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Módulo 3
O PLANO DIRETOR
● Cidades: produto de esforços e de sonhos
● Cidades e conflitos
● A Constituição Federal e o Estatuto da
Cidade;
● As diretrizes da Política Urbana;
● Os Instrumentos do Estatuto da Cidade.

Cidades: produto de esforços e de sonhos

As cidades são produto de esforços coletivos, de sonhos e de
projetos de vida, de maneira que, geração após geração, vão se
acrescentando em seu território investimentos, obras, melhorias,
etc.

Cidades e conflitos
Esse conjunto de esforços, sonhos e projetos de vida dão origem a interesses
comuns e, também, de conflitos de interesse. Estes conflitos podem ser do tipo:
INDIVIDUAL X INDIVIDUAL
Por exemplo: conflitos de divisas de terrenos, ou folhas de árvore que caem no
telhado de um vizinho
INDIVIDUAL X COLETIVO
Por exemplo: serralheria em área, ou poluição rio acima e uso da água rio
abaixo
COLETIVO X INDIVIDUAL
Por exemplo: problemas dos moradores de uma rua com um lote baldio;
COLETIVO X COLETIVO
Por exemplo: incômodo com o tráfego e necessidades do comércio

Cidades e conflitos

A Cidade, assim, pode ser vista como um território de interesses e conflitos.
Para harmonizar os interesses e resolver os conflitos, é que surge a necessidade
de se pactuar regras (necessidade de regulação). Daí surgem normas, e aqui
destacamos as normas urbanísticas.
No Brasil de três décadas atrás, principalmente nos municípios, se via normas
urbanísticas
em excesso;
 muitas vezes conflitantes;
nem sempre feitas sob medida, de acordo com a realidade e interesses locais.

A Constituição de 1988

Após a Constituição Federal de 1988, surgiram condições para que tal
situação mudasse:
A Constituição trouxe, no Capítulo da Política Urbana, o art. 182:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme DIRETRIZES GERAIS fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem- estar de seus habitantes.

A Constituição de 1988

Podemos entender, por este artigo 182, que qualquer iniciativa que busque
harmonizar interesses e resolver conflitos urbanísticos, deverá obedecer a
DIRETRIZES GERAIS, que por sua vez devem ser estabelecidas por lei.

Daí surge Estatuto da Cidade (LC 10.257-2001)
O que é ?

É uma Lei Federal que busca a reconstrução da ordem urbana a partir do
estabelecimento das DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA.

O Estatuto da Cidade e as suas diretrizes

Além das diretrizes, o Estatuto da Cidade também estabelece instrumentos
que, funcionam como ferramentas para a reconstrução da ordem urbana
seguindo as DIRETRIZES GERAIS da Política Urbana.

Um detalhe importante para nós: dentre estes instrumentos está, de forma
destacada, o plano diretor.

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

Falemos um pouco mais das diretrizes:
Na prática, as Diretrizes são úteis para orientar e balizar:
o estabelecimento de objetivos;
a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;
a tomada de decisões;
Com relação ao plano diretor, auxiliam na sua elaboração (ou revisão) e na
sua aplicação.

As Diretrizes do Estatuto da Cidade
As diretrizes auxiliam, também, na formulação e aplicação de planos,
programas e projetos de desenvolvimento e expansão urbanos:
pelos técnicos do poder público;
pelos gestores do Poder Executivo;
pelo Prefeito e Vice-Prefeito;
pelos Secretários Municipais;
pelos Vereadores.

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

As diretrizes também orientam e balizam:
o setor privado (construtores, loteadores, corretores, por exemplo);
a Sociedade Civil, quando estiverem fazendo o acompanhamento e
controle do desenvolvimento e expansão urbanos em suas cidades.

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

Quais são as diretrizes?

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações;
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;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse
social;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

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

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

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados
em relação à infraestrutura urbana;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar
como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura
correspondente;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
f) a deterioração das áreas urbanizadas;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
g) a poluição e a degradação ambiental;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
h) a exposição da população a riscos de desastres.

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

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;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

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;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

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;
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;

As Diretrizes do Estatuto da Cidade

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.

Os instrumentos do Estatuto da Cidade

O artigo 4.º do Estatuto da Cidade contém uma série de instrumentos que
funcionam como "ferramentas", a serem utilizadas, uma só delas ou
combinadas com mais de uma, para que se possa trabalhar a Política
Urbana local.
Mas, atenção!
A utilização dos instrumentos deve ser feita em função do(s) objetivo(s) que
se busca(m) para o Município e regulamentada a partir da lei que instituir o
plano diretor.

Os instrumentos do Estatuto da Cidade

Vejamos alguns dos instrumentos

Os instrumentos do Estatuto da Cidade

O que os instrumentos do Estatuto da
Cidade podem fazer pelo
desenvolvimento municipal?

Os instrumentos do Estatuto da Cidade
Os mais importantes são:
1. Direito de Preferência (ou de Direito de Preempção)
2. Direito de Superfície
3. Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo Criado)
4. Transferência do Direito de Construir
5. Consórcio Imobiliário
6. Operações Urbanas Consorciadas
7. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
8. IPTU progressivo no tempo
9. Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública
10.Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS ou AEIS)

1. Direito de Preferência (ou de Direito de Preempção)
Para que serve?

Para garantir áreas voltadas:
ao ordenamento e direcionamento da expansão urbana

à proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico
à criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes
à criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental

1. Direito de Preferência (ou de Direito de Preempção)

(Para garantir áreas voltadas:)
à implantação de equipamentos urbanos e comunitários

à execução de programas e projetos habitacionais de interesse social
à regularização fundiária

 à constituição de reserva fundiária

1. Direito de Preferência (ou de Direito de Preempção)

Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?
Facilitar a aquisição, por parte do poder público, de áreas de seu interesse
para a realização de projetos específicos
Combinado com outros instrumentos, o direito de preferência pode facilitar
a negociação final entre as partes envolvidas evitando a desapropriação
Está no Estatuto da Cidade nos Arts. 25 a 27

2. Direito de Superfície
Para que serve?
Para promover o acesso à terra urbana e à moradia
Para aumentar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da
população
Para evitar a retenção especulativa de imóveis urbanos

Para o proprietário poder conceder, sem ter que deixar de ser proprietário,
o direito de superfície do seu terreno (direito de construir sobre ou sob ele),
de forma gratuita ou não

2. Direito de Superfície

Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?

