um sistema de
transporte de média capacidade (VLT) também
podem representar problemas no futuro, tendo
em vista o grande adensamento pelo qual a área
passa.
Por fim, a principal crítica que se faz as operações
urbanas é que elas concentram uma quantidade
enorme de recursos em uma área restrita da
cidade, pois em função da definição legal, os
recursos obtidos em uma OUC só podem ser
gastos no interior do seu perímetro. Por outro
lado, tendo em vista que o seu sucesso depende
do interesse do mercado imobiliário para obtenção
de recursos, as operações urbanas localizadas
nas áreas de interesse do mercado imobiliário tem
maior sucesso das que as localizadas fora dessas
áreas.
A experiência de São Paulo demonstra esse
fato, pois dos R$ 6,4 bilhões arrecadados com
as OUC na cidade, quase 90% desse montante
correspondem a apenas duas operações, a Faria

51

OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Quadro 9: Resumo da movimentação financeira da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada.

Quadro 10: Resumo da movimentação financeira de todas as operações urbanas em São Paulo.

Lima e Água Espraiada, localizadas na área mais
nobre da cidade, conforme tabela abaixo. Dessa
forma, tem-se um montante 3 vezes superior que
o que foi arrecadado com a OODC, conforme será
visto na próxima seção, para se gastar numa área
que corresponde apenas a 2% da área urbana.
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Por fim, o modelo de operação urbana que se
implantou em São Paulo apresenta também um
aspecto regressivo no que diz ao retorno público,
pois boa parte dos recursos são gastos com
obras viárias (42%), tais como pontes estaiadas,
túneis, extensão de avenidas, passagens em
nível e alargamento de ruas, que privilegiam a
elite motorizada10, enquanto que os gastos ditos
sociais em HIS e transporte coletivo de massa
(metrô) representam apenas 26% do total.
Em resumo, o modelo de operação urbana
paulistano, em que pese o sucesso de
arrecadação financeira, contribui para aumentar
o principal aspecto negativo da urbanização
brasileira que é a extrema desigualdade
socioespacial, na medida em que concentra
investimentos nas áreas mais valorizadas da
cidade e setorialmente nas obras de menor
retorno social (viário).
10
Importante notar que várias das obras realizadas
(ponte estaiada e túneis) são exclusivas paras carros, não
atendendo os ônibus, ciclistas e pedestres.

OUC

OUCAB

OUCAE

OUCFL

TOTAL

ENTRADAS (em
R$ milhões)

47,8

678,3

3.610,7

2.017,8

6.354,5

Outorga Onerosa

29,1

545,3

0,0

465,3

1.039,7

16%

Leilão de CEPAC

0,0

0,0

2.891,3

1.047,9

3.939,2

62%

CEPAC Colocação Privada

0,0

0,0

55,0

141,0

196,0

3%

Outras Entradas

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0%

Receita Financeira
Líquida

18,7

133,0

664,4

359,5

1.175,6

18%

SAÍDAS (em R$
milhões)

-8,3

-110,9

-1.922,8

-1.567,5

-3.609,6

Obras e Serviços

-3,1

-74,4

-536,7

-904,9

-1.519,0

42%

Desapropriação

-4,0

-4,7

-512,3

-185,5

-706,5

20%

Transporte Coletivo
– Metrô

0,0

0,0

-390,1

-120,5

-510,6

14%

Habitação de
Interesse Social

0,0

0,0

-186,5

-254,7

-441,2

12%

Taxa de
Administração

-1,1

-31,7

-107,3

-87,5

-227,6

6%

Desapropriação –
HIS

0,0

0,0

-166,9

-8,4

-175,3

5%
1%

Outras Despesas

-0,1

-0,2

-23,0

-6,0

-29,3

SALDO (em R$
milhões)

39,5

567,3

1.687,9

450,3

2.744,9

89%
Fonte: SP Urbanismo.

%

4.3. A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE
USO

4.3.1. BREVE HISTÓRICO
Conforme já mencionado, a discussão sobre a
utilização de novos instrumentos urbanísticos,
que culminaram nos instrumentos de captura de
valorização imobiliária para o financiamento dos
projetos urbanos, remonta a década de 1970
na cidade de São Paulo, tendo se destacado o
conceito do “solo criado”, correspondente à área
construída excedente a certa proporção da área
do terreno (AZEVEDO NETTO, MOREIRA, et al.,
1977, p. 9).
Baseado nesse conceito foi proposta a utilização
de três novos instrumentos: o coeficiente de
aproveitamento único11, a transferência do
direito de construir e a proporcionalidade entre
solos públicos e privados. A partir da fixação
do coeficiente de aproveitamento único, que é
a fixação de um mesmo e igual coeficiente para
todos os terrenos de um município, a construção
a mais do que esse direito só seria possível
mediante a transferência do direito de construir
11
Coeficiente de Aproveitamento ou CA é o índice
urbanístico obtido pela divisão da área de uma construção
pela área do terreno que ela ocupa. Por vezes, essa área da
construção pode ser igual à área total construída, por vezes
corresponde a apenas uma porcentagem dessa área, sendo
definida como área computável. A forma exata do cálculo do
CA é geralmente definida pela lei do plano diretor municipal ou
pela lei de uso e ocupação do solo (zoneamento).

Figura 7: Exemplificação da outorga onerosa do direito de construir.
Fonte: Montandon, 2006.
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de outra área, seja pela aquisição desse direito
de outros terrenos, ou do Poder Público, e neste
caso, quer em dinheiro ou quer em oferta de
outros terrenos de interesse da comunidade.
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A cidade de São Bernardo do Campo foi a
primeira a adotar o princípio do solo criado no
seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
cobrando pela construção superior ao coeficiente
único e vinculando os recursos advindos dessa
venda ao Fundo de Áreas Verdes (CONTADOR,
1977).
Pode-se perceber que esses conceitos definidos
nesse período vão fundamentar posteriormente
a criação da outorga onerosa do direito de
construir para a obtenção de recursos para o
desenvolvimento urbano. Rezende et al (2009),
em artigo em que analisam a construção teórica
da noção da outorga onerosa do direito de
construir, corroboram essa ideia, demonstrado a
evolução da linha de pensamento do solo criado
ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990 até
a regulamentação da outorga onerosa pela Lei
Federal 10.257/2001 (REZENDE, FURTADO, et
al., 2009).
Ainda no final dos anos 1970, a própria Prefeitura
do Município de São Paulo considerou a adoção
do solo criado, como comprovam estudos

desenvolvidos pela COGEP12 – Coordenadoria
Geral de Planejamento, antecessora da SMDU
– Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano (SÃO PAULO, 1979). Além do estudo
das experiências estrangeiras, esses estudos
traziam análises sobre os aspectos econômicofinanceiros, físico-urbanísticos e jurídicoinstitucionais da aplicação do solo criado e da
transferência do direito de construir em áreas
históricas (ESPALLARGAS, et al., 1979a; 1979b e
1979c).
O prefeito Olavo Setúbal (1975-1979) chegou a
encaminhar projeto de lei regulamentando o solo
criado à Câmara Municipal, contudo, o projeto foi
retirado de pauta, provavelmente por pressão do
Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen,
que considerava o instrumento como inflacionário
(Memorando, 1977).
12
A COGEP foi criada pela Lei nº 7.694/1972 como um
coordenadoria ligada diretamente ao Gabinete do Prefeito com
o intuito de instituir o processo de planejamento relacionado
com a implantação do recém aprovado Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo PDDI – SP. Em 1978 sofre um processo de reestruturação,
passando a ter uma estrutura maior e em 1982 passa a se
denominar SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento.
Em 2005 a SEMPLA passou a ser responsável também pela
gestão orçamentaria do município. A Lei nº 14.879/2009
criou a SMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano transferindo para ela as funções de planejamento e
desenvolvimento urbano e mantendo na SEMPLA as funções
de planejamento econômico.

Ao longo dos anos o conceito continuou a ser
discutido pelo corpo técnico da Prefeitura, porém
tendo sido aplicado apenas a partir da sua
regulamentação no Estatuto da Cidade.

4.3.2. DEFINIÇÕES LEGAIS
A Outorga Onerosa do Direito de Construir e de
Alteração de Uso consta como Institutos Jurídicos
e Políticos dos instrumentos da política urbana do
Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001, artigo 4, inciso
V, item n).
Conforme o artigo 28, o Plano Diretor pode fixar
áreas nas quais o direito de construir poderá ser
exercido acima do coeficiente de aproveitamento
básico adotado, mediante contrapartida a ser
prestada pelo beneficiário, sendo que coeficiente
de aproveitamento é compreendido como a
relação entre a área edificável e a área do terreno.
O Estatuto ainda permite que o Plano Diretor fixe
coeficiente de aproveitamento básico único para
toda a zona urbana ou diferenciado para áreas
específicas dentro da zona urbana. Contudo, para
a definição dos limites máximos a serem atingidos
pelos coeficientes de aproveitamento, o Plano
Diretor deverá considerar a proporcionalidade
entre a infraestrutura existente e o aumento de
densidade esperado em cada área.

Lei municipal específica estabelecerá as
condições a serem observadas para a Outorga
Onerosa do Direito de Construir e de alteração de
uso, determinando:
I. A fórmula de cálculo para a cobrança;
II. Os casos passíveis de isenção do
pagamento da outorga;
III. A contrapartida do beneficiário.
Os recursos auferidos com a adoção da Outorga
Onerosa do Direito de Construir e de alteração
de uso serão aplicados com para as seguintes
finalidades:
I. Regularização fundiária;
II. Execução de programas e projetos
habitacionais de interesse social;
III. Constituição de reserva fundiária;
IV. Ordenamento e direcionamento da
expansão urbana;

V. Implantação de equipamentos urbanos e
comunitários;
VI. Criação de espaços públicos de lazer e
áreas verdes;
VII. Criação de unidades de conservação
ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental;
VIII. Proteção de áreas de interesse histórico,
cultural ou paisagístico;

4.3.3. ESTUDOS DE CASO
São Paulo
Apesar de sua utilização nas operações
interligadas e nas operações urbanas, a OODC –
Outorga Onerosa do Direito de Construir só veio
a ser regulamentada na cidade inteira em São
Paulo no PDEMSP 2002, após a sua definição no
Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001,
que consolidou a utilização do conceito do solo
criado em nível nacional.
O PDEMSP 2002 regulamentou pela primeira
vez a OODC para toda a cidade, definindo como
a possibilidade de: “outorgar onerosamente
o exercício do direito de construir, mediante

contrapartida financeira a ser prestada pelo
beneficiário”, conforme as disposições do Estatuto
da Cidade e de acordo com os critérios definidos
por ele (SÃO PAULO, 2002, Art. 209).
Nas Áreas Passíveis de Outorga Onerosa de
Potencial Construtivo Adicional, o direito de
construir podia ser exercido acima do permitido
pelo CAb – Coeficiente de Aproveitamento Básico
até o limite estabelecido pela aplicação do CAm –
Coeficiente de Aproveitamento Máximo, mediante
contrapartida financeira.
A Lei nº 13.885/2002 que instituiu as normas
de parcelamento, uso e ocupação do solo do
município (zoneamento) definiu os coeficientes
básicos e máximos para cada zona de uso. Na
mesma lei, cada Subprefeitura, no seu PRE –
Plano Regional Estratégico, definiu os seus, sem
ultrapassar, contudo, os limites definidos pelo
zoneamento, conforme quadro 11.
Além do Coeficiente de Aproveitamento Máximo
definido para a zona, o potencial construtivo
adicional obtido mediante outorga onerosa ficou
limitado ao Estoque de Potencial Construtivo
Adicional de cada um dos 96 Distritos da
cidade definido na Lei 13.885/2004. Os
recursos arrecadados com a venda da OODC
ficaram vinculados ao FUNDURB – Fundo de
Desenvolvimento Urbano.
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Da mesma forma, o Plano Diretor poderá fixar
áreas nas quais poderá ser permitida alteração
de uso do solo, mediante contrapartida a ser
prestada pelo beneficiário.

Quadro 11: Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo para cada zona de uso da Lei nº
13.885/2004.
Zonas de Uso

CAb

CAm

ZPI - Zona Predominantemente Industrial (antigas Z6)

1,0

1,5

ZM - 1 - Zona Mista de Baixa Densidade

1,0

1,0

ZM - 2 - Zona Mista de Média Densidade (antigas Z2)

1,0

2,0

ZM - 3a Zona Mista de Alta Densidade A

1,0

2,5

ZM - 3b Zona Mista de Alta Densidade B

2,0

2,5

ZCL/Pa - Zona de centralidade linear ou polar A

1,0

2,5

ZCL/Pb - Zona de centralidade linear ou polar B

2,0

4,0

Fonte: São Paulo, 2004.
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Quadro 12: Coeficientes de Aproveitamento Básico e Máximo da Lei nº 16.050/2014.
CAb

CAm

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, os
perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico
Jacu-Pêssego e Cupecê

1,0

4,0

Operações Urbanas Consorciadas antigas

1,0

Definidos na lei da
OUC

Operações Urbanas Consorciadas novas

1,0

Definidos na lei da
OUC / PIU

ZEIS 2, 3 e 5

1,0

4,0

Antigas ZPI

1,0

1,5

Antigas ZER e ZM 1

1,0

1,0

Até revisão da Lei nº 13.885/2004, valem os dispositivos
das Leis nº 8.006/1974 (hotéis), 13.703/2003 (teatros),
14.242/2006 (hospitais) e 15.526/2012 (escolas)

1,0

Definidos nas
respectivas leis

Demais áreas

1,0

2,0

Fonte: São Paulo, 2014.

O conceito da OODC foi revisado no PDEMSP
2014. O potencial construtivo adicional foi
considerado como bem jurídico dominical,
de titularidade da Prefeitura, com funções
urbanísticas e socioambientais, sendo
correspondente à diferença entre o potencial
construtivo utilizado e o potencial construtivo
básico.
Conforme quadro 12, o Coeficiente de
Aproveitamento Básico foi definido como
único e igual a 1,0. O coeficiente máximo de
4,0 foi definido nos Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana, nos perímetros de
incentivo ao desenvolvimento econômico JacuPêssego e Cupecê e nas ZEIS 2 , ZEIS 3 e
ZEIS 5. As operações urbanas consorciadas
definirão seus coeficientes, respeitado o CAb de
1. Nas restantes da cidade, o CAm é 2,0 com
exceção das áreas onde já era menor na Lei nº
13.885/2004 e nos empreendimentos resultantes
da aplicação da cota de solidariedade.
Entre 2004 e janeiro de 2014, o valor arrecadado
com as contrapartidas da OODC chegou a
R$ 1,7 bilhões, correspondendo a uma área
adicional de 5,2 milhões de metros quadrados,
um consumo 7,9 milhões de metros quadrados
de terreno, numa média de valor de R$ 316,63
por metro quadrado adicional (SMDU, 2014). O

valor médio arrecadado por ano corresponde
aproximadamente a R$ 145 milhões. Esse valor
vinha subindo desde 2004 até alcançar o pico de
2011 de R$ 339,9 milhões, caindo para R$ 203
milhões em 2012 e se recuperando para R$ 276
em 2013, conforme figura 7.

Onde: Ct era a contrapartida financeira relativa
a cada metro quadrado de área construída
adicional, Fp era o fator de planejamento,
Fs o fator de interesse social e B o benefício
econômico agregado ao imóvel.

Figura 8: Arrecadação da OODC em R$ milhões entre 2004 e 2014.
Fonte: SMDU/DEUSO, 2014.

Os valores dos de Fp e Fs foram definidos na Lei
nº 13.885/2004. O Fs – fator de interesse social
foi definido para cidade toda, variando entre 0 e
1,0, sendo que o uso de habitação de interesse
social o valor era zero, não necessitando o
pagamento de OODC. Para os outros usos
habitacionais o fator ia crescendo até atingir
1,0 (0,5 para HMP – Habitação do Mercado
Popular até 50 metros quadrados de área útil,
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O cálculo da contrapartida financeira da outorga
onerosa de potencial construtivo adicional
foi definido na Lei nº 13.430/2002 segundo a
seguinte equação:

0,9 para HMP até 70 metros quadrados e 1,0
para as demais). Para os usos institucionais o
valor variava de 0,0 (públicos) até 0,7 (hospitais,
universidades e escolas particulares). Para os
demais usos o Fs era igual a 1,0.
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Já o Fp foi definido por cada uma das
Subprefeituras nos seus PRE – Planos Regionais
Estratégicos, variando entre 0,5 e 1,4. De uma
forma geral, as Subprefeituras mais periféricas
apresentaram Fp menores, com o intuito de
atrair investimentos imobiliários e as mais
centrais menores, com o intuito de coibi-los. Com
relação aos usos, as Subprefeituras periféricas
apresentaram Fp menores para usos não
residenciais com o intuito de atrair investimentos
em usos e atividades econômicas para reduzir
a sua dependência dos postos de trabalho
da área central e vice-versa, nas regiões com
muitos empreendimentos não residenciais, as
Subprefeituras aumentaram o Fp para esses usos.
B, o benefício econômico agregado ao imóvel, era
calculado segundo a seguinte equação:

Sendo vt o valor do metro quadrado do terreno
fixado na Planta Genérica de Valores – PGV e

CAb o Coeficiente de Aproveitamento Básico.
O PDEMSP 2014 mudou a fórmula do cálculo
da contrapartida financeira à outorga onerosa de
potencial construtivo adicional foi revisado e agora
é calculado segundo a seguinte equação:

Onde C é contrapartida financeira relativa a
cada m² de potencial construtivo adicional; At é
a área de terreno em m²; Ac é área construída
computável total pretendida no empreendimento
em m²; V é o valor do m² do terreno constante do
Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga
Onerosa; Fs é o fator de interesse social, entre
0 (zero) e 1 (um) e Fp é o fator de planejamento
entre 0 (zero) e 1,3 (um e três décimos).
A lógica dos fatores de interesse social e de
planejamento continuou a mesma. No Fs usos
residenciais variam de 0 a 1 conforme o tamanho
e a destinação social do empreendimento, usos
institucionais públicos são isentos, nos usos
institucionais privados o valor é 0,7 e nos demais
o valor é 1. No Fp, as regiões mais centrais
(Macroárea de Urbanização Consolidada e
Macroárea de Estruturação Metropolitana nos
Arcos Tietê, Centro, Tamanduateí, Pinheiros e
Jurubatuba) tem o fator maior para usos não

residenciais, enquanto que as áreas periféricas
esse uso é isento de OODC.
Importante notar as mudanças fundamentais
entre as duas fórmulas. Com exceção dos
fatores de interesse social e de planejamento,
a contrapartida agora é obtida multiplicando o
valor do terreno pelo inverso do coeficiente de
aproveitamento utilizado. Isso irá fazer com que
o empreendedor procure construir o coeficiente
de aproveitamento máximo para reduzir o valor
unitário da contrapartida. Apesar do valor absoluto
aumentar, quanto mais ele construir, o relativo
diminui.
Dessa forma, espera-se um aumento considerável
para a arrecadação da OODC. Segundo estudos
da SP Urbanismo (SP URBANISMO, 2014b),
considerando uma média de acréscimo de
área bruta vertical residencial e comercial de
3,7 milhões de metros quadrados ao ano, a
expectativa de arrecadação líquida com as
contrapartidas da OODC é de R$ 480 milhões ao
ano, representando um aumento de 3 vezes a
media arrecadada até agora e um acréscimo de
40% em relação ao ano de maior arrecadação
(2011).
Com relação à expectativa de área vertical
construída adicional, os valores parecem estar

Os recursos arrecadados com a OODC são
depositados no FUNDURB – Fundo Municipal
de Desenvolvimento Urbano, instituído pelos
artigos de 235 a 238 do PDEMSP 2002 (Lei nº
13.430/2002) e modificado pelos artigos de 337 a
341 do PDEMSP 2014 (Lei nº 16.050/2014).
O FUNDURB foi criado com a finalidade de apoiar
ou realizar investimentos destinados a concretizar
os objetivos, diretrizes, planos, programas e
projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou
decorrentes da Lei do Plano Diretor Estratégico,
tendo em referência o previsto no Programa de
Metas do Município, em obediência às prioridades
estabelecidas pelo PDEMSP.
Com relação à destinação dos recursos, o
PDEMSP 2002 definiu seis possibilidades de
aplicação:

1. A questão da habitação de interesse social;
2. A questão da mobilidade urbana, no que
tange o sistema de transporte coletivo público;
3. A questão da infraestrutura urbana;
4. A questão dos equipamentos comunitários e
espaços públicos;
5. A questão do patrimônio histórico;
6. A questão do patrimônio ambiental.
Os recursos do FUNDURB são administrados por
um Conselho Gestor. O PDEMSP 2014 definiu a
sua composição em dez membros, sendo cinco
representantes do Poder Público Municipal e cinco
representantes da sociedade civil, provenientes
de outros conselhos municipais.
O plano anual de aplicação de recursos
financeiros deve ser aprovado pelo Conselho
Gestor do Fundo e encaminhado, anualmente,
anexo à lei orçamentária, para aprovação da
Câmara Municipal. A Secretaria Executiva
do FUNDURB deve encaminhar ao CMPU
– Conselho Municipal de Política Urbana,
semestralmente, relatório detalhado dos recursos
e das respectivas aplicações realizadas no
período.

Os recursos do FUNDURB são depositados em
conta corrente especial. Conforme os relatórios
financeiros, a maior parte dos recursos é oriunda
da outorga onerosa do direito de construir. A
grande inovação da aplicação dos recursos
instituída no PDEMSP 2014 foi a fixação de ao
menos 30% (trinta por cento) destinados para
a aquisição de terrenos destinados à produção
de Habitação de Interesse Social localizados
na Macroárea de Estruturação Metropolitana, e
na Macroárea de Urbanização Consolidada e
na Macroárea de Qualificação da Urbanização,
preferencialmente classificados como ZEIS 3; e
de ao menos 30% (trinta por cento) destinados à
implantação dos sistemas de transporte público
coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres.
Os sessenta por cento referentes à habitação e ao
sistema de transporte público coletivo deverão ser
depositados em contas específicas para cada um
desses fins.
Dessa forma, as duas principais questões do
PDEMSP 2014, habitação social e mobilidade
urbana, ficam com recursos garantidos para sua
implementação.
Os recursos específicos da habitação, que
não sejam executados no montante mínimo
estabelecido, deverão permanecer reservados
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condizentes com o que vem ocorrendo na cidade
de São Paulo. Segundo dados do TPCL, entre
2002 e 2012, houve um acréscimo de áreas
construída vertical residencial e comercial da
ordem de 41,5 milhões de metros quadrados ou
4,15 milhões de metros quadrados ao ano, na
proporção de 80 a 20% respectivamente (SMDU.
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E ANÁLISE
DE INFORMAÇÃO, 2014).
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por um período de um ano, após este prazo, o
Conselho Gestor poderá destinar este recurso
para subsídio em programas estaduais e federais
de provisão de Habitação de Interesse Social.
Ou seja, o gravame de 30% dos recursos do
FUNDURB para a habitação tem um prazo legal
para a sua utilização, após o qual esses recursos
poderão ser utilizados para outros usos.
Ambos os recursos de habitação e transporte,
que não sejam executados no montante mínimo
estabelecido, deverão permanecer reservados
por um período de dois anos, após este prazo, o
Conselho Gestor poderá redirecioná-los para as
outras hipóteses de aplicação.
O Conselho Gestor do Fundo deverá analisar,
anualmente, a prestação de contas do exercício
anterior e aprová-la, se a considerar adequada e
correta, garantindo sua publicação na página de
internet da Prefeitura.
O regimento interno do Conselho Gestor do
FUNDURB é constituído de uma presidência, uma
secretaria executiva e membros. A presidência
é exercida pelo Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano, cabendo a ele convocar
e presidir as reuniões, submeter ao plenário os
assuntos da pauta e proferir voto de desempate.

Ao secretário-executivo, indicado em conjunto
pela SEMPLA e SMDU, cabe elaborar relatório
anual de atividades realizadas pelo Conselho
Gestor, elaborar proposta do plano de aplicação
de recursos financeiros a ser apreciada
anualmente, consideradas as demandas dos
órgãos competentes responsáveis por seu
cumprimento; executar as funções de apoio
técnico e administrativo ao Conselho Gestor;
elaborar as pautas e atas das reuniões e
proceder à publicação no Diário Oficial da Cidade
dessa documentação, pareceres e decisões do
conselho.
É atribuição dos representantes proferir votos,
pedir informações, sugerir ao Presidente o exame
de assuntos pertinentes ao Conselho Gestor, e
demais atos atinentes às suas funções.
Desde 2013, os recursos são vinculados a um
projeto específico e não mais a uma rubrica
(CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 2013). Isso
faz com que o controle sobre os recursos seja
maior, pois o projeto tem início e fim, enquanto as
rubricas são permanentes. Nessa época, foram
definidos os critérios de priorização dos projetos
elegíveis, conforme abaixo:

a) Projetos que propiciem resultados com
impacto local para o desenvolvimento de
bairros;
b) Projetos paradigmáticos e indutores de
desenvolvimento urbano e social;
c) Projetos vinculados ao Programa de Metas;
Com o estabelecimento desses critérios, é
possível fazer uma classificação dos projetos
apresentados pelas diversas secretarias, segundo
os critérios do impacto local, desenvolvimento
urbano e social e atendimento ao Plano de Metas.
Na nova composição, a sociedade civil tem
participação maior e com isso passa ter maior
poder sobre a utilização dos recursos, levando
em consideração as necessidades reais da
população e não apenas as necessidades de
obras das secretarias envolvidas. O controle
social maior poderá representar a reversão dos
aspectos negativos dos instrumentos urbanísticos
anteriores, principalmente na promoção das
questões de habitação de interesse social e de
mobilidade urbana pelos sistemas de transporte
coletivo público, cicloviário e de circulação de
pedestres.

Analisando os projetos que foram implementados
pelas duas secretarias que receberam mais
recursos nos anos de 2013 e 2014, percebe-se a
preocupação com os objetivos de inclusão social e
da mobilidade urbana definidos no novo PDEMSP
(tabela 13).

Quadro 13: Recursos do FUNDURB gastos por secretaria em R$ milhões – 2008 a 2014.
2008/2012

%

2013/2014

%

Diferença

SMSP

49,31

6%

42,96

8%

+2%

SMC

143,07

16%

38,42

7%

-9%

SEHAB

214,44

25%

153,49

30%

+5%

SIURB

258,55

30%

246,68

48%

+18%

SMT

62,26

7%

30,96

6%

-1%

SVMA

144,29

17%

0,41

1%

-16%

Total

294,27

512,91

100%

Fonte: SMDU, 2014

61

OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Considerando os gastos recentes do FUNDURB
percebe-se a importância dos gastos com obras
de infraestrutura e com a habitação social a
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
– SIURB e Secretaria Municipal de Habitação –
SEHAB, que aumentaram sua participação em 18
e 5% respectivamente, enquanto que Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente –SVMA e
Secretaria Municipal de Cultura – SMC perderam
16 e 9% respectivamente (quadro 13).
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Dos recursos investidos pela SEHAB, 94%
correspondem a obras de urbanização de
favelas e processos de regularização fundiária,
correspondendo a 28% do total dos recursos
investidos pelo FUNDURB. Dos recursos
investidos pela SIURB, 43% correspondem às
obras de implantação dos corredores de ônibus,
correspondendo a 21% do total do FUNDURB
(quadro 14 e figura 9).
Os recursos gastos com obras no sistema viário
também foram significativos (16%). Contudo,
metade destes foram gastos em só uma obra,
a implantação do sistema viário estrutural em
Itaquera em função dos compromissos assumidos
pela Prefeitura na Matriz de Responsabilidade de
ações previstas para a Copa do Mundo de FIFA
2014.

Quadro 14: Recursos do FUNDURB gastos em projetos selecionados em 2013 e 2014.
Projeto

Gasto 2013/14

em R$ milhões

% do total

Urbanização de favelas e
regularização fundiária

144,62

28%

Implantação dos corredores de
ônibus

106,38

21%

Obras no sistema viário

80,02

16%

Fonte: SMDU, 2014

Figura 9: Obras nos corredores M´Boi Mirim e Inajar de Souza.
Fonte: SIURB, 2014 a e b.

Com relação à concentração espacial dos
recursos, pode-se perceber que atualmente está
sendo dada prioridade à periferia conforme os
mapas das obras do FUNDURB de 2014 (figura
10). De fato analisando o gasto de obras da
SMSP para o ano de 2014, conclui-se que 62%
dos gastos foram no anel periférico13, 26% no
anel intermediário14 e 12% no anel central15. Já
com relação aos gastos da Secretaria Municipal
de Cultura – SMC, ocorreu ao contrário: 78%
dos recursos foram gastos no anel central, 16%
no intermediário e somente 6% no periférico.
Isso demonstra que talvez seja necessário um
indicador de prioridade das regiões a receberem
os investimentos.
13
Anel periférico formado pelas Zonas Leste 2
(Subprefeituras de Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim
Paulista e São Miguel Paulista); Noroeste (Freguesia/
Brasilândia, Perus e Pirituba) e Sul (Campo Limpo, Capela do
Socorro, Cidade Ademar, M´Boi Mirim e Parelheiros).
14
Anel intermediário formado pelas Zonas Leste 1
(Subprefeituras de Ermelino Matarazzo, Itaquera, Penha e São
Mateus); Nordeste (Casa Verde, Jaçanã/Tremembé, Santana/
Tucuruvi, Vila Maria/Vila Guilherme) e Sudeste (Aricanduva,
Ipiranga, Mooca e Vila Prudente).
15
Anel central formado pelas Zonas Central
(Subprefeitura Sé); Centro-Sul (Jabaquara, Santo Amaro e Vila
Mariana) e Oeste (Butantã, Lapa e Pinheiros).

Figura 10: Mapa dos investimentos do FUNDURB em 2014.
Fonte: Prefeitura de São Paulo
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4.4. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR

4.4.1. BREVE HISTÓRICO
A ideia da utilização da transferência do direito de
construir está vinculada a ideia de desvinculação
do direito de propriedade do direito de construir.
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No contexto norte americano, esse instrumento
(TDR – Transfer of Development Rights) permite
ao proprietário de um terreno rural ou imóvel
protegido pelo interesse histórico transferir o
potencial construtivo não utilizado para outro
terreno ou imóvel receptor. Desde os anos 1970,
cidades como Nova Iorque e Chicago vêm se
utilizando desse instrumento para ressarcir os
proprietários de eventuais perdas financeiras e
preservar as características de interesse, sejam
elas pelo valor cultural ou ambiental.
No Brasil, a cidade de São Paulo foi uma das
pioneiras da utilização da transferência do
potencial construtivo. A Lei nº 9.725/1984 permitiu
a transferência de 60% do potencial construtivo
não utilizado de imóveis tombados pelo patrimônio
histórico, podendo chegar até 100% caso o
imóvel preservado fosse destinado a atividades
com fruição do público (SÃO PAULO, 1984). Os
imóveis receptores poderiam ter um acréscimo de
até 25% do coeficiente de aproveitamento máximo
da zona na qual se encontrassem para estimular
o uso do instrumento. Importante notar que na

Figura 11: Esquema de funcionamento do Transfer of Development Rights.
Fonte: http://www.nyc.gov/html/dcp/html/zone/glossary.shtml

época da implementação desse instrumento
a cobrança de outorga onerosa e a definição
do coeficiente básico ainda não tinham sido
realizadas.

4.4.2. DEFINIÇÕES LEGAIS

Figura 12: Casa das Rosas em São Paulo.
Fonte: CONDEPHAAT.
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.bb3205c597b9e36c3664eb10e2308ca0/?vgnextoid=91b6ffbae7ac1210VgnV

De acordo com o Estatuto da Cidade, lei
municipal, baseada no Plano Diretor, poderá
autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado
ou público, a exercer em outro local, ou alienar,
mediante escritura pública, o direito de construir
previsto no Plano Diretor ou em legislação
urbanística dele decorrente, quando o referido
imóvel for considerado necessário para fins de:
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Um dos primeiros imóveis a se utilizar desse
instrumento foi a Casa das Rosas, imóvel
tombado em 1985 pelo Condephaat – Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.
Localizada na Avenida Paulista, região na época
com o maior coeficiente de aproveitamento da
cidade (4,0), a transferência do seu potencial para
um terreno adjacente possibilitou a preservação
desse bem tombado, assim como a harmonização
com o novo edifício comercial espelhado e a
fruição pública no térreo, através do jardim de
rosas da casa, que liga os dois terrenos.

I. Implantação de equipamentos urbanos e
comunitários;
II. Preservação, quando o imóvel for
considerado de interesse histórico, ambiental,
paisagístico, social ou cultural;
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III. Servir a programas de regularização
fundiária, urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda e habitação de
interesse social.
A mesma faculdade poderá ser concedida ao
proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel,
ou parte dele, para os fins previstos acima. Essa
lei municipal estabelecerá as condições relativas à
aplicação da transferência do direito de construir.

4.4.3. ESTUDOS DE CASO
São Paulo
Conforme já mencionado no início da seção
sobre esse instrumento, São Paulo foi uma
das pioneiras da aplicação desse instrumento,
instituído originalmente ainda na década de 1980.
O Plano Diretor Estratégico de 2002 adotou esse
instrumento, revogando a Lei nº 9.725/1984,
possibilitando o proprietário de imóvel urbano,

privado ou público, a exercer em outro local
passível de receber o potencial construtivo não
utilizado, ou aliená-lo, parcial ou totalmente. O
PDEMSP 2014 reviu esse instrumento definindo-o
como o “potencial construtivo passível de ser
utilizado em outro local, prevista nos termos
do art. 35 da Lei Federal nº 10.257, de 2001
- Estatuto da Cidade e disciplinada em lei
municipal, observará as disposições, condições
e parâmetros estabelecidos neste Plano Diretor
Estratégico.” (SÃO PAULO, 2014, art. 122).
Este plano ampliou o escopo das possibilidades
de transferência do potencial construtivo. Por esse
novo plano, as possiblidades de utilização do TDC
passaram a ser autorizadas para fins de viabilizar:
I. A preservação de bem de interesse histórico,
paisagístico, ambiental, social ou cultural;
II. A execução de melhoramentos viários para a
implantação de corredores de ônibus;
III. A implantação de parques planejados
situados na Macrozona de Estruturação e
Qualificação Urbana;
IV. A preservação de áreas de propriedade
particular, de interesse ambiental, localizadas
em ZEPAM – Zona de Proteção Ambiental
situadas na Macrozona de Estruturação e

Qualificação Urbana;
V. Programas de regularização fundiária e
urbanização de áreas ocupadas por população
de baixa renda;
VI. Programas de provisão de Habitação de
Interesse Social.
O controle da transferência de potencial
construtivo é realizado pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, que expede a
Declaração de Potencial Construtivo Passível
de Transferência e Certidão de Transferência de
Potencial Construtivo. Nos casos de transferência
do direito de construir, nos quais não há a doação
do imóvel cedente, o potencial construtivo
passível de transferência é calculado segundo a
equação a seguir:
PCpt = Atc x CAbas x Fi, onde:
PCpt – potencial construtivo passível de
transferência;
Atc – área do terreno cedente;
CAbas – coeficiente de aproveitamento básico do
terreno cedente, vigente na data de referência;

Um ajuste do valor da área a ser transferida é
feito conforme os valores do metro quadrado dos
terrenos cedente e receptor, evitando distorções,
pois do contrário imóveis baratos da periferia
poderiam transferir todo o seu potencial para
áreas centrais mais caras. Para acertar essa
distorção, o PDEMSP 2014 estabeleceu uma
relação entre o potencial a ser recebido e o
potencial a ser cedido, conforme a fórmula:
PCr = (PCpt x VTcd) / (Cr x CAmaxcd), onde:
PCr – potencial construtivo equivalente a ser
recebido no imóvel receptor;
PCpt – potencial construtivo passível de
transferência, conforme consta da declaração
expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano;

VTcd – valor unitário, valor por metro quadrado,
do terreno cedente ou doado de acordo com o
Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga
Onerosa vigente na data de referência ou doação,
conforme consta da declaração expedida pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
Cr – valor unitário, valor por metro quadrado,
da contrapartida da outorga onerosa no imóvel
receptor;
CAmaxcd – coeficiente de aproveitamento
máximo do imóvel cedente ou doado, vigente na
data de referência ou de doação, conforme consta
da declaração expedida pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano.
Contudo, a análise do instrumento demonstra
que ele ainda é utilizado aquém do seu potencial.
Conforme dados da SP Urbanismo, desde 1997
até maio de 2014 só houve 36 solicitações de
transferência de potencial construtivo de imóveis
tombados no centro de São Paulo. Destas,
apenas 5 foram aprovadas, 17 aguardam
solicitação de interessados para compra
do potencial, 1 está em análise e 11 foram
indeferidas, conforme quadro 15.
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Fi – Fator de incentivo variando de 1 a 2,
conforme segue: 2,0 para melhoramentos viários
para implantação de corredores de ônibus; 1,9
para programas de construção de Habitação
de Interesse Social; 0,8 para programas de
regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda, 1,4
para implantação de parques, 1 para as demais
finalidades.

Quadro 15: Solicitações de transferência de potencial construtivo de imóvel tombado, contido no perímetro na Operação Urbana Centro.
Proponente

Situação do processo

Resumo

Aprovado c/ transferência para propostas nº 22 e
nº 33

Restauro, reforma e reconversão de edifício de
serviços para cultural.

Aprovado c/ transferência para proposta nº 15

Ressarcimento de custos das obras já realizadas
para restauro e reconversão de hotel

Aprovado c/ transferência para novo
empreendimento lindeiro.

Reforma e restauro de edifício institucional

Particular

Aprovado c/ transferência para proposta nº 16

Ressarcimento de custos das obras já realizadas
para Restauro e Reciclagem de edifício de serviços

SINTETEL - Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Telecom de SP

Aprovado c/ transferência para proposta nº 34

Restauro, reforma com aumento de área e
reconversão de edifício residencial para serviços

Condomínio Edifício Eiffel

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Restauro das fachadas e áreas comuns no térreo
de edifício residencial.

Condomínio Edifício Guajará

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma e restauro de edifício comercial.

Condomínio Edifício Montreal

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Restauro e reforma das fachadas e área internas
de edifício residencial

Condomínio Edifício São Luiz

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Restauro das fachadas de edifício de uso misto.

Condomínio Edifício Martinelli

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma e restauro de edifício institucional.

Departamento do Patrimônio Histórico

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma, restauro e modernização de edifício
institucional

Mitra Arquidiocesana De São Paulo

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma e restauro integral de edifício institucional

Mosteiro de São Bento

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Ressarcimento de custos das obras já realizadas
para Restauro e Reforma do Mosteiro de São
Bento.

Othon Palace Hotel

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma e restauro de edifício de hotel.

Participações Ouro Fino Ltda.

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma e restauro de edifício de serviços

Particular

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Restauro e reforma interna de edifício de hotel.

Centro Cultural Banco Do Brasil
Empresa Jornalística Diário Popular
Fundação Carlos Chagas

OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

68

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma e restauro de edifício comercial.

Particular

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Restauro e reforma de edifício de uso misto.

Particular

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma com aumento de área e restauro de
edifício comercial

Particular

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Reforma em edifício tombado.

Secretaria de Estado da Cultura

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Ressarcimento de custos das obras já realizadas
para Restauro e Reciclagem da antiga Estação de
Ferro Sorocabana.

Secretaria de Estado da Cultura

Aguarda solicitação de interessados para a compra
de potencial construtivo.

Ressarcimento de custos das obras já realizadas
para Restauro e Reciclagem da Estação Júlio
Prestes.

Em análise é objeto desapropriação pelo decreto
nº 49.922, de 18/07/ 2008 para a implantação de
parque público.

Construção de condomínio de uso misto e doação
de parcela do terreno com vegetação tombada.

Particular

Fonte: SP Urbanismo.
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/ouc/listagem_solicita_operacao_urbana_06_04_2014.pdf
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Particular

4.5. APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DA
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EM CAMPINAS

Com relação à aplicação dos instrumentos de
financiamento e recuperação da valorização
imobiliária em Campinas, apesar de eles estarem
previstos em lei, até agora a sua aplicabilidade
tem sido reduzida.
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A Lei Orgânica do Município de Campinas já
previa a utilização do instrumento urbanístico
de recuperação da valorização imobiliária, solo
criado, desde o ano de 1990, conforme abaixo:
“Art. 173 A criação de espaços edificados
superiores a área total de seu terreno,
que se denominará solo criado, implicará
ressarcimento ao poder público,
proporcionalmente à quantidade de solo
criado, conforme a lei dispuser.” (CAMPINAS,
1990).
O Plano Diretor de 2006 previu a utilização
de vários instrumentos de financiamento e
recuperação da valorização imobiliária. O artigo
69 estabelece a outorga onerosa do direito de
construir como o direito de construir acima do
Coeficiente de Aproveitamento Básico até o
limite do Coeficiente de Aproveitamento Máximo,
mediante contrapartida financeira a ser prestada
pelo beneficiário de acordo com os critérios
e procedimentos a serem estabelecidos em

legislação específica (CAMPINAS, 2006). O
mesmo artigo na alínea II permite também a
outorga onerosa de alteração de uso do solo.
No caso da OODC – Outorga Onerosa do Direito
de Construir, a sua utilização não será possível
caso se verifique a possibilidade de impacto
não suportável pela infraestrutura ou o risco de
comprometimento da paisagem urbana.
Os recursos auferidos com a adoção da Outorga
Onerosa do Direito de Construir serão depositados
em fundo municipal de desenvolvimento urbano
a ser criado por lei, excluídos os decorrentes de
operação urbana consorciada.
Lei municipal específica estabelecerá as
condições a serem observadas para a outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de
uso, determinando:
I. A fórmula de cálculo para a cobrança;
II. Os casos passíveis de isenção do
pagamento da outorga;
III. A contrapartida do beneficiário.
O instrumento poderá ser aplicado em
determinadas macrozonas (2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9)
em áreas que serão delimitadas nos respectivos

Planos Locais de Gestão, observadas as diretrizes
definidas pelo PD, e em específico nas áreas
das operações urbanas consorciadas CIATEC e
Centro.
Contudo, o fato do PD não estabelecer a fórmula
de cálculo da cobrança, nem a contrapartida do
beneficiário, nem os casos passíveis de isenção
ocasionou a não implantação do instrumento,
apesar de já constar a sua definição na Lei
Orgânica de 1990. Além do que, a definição
desses instrumentos na lei do plano diretor,
que é uma lei complementar, faria com que ele
tivesse uma perenidade e estabilidade maior,
pois é necessária a maioria absoluta dos votos na
câmara dos vereadores para alterá-la.
O artigo 71 estabelece a transferência do
direito de construir, pelo qual o Poder Executivo
Municipal poderá autorizar o proprietário de imóvel
urbano, privado ou público, a exercer em outro
local, ou a alienar, total ou parcialmente, mediante
escritura pública, o potencial construtivo previsto
na Lei de Uso e Ocupação do Solo, quando o
imóvel for considerado necessário para fins de:
I. Preservação do patrimônio cultural,
histórico, arquitetônico, artístico, paisagístico
e ambiental, desde que objeto de tombamento
pelo Conselho de Defesa do Patrimônio

II. Implementação de programas de
regularização fundiária;
III. Implantação de áreas de sistema viário,
equipamentos urbanos e comunitários.
O potencial construtivo poderá ser exercido em
imóvel apto a receber o adicional construtivo,
ou poderá ser exercido no próprio imóvel. A
Lei Complementar nº 28/2009 e sucedâneas
regulamentaram essa transferência, definindo
que o potencial construtivo retirado de imóveis
tombados poderá ser restituído para a utilização
em outro imóvel, possibilitando o aumento em
até 20% a mais dos parâmetros urbanísticos
em determinadas áreas que se quer adensar.
Aparentemente, a simplificação no cálculo da
transferência do potencial construtivo pode ser
um atrativo para a implementação da legislação.
Diferentemente da cidade de São Paulo, onde as
várias possibilidades de aplicação do instrumento
resultaram na definição de várias fórmulas,
a adoção de uma só fórmula de incentivo é
mais compreensível e previsível pelo mercado,
que é quem no final das contas, viabilizará a

utilização do instrumento. Contudo, é necessário
a relativização dos valores das áreas construídas
segundo as diferentes regiões da cidade, sob
pena de distorção do seu uso, com as áreas
periféricas transferindo todo o seu potencial
construtivo para as áreas centrais.
O artigo 73 define as Operações Urbanas
Consorciadas como:
“... o conjunto de intervenções e medidas
coordenadas pelo Poder Executivo Municipal
com a participação dos proprietários,
moradores, usuários permanentes e
investidores privados, com o objetivo de
alcançar transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais, valorização
ambiental, notadamente ampliando os
espaços públicos, organizando o sistema de
transporte coletivo, implantando programas
de melhorias de infra–estrutura, sistema viário
e de habitações de interesse social, num
determinado perímetro.” (PD CAMPINAS,
2006).
Suas finalidades são:
I. Implantação de equipamentos estratégicos
para o desenvolvimento urbano;

II. Otimização de áreas envolvidas em
intervenções urbanísticas de porte e
revitalização de áreas consideradas não
edificadas, subutilizadas, não utilizadas, ou
degradadas;
III. Implantação de programas de regularização
fundiária e de habitação de interesse social;
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IV. Implantação de espaços públicos;
V. Proteção, recuperação, valorização e
criação de patrimônio ambiental, histórico,
arquitetônico, cultural e paisagístico;
VI. Melhoria e ampliação da infraestrutura e da
rede viária;
VII. Dinamização de áreas visando à geração
de empregos;
VIII. Reurbanização e tratamento urbanístico
de áreas.
Cada Operação Urbana Consorciada será criada
por lei específica que deverá conter, no mínimo:
I. Definição da área de abrangência e do
perímetro da área de intervenção;
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Cultural de Campinas – CONDEPACC ou
incluso nas respectivas áreas envoltórias, bem
como os assim declarados por lei ou ato do
Poder Executivo Municipal;

II. Programas básicos de ocupação da área e
intervenções previstas;
III. Programa de atendimento econômico e
social para a população diretamente afetada
pela operação;
IV. Finalidades da operação;
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V. Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança –
EIV, global para a operação;
VI. Contrapartida a ser exigida dos
proprietários, usuários permanentes e
investidores privados em função dos benefícios
recebidos;
VII. Forma de controle e monitoramento da
operação, obrigatoriamente compartilhado com
representação da sociedade civil;
VIII. Solução habitacional dentro de seu
perímetro ou vizinhança próxima, no caso da
necessidade de remover os moradores de
favelas, ocupações e cortiços;
IX. Garantia de preservação dos imóveis e
espaços urbanos de especial valor cultural e
ambiental, protegidos por tombamento ou ato
do Poder Público;

X. A previsão de criação de conta ou fundo
específico para recebimento dos recursos
oriundos de contrapartidas financeiras
decorrentes dos benefícios urbanísticos
concedidos.
A lei específica que criar cada Operação
Urbana Consorciada poderá prever a emissão
pelo Município de quantidade determinada de
Certificados de Potencial Adicional de Construção
– CEPAC, que serão alienados em leilão ou
utilizados diretamente na implementação do
Programa de ações previstas na lei que criar a
Operação, sendo livremente negociados, mas
convertidos em direito de construir e alteração
de uso unicamente na área objeto da Operação.
Essa lei deverá estabelecer:
I. A quantidade de Certificados de Potencial
Construtivo Adicional de Construção – CEPAC,
a ser emitida, obrigatoriamente proporcional
ao estoque de potencial construtivo adicional
previsto para a Operação;
II. O valor mínimo do CEPAC;
III. As formas de cálculo das contrapartidas;
IV. As formas de conversão e equivalência dos
CEPACs em metros quadrados de potencial

construtivo adicional.
A Lei ainda prevê que o instrumento poderá ser
aplicado nas macrozonas 2,3,4,5,7,8 e 9, em
áreas a serem delimitadas nos respectivos Planos
Locais de Gestão, observando-se as diretrizes do
PD.
Campinas procurou implementar uma experiência
de Operação Urbana Consorciada. A Lei
Complementar nº 12/2004 estabeleceu diretrizes
urbanísticas por setor para uma proposta de
operação urbana consorciada numa área
denominada Parque Linear do Rio CapivariCerâmicas entre a Rodovia Santos Dumont e a
Rodovia dos Bandeirantes, criando incentivos por
meio de instrumentos de política urbana para sua
implantação.
O projeto consiste na recuperação das áreas
degradadas de um trecho do Rio Capivari,
com a instalação de equipamentos públicos
de lazer, alargamento de vias e a construção
de sistema viário na marginal deste córrego,
novos licenciamentos, desapropriações,
desocupações de áreas invadidas, remoção
de moradores de casas irregulares e barracos,
regularização fundiária, doações de áreas,
descontaminação e remoção de material inerte,
direcionamento de talvegues, canalização de
águas pluviais, implantação de emissários de

esgoto, terraplanagem, transplante e plantio de
espécies nativas e reserva de áreas para proteção
permanente.
A Operação Urbana se destaca pelo fato de ter
sido a primeira a ser implementada no município
e de ter apresentado um grande conjunto de
atos normativos pela municipalidade tentando
regulamentá-la16, tendo em vista grande volume
de intervenções e investimentos previstos. As
contrapartidas para os proprietários-investidores
da área baseiam-se na aquisição de CEPAC
(Certificado de Potencial Adicional de Construção)
e CAUS (Certificado de Alteração de Uso
do Solo), alterando o zoneamento vigente,
constituindo o fundo gerido pelo conselho gestor
da operação urbana.
Contudo, a implementação de um instrumento
como a Operação Urbana Consorciada
16
O Decreto nº 15.089/2005 que regulamenta
o atendimento da operação urbana às exigências do
licenciamento ambiental a ser concedido pelo órgão municipal
competente; Decreto nº 17.150/2010 que dispõe sobre a
Comissão de Avaliação de Imóveis na área da operação
urbanas; o Decreto nº 17.151/2010 que dispõe sobre a fórmula
de cálculo da quantidade de Certificado de Potencial Adicional
de Construção para a modificação dos parâmetros urbanísticos
nos lotes e glebas contidos no interior do perímetro da
operação urbana; o Decreto nº 17.152/2010 que dispõe sobre
o Conselho Gestor da Operação Urbana Consorciada Parque
Linear do Rio Capivari Cerâmicas.

Figura 13: Setorização da Operação Urbana Consorciada Rio Capivari-Cerâmicas
Fonte: Campinas, 2015
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/projetos/projeto4_2.jpg
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subentende a existência de um mercado
imobiliário sofisticado e pujante, com grandes
investimentos e grande valorização imobiliária.
Do contrário não haverá interesse nos CEPAC
e CAUS fazendo com que as obras não se
viabilizem. A própria estrutura administrativa da
municipalidade deve atender os requisitos mais
complexos na implementação do instrumento,
pois, visto que os CEPAC e os CAUS são títulos
municipais, dependem da aprovação do Senado
Federal e o atendimento às instruções normativas
da CVM – Comissão de Valores Mobiliários,
autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.
Por outro lado, o grande potencial de
desenvolvimento urbano parece estar localizado
junto ao Aeroporto Internacional de Viracopos.
O aeroporto vem retomando sua posição
em função das obras para modernização
decorrentes da Copa do Mundo da FIFA
2014. Atualmente já desponta como 6º maior
aeroporto nacional em número de passageiros,
com 9,8 milhões em 2014, 131 mil pousos e
decolagens e 207 mil toneladas de produtos
transportados (AEROPORTO INTERNACIONAL
DE VIRACOPOS, 2015). O entorno do aeroporto
apresenta grande potencial para a instalação de
um polo logístico e a criação de uma operação
urbana no local poderia viabilizar a implantação
de um corredor de VLT ou BRT ligando-o ao

centro da cidade. Além do que, uma OUC nessa
região poderia também promover a regularização
fundiária das áreas informais.

5.0 OS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO
DA GESTÃO URBANA
O fim do regime militar nos anos 1980 consolidou
uma prática que já vinha ocorrendo há alguns
anos no Brasil. Com o processo de abertura
política a partir do final dos anos 1970, vários
movimentos sociais urbanos voltaram a demandar
por políticas urbanas voltadas para as suas
regiões. Os movimentos ambientalista e pelo
patrimônio histórico vieram a engrossar as fileiras
na demanda por maior influência na definição das
políticas urbanas e ambientais.
A Constituição Federal de 1988, conhecida como
a Constituição Cidadã, definiu o Brasil como
um Estado Democrático de Direito e inovou
na garantia dos direitos civis e das minorias.
Criou um novo modelo de gestão pública o qual
estimula a participação popular, que deve ser
entendida como o exercício pleno da cidadania,
demandando a conscientização do indivíduo com

relação ao seu papel na busca pela melhoria do
bem estar social.
Nesse período várias municipalidades vão
desenvolver instrumentos urbanísticos inovadores,
muitos dos quais incorporando a tese da
participação popular. O Estatuto da Cidade, que
regulamentou o Capítulo da Política Urbana da
CF, adotou essa questão, conforme pode ser visto
no inciso II do artigo 2º, das diretrizes gerais que
norteiam a política urbana:
“gestão democrática por meio da participação
da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento
de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.” (BRASIL, 2001, art.
2º, inciso II).

Dessa forma, vários dos instrumentos definidos
pelo Estatuto vão se basear na participação e
respaldo popular.

5.1. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

5.1.1. BREVE HISTÓRICO
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A legislação ambiental brasileira teve seu
desenvolvimento efetivo a partir da década
de 1980 (Chamié, 2010). A Lei 6.938/1981
que dispôs sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente, definiu o Estudo de Impacto Ambiental
como instrumento da política nacional do meio
ambiente. O avanço na instituição do Estudo
de Impacto Ambiental como mecanismo de
gestão ambiental se deu com a implementação
de diversas resoluções, que avançaram na
democratização do instrumento, estabelecendo as
diretrizes para a realização de audiências públicas
e o acesso das comunidades interessadas nos
assuntos de impacto ambiental.
Nesse período, a sociedade civil começava
a se manifestar mais fortemente com relação
à questão urbano-ambiental, através do
surgimento de inúmeras entidades e movimentos
ecológicos ligados às lutas pela defesa de áreas
ambientalmente sensíveis, associações de
moradores e movimentos de bairros reivindicando
a melhoria na qualidade de vida urbana e defesa
de sua vizinhança contra empreendimentos
impactantes e pela criação de parques e espaços
de lazer.

A ascensão das demandas relacionadas
à questão urbano-ambiental fez com que
aparecessem novas propostas de políticas
públicas voltadas a esses problemas. É nesse
contexto que surge a ideia do EIV – Estudo de
Impacto de Vizinhança na primeira versão do
Projeto de Lei de Desenvolvimento Urbano datado
do final dos anos 1970 (Rocco, 2006).
De maneira semelhante, o agravamento da
crise urbano-ambiental pela qual o país passava
fez com que algumas prefeituras passassem
a incorporar em suas Leis Orgânicas e Planos
Diretores novos instrumentos de gestão
democrática, atendendo às demandas por cidades
mais sustentáveis, entre os quais o conceito
do Estudo de Impacto de Vizinhança, definido,
porém, com outros nomes (Chamié, 2010).

O Estudo de Impacto de Vizinhança, juntamente
com o Estudo de Impacto Ambiental, constam
como instrumentos de gestão urbana-ambiental,
previstos na alínea VI do artigo 2º do Estatuto
da Cidade (BRASIL, 2001). Segundo o Estatuto,
lei municipal definirá os empreendimentos e
atividades privados ou públicos em área urbana
que dependerão de elaboração do EIV – Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança para obter
as licenças ou autorizações de construção,
ampliação ou funcionamento a cargo das
municipalidades (op. cit., art. 36).
Ele deverá contemplar os efeitos positivos e
negativos dos empreendimentos ou atividades
propostas na qualidade de vida da população
residente na área de influência. O legislador
ao inserir atividades e não apenas os
empreendimentos, reconheceu que algumas
delas podem ocasionar impactos na vizinhança
independente do tamanho. Caberá então ao órgão
licenciador exigir as medidas mitigadoras dos
impactos negativos, assim como os estímulos aos
impactos positivos.
O EIV deverá conter no mínimo as seguintes
questões:

I. Adensamento populacional;
II. Equipamentos urbanos e comunitários;
III. Uso e ocupação do solo;
IV. Valorização imobiliária;
V. Geração de tráfego e demanda por
transporte público;
VI. Ventilação e iluminação;
VII. Paisagem urbana e patrimônio natural e
cultural.
Os documentos produzidos e integrantes do
EIV deverão ficar disponíveis para consulta por
qualquer interessado no órgão competente do
poder público municipal. A sua elaboração não
substitui a elaboração e a aprovação de estudo
prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos
termos da legislação ambiental.
O inciso V do artigo 33 do Estatuto prevê
ainda que o EIV deverá ser realizado para
a implementação das operações urbanas
consorciadas. Dessa forma, se determinada
municipalidade quiser implementar este
instrumento, já deverá ter regulamentado por lei

municipal especifica os procedimentos para a
elaboração do EIV.

5.1.3. ESTUDO DE CASO
Porto Alegre
Apesar de o Município de Porto Alegre não dispor
de norma exigindo e disciplinando o Estudo do
Impacto de Vizinhança, ele possui um conjunto
de normas municipais bastante inovadoras
acerca das regras de uso e ocupação do solo
(Rocco, 2006). Em 1998, como consequência da
delegação de competência do órgão estadual ao
órgão municipal para realização de licenciamento
e fiscalização ambiental a Lei nº 8.267/1998
adotou os instrumentos de gestão ambiental
EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e seu
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente ou RIA/
DS – Relatório de Impacto Ambiental e seu
Documento Síntese.
Conforme essa legislação, determinados
empreendimentos e atividades são sujeitos à
análise dos seus impactos na geração de tráfego,
na infraestrutura urbana, na qualidade do ar,
no patrimônio histórico-cultural, na paisagem,
na volumetria das edificações e nas condições
socioeconômicas, dentre outros. Dessa forma,
esses instrumentos se aproximavam do EIV.
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No Plano Diretor de 1999 (Lei Complementar nº
434/1999) foi definido o Projeto Especial, que é
sujeito à análise de comissões específicas no que
tange a avaliação de seus impactos. Para tanto,
classificou os empreendimentos segundo níveis
de impacto, estabeleceu pré-requisitos para a
solicitação de modificação de normas e definiu
procedimentos para o licenciamento.
Nessa legislação foi instituído o EVU – Estudo
de Viabilidade Urbanística como instrumento de
análise de projetos com impactos significativos no
ambiente urbano, baseado no diálogo do poder
público e empreendedores com vistas a minimizar
impactos de atividades ou empreendimentos. Ele
tem características semelhantes ao Estudo de
Impacto de Vizinhança, mas não o substitui, pois
é um estudo técnico dos documentos na ocasião
do licenciamento dos empreendimentos e das
atividades urbanas, sendo analisado somente
pelo Poder Público, não tendo a necessidade de
publicidade ou de realização de audiência pública
com a população interessada.
Em 2012 o EIV – Estudo de Impacto de
Vizinhança foi finalmente instituído em Porto
Alegre na Lei Complementar nº 695/2012.
Segundo essa lei, esse instrumento consiste de:

I. Estudo prévio dos impactos relativos a
aspectos urbanísticos, visando a subsidiar
a aprovação de Estudo de Viabilidade
Urbanística (EVU) de empreendimentos ou de
atividades, públicos ou privados;
II. Instrumento de monitoramento da aplicação
das normas gerais de ocupação do solo,
previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano Ambiental (PDDUA).
O EIV tem por objetivo identificar e avaliar
previamente os impactos urbanísticos, positivos
e negativos, decorrentes da implantação de
empreendimentos ou atividades em determinada
área de influência, definindo medidas mitigadoras
e compensatórias para minimizar os impactos
negativos, ficando a cargo da SPM – Secretaria
do Planejamento Municipal os procedimentos para
a sua avaliação.
Ela expede o TR – Termo de Referência para
a elaboração de EIV específico para o EVU do
empreendimento ou das atividades propostas,
explicitando no TR os estudos que considerar
necessários para a avaliação pelo EIV, a área
de influência a considerar e o número mínimo
de audiências públicas, dando ciência do TR ao
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental (CMDUA).

O EIV tem a seguinte estrutura básica:
I. Definição de objetivos, caracterização e
justificativas do empreendimento ou das
atividades propostas, relação e compatibilidade
com as políticas setoriais, os planos e os
programas governamentais;
II. Caracterização e diagnóstico da área
de influência do empreendimento ou das
atividades antes de sua implantação,
considerando o conteúdo descrito no TR;
III. Identificação e avaliação de impactos
urbanísticos, considerando o conteúdo
previsto;
IV. Proposição de soluções, definição de
medidas mitigadoras ou compensatórias
cabíveis, com a justificativa e a descrição
dos efeitos esperados, aplicados,
preferencialmente, na correspondente região
de planejamento.
O EIV é apresentado sob a forma de relatório,
com linguagem acessível à comunidade, devendo
ser acompanhado de instrumentos como
maquete eletrônica, simulações e demais meios
necessários à adequada compreensão de seu
conteúdo, bem como à verificação dos reflexos

I. Estrutura urbana, observando os aspectos
relativos:
a) À paisagem urbana;
b) À estruturação e à mobilidade urbana,
no que se refere à configuração dos
quarteirões, às condições de acessibilidade
e segurança, à geração de tráfego e
demanda por transportes;
c) Aos equipamentos públicos comunitários,
no que se refere à demanda gerada pelo
incremento do adensamento;
d) Ao uso e à ocupação do solo,
considerando a relação com o entorno
preexistente ou a renovar, níveis de
polarização e adensamento;
e) Ao patrimônio ambiental, natural e
construído, ao patrimônio cultural histórico
e artístico com seus entornos, no que
se refere à conservação e à valorização
dos bens já consolidados e dos bens de

interesse à preservação, e às ambiências
urbanas criadas e consolidadas que formam
o espírito e a identidade do lugar;
f) À qualidade espacial urbana, no que
se refere à insolação, à ventilação, à
privacidade e ao padrão arquitetônico,
e à qualidade do espaço público local,
decorrentes das edificações, do desenho
urbano e do exercício de atividades;
II. Equipamentos públicos urbanos, no que
se refere às redes de água, esgoto cloacal,
drenagem, energia, entre outras;
III. Bens ambientais, no que se refere à
qualidade do ar, do solo, do subsolo, das
águas superficiais ou subterrâneas, da flora
e da fauna e às poluições visual e sonora
decorrentes do empreendimento;
IV. Estrutura socioeconômica, no que se refere
à produção, ao consumo, ao emprego e à
renda da população;
V. Valorização imobiliária.
Artigo 8º define os empreendimentos e as
atividades objetos de elaboração de EIV:

I. Autódromo, kartódromo aberto e hipódromo;
II. Clube com área adensável acima de
5.000m2;
III. Comércio atacadista com área adensável
acima de 5.000m2 (cinco mil metros
quadrados);
IV. Centro comercial com área adensável
superior a 5.000m² (cinco mil metros
quadrados);
V. Centro cultural com área adensável superior
a 5.000m² (cinco mil metros quadrados);
VI. Centro de eventos com área adensável
superior a 5.000m² (cinco mil metros
quadrados);
VII. Estação telefônica para telefonia fixa ou
Centro de Comutação e Controle (CCC) para
telefonia celular, conforme conceituação da
Agência Nacional;
VIII. Edificação com área adensável superior
a 30.000m² (trinta mil metros quadrados) ou
com mais de 400 (quatrocentas) vagas de
estacionamento, considerada de forma isolada
ou em conjunto;
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do empreendimento na vizinhança, considerados
seus impactos negativos e positivos.
A sua elaboração do EIV deve considerar os
seguintes conteúdos:
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IX. Edificação localizada na área de ocupação
intensiva em terreno com área acima de
5.000m² (cinco mil metros quadrados) na
Macrozona (MZ) 01 e 10.000m2 (dez mil
metros quadrados) nas demais macrozonas ou
que configure na totalidade de um quarteirão e
que envolva alteração de regime urbanístico,
nas situações previstas no PDDUA;
X. Equipamento de segurança pública com
área adensável acima de 750m² (setecentos e
cinquenta metros quadrados);
XI. Estabelecimento de ensino com área
adensável acima de 5.000m² (cinco mil metros
quadrados);
XII. Estádio;
XIII. Entretenimento noturno com área superior
a 750m² (setecentos e cinquenta metros
quadrados);
XIV. Garagem geral em terreno com área
superior a 1.000m² (mil metros quadrados);
XV. Indústria com área adensável acima
de 500m² (quinhentos metros quadrados)
nas Zonas de Uso nas Áreas Mistas 1 e 2 e
1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados)
nas Zonas de Uso nas Áreas Mistas 3 e 4;

XVI. Parque temático;
XVII. Quadra de escola de samba;
XVIII. Rodoviária;
XIX. Supermercado com área adensável
superior a 2.500m² (dois mil e quinhentos
metros quadrados);
XX. Terminal de passageiros e carga;
XXI. Templo e local de culto em geral com área
adensável acima de 1.500m² (mil e quinhentos
metros quadrados);
XXII. Condomínio por unidades autônomas na
área de ocupação intensiva em terreno com
área maior que 30ha (trinta hectares), nas
situações permitidas pelo PPDUA;
XXIII. Condomínio ou parcelamento de
solo com edificação para fins habitacionais
localizadas na Zona de Uso na Área Mista 5,
nas situações permitidas pelo PPDUA;
XXIV. Loteamento ou desmembramento na
Área de Ocupação Intensiva em terreno com
área superior a 30ha (trinta hectares), nas
situações permitidas pelo PPDUA;

XXV. Operação urbana consorciada.
As medidas mitigadoras ou compensatórias,
ou ambas, definidas no EIV serão objeto de
concertação entre o empreendedor e o Poder
Público Municipal, devendo ser aplicadas,
preferencialmente, na correspondente região de
planejamento. A concertação visando à aplicação
de medidas mitigadoras ou compensatórias, ou
ambas, não se confunde com as contrapartidas
previstas para as Operações Urbanas
Consorciadas, sendo que, neste caso, podem ser
cumulativas.
São responsabilidades do empreendedor a
elaboração do EIV; a promoção da participação
da sociedade; e a execução das obras para
implantação dos equipamentos públicos urbanos
e comunitários, da malha viária e de outras
que se tornarem necessárias em decorrência
da implementação das medidas mitigadoras e
compensatórias.
A SPM promove a realização de audiências
públicas para conhecimento e debate
sobre o EIV, a fim de esclarecer dúvidas e
receber considerações da população sobre o
empreendimento ou as atividades propostos.

•
•

•

Construção de uma nova avenida (sistema
viário);
Reserva de um determinado número de lojas
para os comerciantes locais e reciclagem
profissional para aqueles que seriam
impactados pelo empreendimento (impacto
social);
Sistema de reciclagem dos resíduos sólidos
(impacto ambiental).
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Rocco (2006) chama a atenção para a importância
da concertação entre o poder público municipal
e os empreendedores, mediados pela sociedade
civil. Para demonstrar isso, usa como estudo
de caso a instalação de uma grande unidade
do hipermercado Carrefour no bairro Passo de
Areia. A municipalidade exigiu contrapartida
do empreendedor na ordem de R$ 43 milhões,
respectiva a:

5.2. APLICAÇÃO DO EIV – ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA EM
CAMPINAS
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Conforme o Plano Diretor de 2006, o Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV
compreende o conjunto de elementos técnicos
indicativos das prováveis modificações nas
diversas características socioeconômicas e
físico-territoriais do entorno, que podem resultar
do desenvolvimento de atividades ou de projetos
urbanísticos. Ele deve ser analisado por uma
comissão multidisciplinar constituída por
servidores especializados, integrantes dos órgãos
municipais responsáveis pelo planejamento, meioambiente, urbanismo, infraestrutura e transportes.
Os documentos integrantes do EIV deverão ficar
disponíveis para consulta em órgão municipal,
garantindo a sua publicidade.
A lei diz que para obtenção das licenças ou
autorizações de construção, ampliação ou
funcionamento a cargo do Poder Executivo
Municipal, para empreendimentos ou atividades
privados ou públicos, o interessado deverá
elaborar Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança
- EIV, de forma a contemplar os efeitos positivos
e negativos do empreendimento ou atividade,
quanto à qualidade de vida da população
residente na área e suas proximidades.
Contudo, a definição de usos, ocupações,
formas de parcelamento, equipamentos e
infraestrutura urbana dos empreendimentos e

atividades sujeitos à elaboração de EIV ficou a
cargo de lei especifica, bem como os parâmetros
e procedimentos a serem observados para
apresentação e avaliação do estudo.
Os empreendimentos ou atividades sujeitos à
elaboração desse instrumento serão definidos em
função de:
I. Elevado adensamento habitacional que
demande infraestrutura, equipamentos e
serviços públicos;
II. Usos não habitacionais que demandem
elevada capacidade de infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos;
III. Grandes interferências na paisagem urbana
e rural;
IV. Grandes intervenções urbanas;
V. Atividades que em razão de sua finalidade
poderão resultar em desvalorização imobiliária
ou repulsa da vizinhança;
VI. Empreendimentos potencialmente
poluidores (visual, sonoro, ambiental).
Contudo, ao não definir isso no Plano Diretor
e jogar para a lei específica, a municipalidade

perdeu a oportunidade na implementação desse
instrumento, oportunidade essa que poderá surgir
novamente na revisão do Plano Diretor em curso.

6.0 O ESTATUTO DA METRÓPOLE
Após dez anos de tramitação do projeto de
lei no Congresso Nacional, o Estatuto da
Metrópole foi instituído na Lei nº 13.089/2015. Ele
estabelece diretrizes gerais para o planejamento,
a gestão e a execução de políticas públicas
em regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas instituídas pelos estados, incentivando
a integração de ações entre os municípios e
prevê a governança interfederativa, ou seja, o
compartilhamento de responsabilidades entre
entes da federação no planejamento e execução
de ações para o cumprimento dessas políticas
públicas ou ações cuja realização não possa ser
efetivada no âmbito de um município apenas.
A lei define as aglomerações urbanas como
unidade territorial urbana constituída pelo
agrupamento de ao menos dois municípios
limítrofes, caracterizada por complementaridade
funcional e integração das dinâmicas geográficas,

ambientais, políticas e socioeconômicas; e a
região metropolitana como a unidade territorial
constituída da continuidade territorial que, em
razão de sua população, relevância política e
socioeconômica, tem influência nacional ou sobre
uma região que configure, no mínimo, a área
de influência de uma capital regional, conforme
os critérios adotados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
O Estatuto prevê a utilização de dez instrumentos
para o planejamento e gestão do desenvolvimento
urbano integrado de regiões metropolitanas e
de aglomerações urbanas, sem prejuízo dos
instrumentos do Estatuto da Cidade:
I. PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado, compreendido como o instrumento
que estabelece, com base em processo
permanente de planejamento, as diretrizes

para o desenvolvimento urbano da região
metropolitana ou da aglomeração urbana;
II. Planos setoriais interfederativos;
III. Fundos públicos;
IV. Operações urbanas consorciadas
interfederativas;
V. Zonas para aplicação compartilhada dos
instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto
da Cidade;
VI. Consórcios públicos, consonantes com a
legislação pertinente;
VII. Convênios de cooperação;
VIII. Contratos de gestão;

IX. Compensação por serviços ambientais ou
outros serviços prestados pelo município à
unidade territorial urbana;
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X. Parcerias público-privadas interfederativas.
A existência de um PDUI em uma unidade
territorial urbana (região metropolitana ou
aglomeração urbana) não altera a obrigatoriedade
dos municípios pertencentes a essa unidade de
elaborarem seus planos diretores municipais,
contudo, estes deverão estar compatibilizados
com o PDUI.
Com relação à governança, o Estatuto estabelece
a necessidade da criação de uma instância
executiva composta pelos representantes do
poder executivo dos entes federativos integrantes
das unidades territoriais urbanas, uma instância
colegiada deliberativa com representação da
sociedade civil; uma organização pública, com
funções técnico-consultivas, e o sistema integrado
de alocação de recursos e de prestação de
contas.
O PDUI será elaborado no âmbito da estrutura
de governança interfederativa e aprovado pela
instância colegiada deliberativa, antes do envio à

respectiva assembleia legislativa estadual. A Lei
Estadual que instituir o plano deverá ser revista,
pelo menos, a cada dez anos pelo menos.
O plano deverá contemplar: as diretrizes para as
políticas públicas de interesse comum, incluindo
projetos estratégicos e ações prioritárias para
investimentos; o macrozoneamento da unidade
territorial urbana; diretrizes quanto à articulação
dos municípios no parcelamento, uso e ocupação
no solo urbano; as diretrizes quanto à articulação
intersetorial das políticas públicas relativas à
unidade territorial urbana; a delimitação das áreas
com restrições à urbanização visando à proteção
do patrimônio ambiental ou cultural, bem como
das áreas sujeitas a controle especial pelo risco
de desastres naturais, se existirem, e o sistema de
acompanhamento e controle de suas disposições.
A Lei ainda prevê que os PDUI e a estrutura
de governança das regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas deverão ser implantados
em até três anos da data de aprovação da lei,
ou seja, até 12 de janeiro de 2018. A lei prevê
também a possibilidade de compensação por
serviços ambientais ou outros serviços prestados
pelo município à unidade territorial urbana
conforme os acordos firmados no âmbito da
estrutura de governança interfederativa.
Dessa forma, é importante que o Município de

Campinas atue no sentido de viabilizar junto aos
outros municípios da sua Região Metropolitana e
ao Governo do Estado a criação dessa estrutura
de governança do planejamento metropolitano.
Da mesma forma, o processo de revisão do Plano
Diretor em curso deve atentar para as diretrizes
do PDUI, quando este for implementado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os objetivos desse trabalho,
apresentamos as seguintes considerações finais
com as principais conclusões e recomendações
com relação à adoção e aplicação dos
instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto
da Cidade e as diretrizes estabelecidas pelo
Estatuto da Metrópole, tendo em vista a revisão
da legislação de uso e ocupação do solo (Lei
nº 6.031/1988) e o fornecimento de subsídios
à revisão do Plano Diretor Municipal (Lei
Complementar nº 15/2006). Em função das
análises desenvolvidas ao longo desse trabalho,
chegou-se a quatro pontos fundamentais para
a efetividade da aplicação dos instrumentos em
Campinas, que serão analisados conforme cada
grupo de instrumentos, sendo eles:
1. Definição e regulação dos instrumentos nos
principais marcos legais (PD e LUOS);

2. Articulação na aplicação dos instrumentos;
3. Estrutura administrativa integrada;
4. Vontade política.

7.1. COM RELAÇÃO À QUESTÃO METROPOLITANA
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►► Participar junto com a EMPLASA e
AGEMCAMP – Agência Metropolitana de
Campinas no desenvolvimento do PDUI –
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
da Região Metropolitana de Campinas;
►► Compatibilizar as propostas do PD de
Campinas com as estratégias propostas
no PDUI e pela EMPLASA para o Vetor
Bandeirantes da Macrometrópole Paulista,
principalmente nos seguintes pontos
(EMPLASA, 2013):
○○ Implementação dos trens regionais São
Paulo-Jundiaí e Jundiaí-Campinas, com
previsão de acesso ao Aeroporto de
Viracopos;
○○ Implantação de nova malha de trens de
cargas de alto valor agregado, unitizadas e
conteinerizadas;
○○ Articulação em rede das plataformas
logísticas existentes (especialmente ao
longo da Rodovia Anhanguera) com o
sistema logístico integrado da MMP;
○○ Implantação das plataformas logísticas:
periférica na RMSP e remota na RMC;

○○ Orientação para as políticas de uso e
ocupação do solo dos municípios desse
vetor.

7.2. COM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE ACESSO À TERRA URBANIZADA

►► Definições necessárias à sua
autoaplicabilidade, conforme macrozona,
setor e zona, tanto na lei do PDE como na
LUOS, das seguintes questões:
○○ Estabelecimento preciso dos parâmetros
para a definição dos imóveis não
edificados, subutilizados e não utilizados,
visando sua autoaplicabilidade:
••
Atualmente os imóveis não
edificados correspondem à terra nua
desprovida de qualquer edificação
e que não atenderem à utilização
prevista em legislação específica. Se
existirem usos que necessitem desse
tipo de imóvel, eles deverão constar em
tabela anexa à lei do PD e à LUOS. De
qualquer forma, esse parâmetro deve
estar vinculado à macrozona, setor e
zona onde se encontra o imóvel, pois
nas áreas de transformação, imóveis
não edificados não cumprem a função
social da propriedade. Porém quando
forem imóveis tombados ou de interesse

de preservação (histórica, cultural ou
ambiental), a função social pode estar
relacionada à pequena ou nenhuma
utilização do terreno, como no caso
de uma fazenda ou mata preservada.
Alguns usos devem ter o seu uso
discutido, tal como os terrenos utilizados
como estacionamentos nas áreas
centrais;
••
Atualmente considera–
se subutilizado o imóvel cujo
aproveitamento esteja abaixo do mínimo
definido na legislação específica. O
coeficiente mínimo de aproveitamento
para a definição desse parâmetro deverá
estar definido para cada macrozona,
setor e zona nas leis do PD e da LUOS;
••
Atualmente considera–se não
utilizado o imóvel que, a par de possuir
edificação, encontra–se abandonado ou
não habitado, incluídas as construções
paralisadas ou em ruínas. Para
melhor efetividade dessa categoria é
importante levantamento de campo
com cruzamento de dados do imóvel
(cadastro junto à prefeitura, contas
de água, luz e telefone), assim como
definição de prazo da não utilização,

podendo variar entre dois e cinco anos
da promulgação da lei.
○○ Definição da prioridade de notificação dos
imóveis e respectivas etapas, conforme
macrozona e setor.
►► Definição nas leis do PD e da LUOS da
fórmula de cálculo do IPTU progressivo no
caso do descumprimento da notificação
em dois anos. Sugere-se que as alíquotas
sejam majoradas em 3% ao ano, até atingir
o máximo previsto em Lei, de 15% do valor
venal do imóvel após cinco anos, continuando
a cobrança até o atendimento da obrigação de
cumprimento da função social da propriedade.
►► Definição dos procedimentos administrativos
em todas as etapas da aplicação do
instrumento na lei do PDE e na LUOS
(levantamento, cadastramento, notificação e
cobrança).
►► Criação de grupo(s) de trabalho junto às
secretarias de Assuntos Jurídicos, Finanças,
Habitação, Urbanismo, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, responsável pelas
etapas definidas acima; já definido na lei do
PDE e LUOS.
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7.2.1. INSTRUMENTOS DE
INDUÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL
DA PROPRIEDADE

►► Desenvolvimento de cadastro multifinalitário
com todos os dados do imóvel: área, área
construída, uso, zoneamento, restrições
administrativas e legais etc., conforme já
em andamento na atualização do CTM –
Cadastro Técnico Municipal.
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7.2.2. ZONAS ESPECIAIS DE
INTERESSE SOCIAL
►► Revogar a Lei Complementar nº 70/2014,
que alterou a Lei Complementar nº 15/2006,
permitindo a implantação de EHIS em
qualquer área urbana das macrozonas,
possibilitando exceções aos padrões
urbanísticos da LUOS.
►► Estabelecimento claro na lei do PD e da
LUOS dos parâmetros de definição de HIS –
habitação de interesse social, como habitação
voltada para a população com media
salarial familiar de 0 a 3 salários mínimos,
com participação do poder público no seu
planejamento e execução.
►► Todos os perímetros das ZEIS de
regularização e de indução deverão ser
gravados tanto na lei do PD e da LUOS, em

que pese o fato de outras ZEIS poderem ser
gravadas em leis específicas também:
○○ Nesse aspecto, sugere-se o gravame de
mais ZEIS de indução nos imóveis não
edificados, não utilizados ou subutilizados
das áreas centrais dotadas de
infraestrutura, pois atualmente essas ZEIS
se concentram nas Zonas Sul e Oeste do
município, áreas de grande vulnerabilidade
social;
►► Previsão na Lei do PD da obrigatoriedade de
criação de um conselho gestor para cada uma
das ZEIS gravadas:
○○ Esse conselho gestor deverá ser
paritário, entre os representantes do
Poder Público das seguintes secretárias
(no mínimo): Assuntos Jurídicos,
Habitação, Infraestrutura, Planejamento
e Desenvolvimento Urbano; e os
representantes da sociedade civil, eleitos
entre os moradores locais nas ZEIS de
regularização e entre os representantes
dos movimentos de moradia nas ZEIS de
indução;
○○ A função do conselho gestor é elaborar o
Plano de Urbanização e acompanhamento

de sua implementação, inclusive dos
procedimentos administrativos relativos à
sua regularização, quando for o caso.
►► Com relação ao financiamento das obras
e ações de urbanização, edificação e
regularização das habitações de interesse
social, no âmbito das ZEIS ou fora delas,
sugere-se a fusão dos dois fundos voltados
à questão da habitação de interesse social,
o FUNDAP (criado pela Lei nº 4.985/1980)
e o FMH (criado pela Lei nº 10.616/2000),
mantendo o nome do primeiro, porém
incorporando as definições necessárias
para o acesso ao FNHIS – Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social, conforme
estabelecido na Lei Federal nº 11.124/2005:
○○ o
Com relação à dotação
do fundo, sugere-se a alteração da
contrapartida de 3,5% do valor total dos
EHIS – Empreendimentos de Habitação
de Interesse Social, em espécie ou em
lotes urbanizados, conforme definida
na Lei nº 10.410/2000, que atualmente
penaliza esses empreendimentos, em
que pese as alterações trazidas pela Lei
nº 13.580/2009. Dessa forma, sugerese o contrário, a cobrança de 3,5%
do valor total de todo e qualquer novo

○○ Sugere-se a continuidade das demais
dotações previstas, com revisão da
transferência de 1% do ICMS, visto a sua
vedação pelo inciso IV do artigo 176 da
Constituição Federal.
○○ Sugere-se a manutenção da sigla
FUNDAP, já bastante conhecida em
Campinas, porém adotando-se o desenho
institucional definido no SNHIS.

7.2.3. OUTROS
INSTRUMENTOS DE ACESSO
À TERRA URBANIZADA
►► A aplicação dos instrumentos isolados
tende a ter pouco sucesso, pois foram
pensados para agir integradamente. Dessa
forma, sugere-se a aplicação coordenada
e integrada dos instrumentos de indução
da função social da propriedade, com a
regulação e implementação das ZEIS e a
aplicação de outros instrumentos, quais sejam
a Concessão de Uso Especial para fins de
Moradia – CUEM, a Concessão do Direito
Real de Uso – CDRU, o Direito de Preempção
e a Dação em Pagamento, com intuito de
aumento do acesso social à terra urbanizada.
►► Para tanto, mais uma vez, é necessário a
cooperação intersecretarial para garantir
a efetividade da aplicação integrada dos
instrumentos. Essa cooperação pode ocorrer
através da criação do grupo de trabalho citado
acima.
►► A aplicação dos instrumentos CDRU, CUEM,
usucapião especial do imóvel urbano e outros
que se julgarem necessários deverá ser

definida nos planos de urbanização de cada
ZEIS.
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empreendimento habitacional (seja
loteamento ou construção nova), com
exceção de: empreendimentos passíveis
de cobrança de Outorga Onerosa do
Direito de Construir – OODC ou Outorga
Onerosa de Alteração de Uso –OOAUS,
Empreendimento Habitacional de Interesse
Social – EHIS voltados às faixas de 0 a 5
salários mínimos.

7.3. COM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO E DE
RECUPERAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

7.3.1. OPERAÇÕES
URBANAS CONSORCIADAS
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►► Conforme analisado no trabalho, as
operações urbanas consorciadas funcionam
onde existe interesse do mercado imobiliário,
visto que para se viabilizarem, dependem da
compra dos CEPAC ou CAUS. Assim sendo,
é necessário avaliar se a OUC existente (Rio
Capivari-Cerâmicas) e/ou a OUC proposta
(Aeroporto de Viracopos) apresentam de fato
interesse ao mercado imobiliário.
►► A implementação de uma OUC depende
de uma estrutura administrativa e executiva
ágil e independente. Tendo em vista a
complexidade das ações necessárias para
viabilizar uma OUC, em vários municípios elas
são coordenadas e executadas por autarquias
públicas ou empresas de urbanização de
capital misto, criadas especificamente para
essa finalidade. A remuneração da empresa
baseia-se em taxa de administração do
projeto, que por isso mesmo tem de ser
bastante rentável, ou seja, suscitar grande
interesse do mercado imobiliário.
►► Tendo em vista a complexidade das
operações urbanas consorciadas, a

necessidade de uma estrutura administrativa
complexa e as características do mercado
imobiliário no município de Campinas,
sugere-se que a regulamentação das OUC
seja realizada em um momento posterior, de
preferência após a aplicação e consolidação
da OODC e da OOAUS. De qualquer forma,
se for interesse da municipalidade a sua
utilização, elas deverão constar no PD.
►► Com relação à participação da sociedade
civil na aplicação do instrumento, sugere-se
estrutura de conselho gestor semelhante
à definida para a OUC Parque Linear Rio
Capivari-Cerâmicas (Lei Complementar
nº 12/2004). Dessa forma, o número de
representantes da sociedade civil deve
ser igual ao número de representantes do
Poder Público, sendo que é importante
o envolvimento de representantes de
moradores, atividades econômicas, órgãos
representantes de classes (OAB, IAB ou CAU)
e universidades. Os representantes do Poder
Público devem ser indicados pelas Secretarias
representadas, enquanto que os da sociedade
civil devem ser eleitos por segmento.
►► Caso o município opte por colocar as OUC
na lei do PD, deve-se garantir o gravame de
no mínimo de 50% dos recursos auferidos

destinados à execução de programas e
projetos habitacionais de interesse social
(25%) e à implantação de sistemas de
transporte coletivo público, cicloviário e de
circulação de pedestres (25%).

7.3.2. OUTORGA ONEROSA
DO DIREITO DE CONSTRUIR
►► A implementação da aplicação da OODC
em Campinas é obrigação legal, definida
no artigo 173 da Lei Orgânica do Município,
que estabeleceu que “a criação de espaços
edificados superiores a área total de seu
terreno, que se denominará solo criado,
implicará ressarcimento ao poder público,
proporcionalmente à quantidade de solo
criado, conforme a lei dispuser”.
►► Esse artigo já define o coeficiente de
aproveitamento básico como uma vez a
área do terreno, restando a definição dos
coeficientes de aproveitamento máximo para
cada zona da cidade.
►► Sugere-se a revisão dos coeficientes de
aproveitamento máximo para cada zona, que
deverão estar definidos na lei do PD e na
LUOS:

○○ A avaliação dos coeficientes máximos
nessas áreas deverá ocorrer através do
estudo dos coeficientes reais praticados e
a existência de infraestrutura para absorver
o adensamento.
○○ Fora dessas áreas, sugere-se a redução
dos coeficientes para no máximo de 1 a
2 vezes a área do terreno, conforme as
características de cada zona onde o imóvel
se encontra.
○○ Na Macrozona da Proteção Ambiental
esses coeficientes poderão ser ainda
menores.
►► Sugere-se a adoção de fórmula simples para
o cálculo da OODC, baseada no cálculo
do terreno virtual, conforme praticado
no Brasil, podendo ser: CE = (CAr –
CAb) x AT x Vmt x Fp x Fs, onde CE é a
contrapartida econômica, CAr – coeficiente
de aproveitamento real a ser utilizado pelo
empreendimento, que deverá ser menor
ou igual ao coeficiente máximo da zona do

imóvel, CAb igual a 1, AT é a área do terreno,
Vmt é o valor do metro quadrado do terreno,
conforme definido no MVM – Mapa de Valores
do Município, Fp é o fator de planejamento
variando entre 0, 0,5 e 1, conforme cada
macroárea e uso pretendido e Fs é o fator de
interesse social, variando entre 0 (para HIS,
hospitais, escolas e instituições públicas e
beneficentes) e 1 para os demais usos.
►► Sugere-se a integração das secretarias de
Urbanismo, Planejamento e Desenvolvimento
Urbano e Finanças, para a implementação da
OODC, sendo as duas primeiras responsáveis
pela análise dos processos de aprovação
de obras passíveis de aquisição de OODC
e seu cálculo, e a última pela cobrança da
contrapartida econômica.

7.3.3. OUTORGA ONEROSA
DE ALTERAÇÃO DE USO DO
SOLO
►► A utilização desse instrumento está prevista
no Plano Diretor atual e na Lei Complementar
35 de 2012, que dispõe sobre o Plano Local
de Gestão da Macrozona 5 – MZ 5 – Área de
Requalificação Prioritária – ARP.

►► Sugere-se a atualização da fórmula
existente para o cálculo da OOAUS e sua
compatibilização com a fórmula de cálculo da
OODC proposta, podendo ser: CE = (Vmt2
– Vmt1) x AG, onde CE é a contrapartida
econômica, Vmt2 é o valor do metro quadrado
do terreno após a alteração de uso e Vmt1 é
o valor do metro quadrado de terreno antes
da alteração de uso, conforme definidos no
MVM – Mapa de Valores do Município ou pelo
CAFIR/SRF – Cadastro de Imóveis Rurais da
Secretaria de Receita Federal, se o imóvel
apresentar uso inicial rural, e AG é igual a
área da gleba.
►► Da mesma forma que o anterior, sugere-se
a integração das secretarias de Urbanismo,
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e
Finanças, para a implementação da OOAUS,
sendo as duas primeiras responsáveis pela
análise dos processos de aprovação de
obras passíveis de aquisição de OOAUS
e seu cálculo, e a última pela cobrança da
contrapartida econômica.
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○○ Coeficientes maiores poderão ser definidos
nas áreas com maior infraestrutura e ao
longo dos corredores de transporte coletivo
de média e alta capacidade.

7.3.4. FUNDO MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
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– criação de espaços públicos de lazer e
áreas verdes; VII – criação de unidades de
conservação ou proteção de outras áreas
de interesse ambiental; VIII – proteção de
áreas de interesse histórico, cultural ou
paisagístico; sugere-se a inclusão de uma
finalidade IX, qual seja, a implantação de
sistemas de transporte coletivo público,
cicloviário e de circulação de pedestres

►► Na lei do PD deverá ser criado o FMDU –
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano,
revendo o parágrafo 2º do artigo 70 da Lei
Complementar nº 15/2006.
►► A lei do PD novo deverá explicitar a
composição da estrutura administrativa
para gerenciamento do fundo, a origem e a
destinação dos recursos:

○○ ;A estrutura de administração do fundo
deverá ser composta de:
•

Secretaria Executiva: a cargo de um
funcionário da SEPLAN, com função
de apoio às atividades do fundo, sendo
responsável pela convocação das
reuniões ordinárias/extraordinárias do
conselho gestor, elaboração de pautas
e atas;

•

Conselho Gestor: com função de
planejamento e aplicação dos recursos
do FMDU, sua composição deverá
ser paritária entre Poder Público e
sociedade civil, seguindo as áreas
contempladas nas finalidades
acima, a saber: Planejamento e
Desenvolvimento Urbano; Cultura;
Habitação; Infraestrutura; Transportes;

○○ A origem principal do fundo deverá ser
os recursos provenientes da cobrança da
OODC e OOAUS, além de outras dotações
e rendimentos obtidos de aplicação de seu
patrimônio;
○○ A destinação deverá conter no mínimo
as finalidades definidas no artigo 26 do
Estatuto da Cidade: I – regularização
fundiária; II – execução de programas e
projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da
expansão urbana; V – implantação de
equipamentos urbanos e comunitários; VI

Urbanismo; Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; e outras
que a Municipalidade julgar pertinente,
além do secretário executivo. Nos
casos das secretarias que já dispõem
de conselhos municipais (CMC,
CMDU, CMH, COMDEMA, etc.), os
representantes da sociedade civil
poderão ser indicados por esses
conselhos, do contrário sugere-se a
realização de eleição por categoria;
○○ O PD poderá definir finalidades prioritárias
para a aplicação dos recursos do FMDU,
gravando porcentagens mínimas para
a sua utilização. Sugere-se o gravame
de 30% dos recursos destinados às
finalidades de execução de programas e
projetos habitacionais de interesse social,
incluindo a regularização fundiária, e
30% para a implantação de sistemas de
transporte coletivo público, cicloviário e de
circulação de pedestres.

►► Estender a possibilidade de transferência do
direito de construir para imóveis de interesse
de preservação sobre o ponto de vista
ambiental.
►► Criar fórmula clara com relação à
transferência do direito de construir dos
imóveis de interesse, podendo ser:
○○ APT = (Cam – Car) x AT, onde APT é igual
a área passível de transferência, Cam é
o coeficiente de aproveitamento máximo
da zona onde o imóvel se encontra, Car
é o coeficiente de aproveitamento real do
imóvel, e AT é a área do terreno;
○○ A fim de se evitar as distorções
econômicas de se transferir muito
potencial de construção de áreas menos
valorizadas para áreas mais valorizadas,
sugere-se a adoção da seguinte fórmula:
AET = Vmt1/Vmt2 x APT, onde AET é área
efetivamente transferida, Vmt1 é o valor
do metro quadrado do terreno de onde
se está transferindo e Vmt2 é o valor do
metro quadrado de terreno para onde se

pretende transferir, conforme definidos no
MVM – Mapa de Valores do Município ou
pelo CAFIR/SRF – Cadastro de Imóveis
Rurais da Secretaria de Receita Federal,
se o imóvel for de uso rural.
○○ Os imóveis que adquirirem potencial
construtivo adicional via transferência
de potencial construtivo até o limite do
coeficiente de aproveitamento máximo
da zona onde se encontram, serão
dispensados do pagamento da OODC.
►► Manter a vinculação dos recursos advindos
com a transferência do potencial construtivo
não utilizado com a recuperação e restauro
do imóvel tombado ou preservado cedente
deste potencial, conforme artigo 6º da Lei
Complementar nº 28/2009.

93

O ESTATUTO DA METRÓPOLE

7.3.5. TRANSFERÊNCIA DO
DIREITO DE CONSTRUIR

7.4. COM RELAÇÃO AOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
URBANA

7.4.1. EIV – ESTUDO DE
IMPACTO DE VIZINHANÇA
►► Regulamentar o EIV tanto na LUOS como na
lei do Plano Diretor
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○○ Definir os tipos de empreendimentos
que necessitam da elaboração do EIV.
A título de sugestão, propõe-se: grandes
equipamentos comerciais (atacadista ou
varejista), de serviços e institucional com
área computável superior a 5.000 m2;
edificação com área computável superior
a 30.000 m2 ou com mais de 500 vagas
de estacionamento; garagem, indústrias,
supermercados, templos e locais de culto
com área computável superior a 1.500 m2;
loteamento e desmembramento de glebas
com área superior a 30 hectares.
○○ Além desses empreendimentos, outros
poderão ser definidos, levando em
consideração: (i) Elevado adensamento
habitacional que demande infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos; (ii)
Usos não habitacionais que demandem
elevada capacidade de infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos; (iii)
Grandes interferências na paisagem

urbana e rural; (iv) Grandes intervenções
urbanas; (v) Atividades que em razão
de sua finalidade poderão resultar em
desvalorização imobiliária ou repulsa
da vizinhança; (vi) Empreendimentos
potencialmente poluidores (visual, sonoro,
ambiental).
○○ Definir os parâmetros e procedimentos a
serem observados para apresentação e
avaliação do estudo

8.0 GLOSSÁRIO

8.1 SIGLAS
AGECAMP
Agência Metropolitana de 		
		Campinas
APRM
Área de Proteção e Recuperação
		dos Mananciais
BRT

Bus Rapid Transit

CA

Coeficiente de Aproveitamento

CAUS
Certificado de Alteração de Uso
		do Solo

CONDEPACC Conselho de Defesa do 			
		
Patrimônio Cultural de 			
		Campinas
CPTM		
Companhia Paulista de Trens 		
		Metropolitanos
CUEM
		

Concessão de Uso Especial para
Fins de Moradia

CVM		

Comissão de Valores Mobiliários

EHIS
Empreendimento Habitacional de
		Interesse Social
EIA

Estudo de Impacto Ambiental

CDHU

Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

EIV

Estudo de Impacto de Vizinhança

CDRU

Concessão do Direito Real de 		
Uso

EMPLASA
		

Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano SA

EVU

Estudo de Viabilidade Urbanística

FMDU

Fundo Municipal de 			
Desenvolvimento Urbano

FMH		

Fundo Municipal de Habitação

CEPAC		
Certificado de Potencial Adicional
		de Construção
CF		

Constituição Federal de 1988

CMDU		

Conselho Municipal de 			
Desenvolvimento Urbano

FNHIS		
Fundo Nacional de Habitação de
		Interesse Social

CMH

Conselho Municipal de Habitação

COGEP
		

Coordenadoria Geral de 		
Planejamento de São Paulo

FUNDAP

Fundo de Apoio à População de
Subhabitação Urbana

COMUL

Comissão de Urbanização e
Legalização

HIS		

Habitação de Interesse Social

HMP		

Habitação de Mercado Popular

IPTU		

Imposto Predial e Territorial 		
Urbano

COMDEMA
		

Conselho Municipal do Meio 		
Ambiente de Campinas
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OOAUS

Outorga Onerosa de Alteração de
Uso do Solo

SEMPLA
		

OODC		
Outorga Onerosa do Direito de 		
		Construir

SMDU		

OUC

Operação Urbana Centro

OUCAB
Operação Urbana Consorciada
		Água Branca
OUCAE

Operação Urbana Consorciada
Água Espraiada

OUCFL
Operação Urbana Consorciada
		Faria Lima
PAC		
Programa de Aceleração do 		
		Crescimento
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PDDUA

Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental de Porto
		Alegre
PDEMSP 2002 Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo 2002
PDEMSP 2014 Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo 2014
PDUI

Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado previsto
no Estatuto da Metrópole

PEUC

Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsórios

PMCMV

Programa Minha Casa Minha Vida

PREZEIS

Plano de Regularização da ZEIS

Secretaria Municipal de 			
Planejamento de São Paulo

Secretaria Municipal de 			
Desenvolvimento Urbano de São
		Paulo
SNHIS		
		

Sistema Nacional de Habitação 		
de Interesse Social

SPM		
		

Secretaria de Planejamento 		
Municipal de Porto Alegre

TDR

Transfer of Development Rights

VLT

Veículo Leve sobre Trilhos

ZEIS

Zona Especial de Interesse Social
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FUPAM
Coordenação
Prof. Dr. Luis Antonio Jorge
Urbanismo
Prof. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga
Prof. Dr. Eduardo A. Cusce Nobre
Profª. Dra. Vanessa G. Bello Figueiredo
Prof. José Armenio de Brito Cruz
Arq. Urb. Renata Semin
Geog. Ms. José Donizete Cazzolato
Arq. Urb. Ms. Marlon Longo
Arq. Urb. Ingrid Schmidt Ori
Arq. Urb. Julia Gouvêa
Arq. Urb. Fábio Landucci Bonugli
Estagiários
Yuri Bucaretchi
Gustavo Bella Sacco
Luiza Sobral Canuto
Weslley Karpor
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