Separar o espaço do terreno, seja o solo (ao nível do terreno), o aéreo (para
cima do nível do terreno) ou o subsolo (para baixo do nível do terreno)

2. Direito de Superfície

Utilização do solo - Exemplos
áreas de lazer
quadras esportivas
estacionamentos térreo
supermercado / estacionamento

2. Direito de Superfície

(Utilização do subsolo – Exemplos)

Garagens embaixo de praças
Cobrança às empresas concessionárias de serviços públicos de um valor
pelo uso do subsolo

2. Direito de Superfície

(Utilização do espaço aéreo – Exemplos)
Preservar a vista
Instalação de antenas e anúncios de propaganda
Cobrança às empresas concessionárias de serviços públicos de um valor
pelo uso do espaço aéreo

2. Direito de Superfície

Atenção!

O Direito de Superfície tem de ser estabelecido em contrato e atendida a
legislação urbanística
Está no Estatuto da Cidade nos arts. 21 a 24

3. Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo Criado)
Para que serve e qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento
em Içara?
Para obter recursos para o financiamento de equipamentos e infraestrutura
Para preservar edificações de valor histórico, instituindo uma compensação
para proprietários de imóveis tombados
Para preservar áreas verdes e de proteção aos mananciais e ao meio
ambiente
Para utilizar a própria dinâmica do mercado imobiliário local para obter
recursos para a manutenção da cidade

Instrumentos de democratização da gestão urbana
Existem instrumentos, previstos não só no Estatuto da Cidade, como na
legislação local, estadual e federal que servem para divisão de
responsabilidades entre Poder Público e Sociedade Civil, com a finalidade
de:
tomar decisões conjuntas
receber orientações de partes envolvidas
evitar procedimentos autoritários
garantir continuidades de planos, programas e projetos de
desenvolvimento e expansão urbanos

3. Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo Criado)
(Para que serve e qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento
em Içara?)

Para utilizar a própria dinâmica do mercado imobiliário local e obter
recursos para a manutenção da cidade
Para ampliar as possibilidades de implantação de equipamentos urbanos e
comunitários, programas de regularização fundiária e Habitação de
Interesse Social
Para recuperar a valorização imobiliária gerada pelos investimentos públicos

Está no Estatuto da Cidade nos arts. 28 a 31

4. Transferência do Direito de Construir
Para que serve?
Para estimular e viabilizar a preservação de imóveis ou áreas de valor
histórico-cultural ou ambiental (ex: imóvel histórico, vegetação importante)
Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?
Viabilizar a preservação de imóveis ou áreas de importante valor histórico
ou ambiental, como, por exemplo, um casarão histórico ou a última área
verde do bairro

Está no Estatuto da Cidade no art. 35

5. Consórcio Imobiliário

Para que serve?
Para “cobrir” déficit de habitação

Para viabilizar a ocupação de imóvel cujo proprietário não dispõe de
recursos para investir nas obras
Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?
Aumentar a oferta para atender à demanda existente por terra e por
edificação

Está no Estatuto da Cidade no art.46

6. Operações Urbanas Consorciadas

Para que serve?
Para a transformação de uma área da cidade, envolvendo espaços e atores
públicos e privados
Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?
Criação de parques
Revitalização de centralidades
Novos usos para áreas desativadas da rede ferroviária

6. Operações Urbanas Consorciadas

Os recursos obtidos vão para um fundo especial e devem ser investidos na
área da Operação

Atenção!
Como apenas algumas partes da cidade são atraentes para o mercado
imobiliário, deve ser evitado que se use o instrumento para concentrar,
ainda mais, os investimentos públicos nessas partes mais privilegiadas da
cidade

Está no Estatuto da Cidade nos arts. 32 a 34

7. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

Terrenos ou glebas vazios dentro da malha urbana são socialmente
prejudiciais, porque são atendidos por infraestrutura urbana, implementada
por investimentos públicos para atender à população e não para garantir
uma valorização particular
Para que serve?
Para impedir que as áreas vazias da cidade continuem ociosas
(subutilizadas)

7. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

A definição de subutilização está no art. 5º, § 1º, inciso I, do Estatuto da
Cidade:
“Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao
mínimo definido no Plano Diretor ou em legislação dele decorrente;”

7. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?
Para promover, em áreas prioritárias à urbanização, a ocupação de áreas já
dotadas de infraestrutura e equipamentos, e que estão mais aptas para
urbanizar ou povoar, evitando pressão de expansão horizontal na direção de
áreas não servidas de infraestrutura ou frágeis, sob o ponto de vista
ambiental

Para aumentar a oferta e, assim, atender à demanda existente por terra e
edificação
Está no Estatuto da Cidade nos arts. 5º e 6º

8. IPTU progressivo no tempo

Para que serve?
Para viabilizar o parcelamento, a edificação ou utilização compulsória, sobre
a qual tratamos anteriormente
Atenção!
Não deve ser utilizado para a obtenção de receitas públicas (natureza não
arrecadatória)

Está no Estatuto da Cidade no art. 7.º

9. Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública

Para que serve?
Para viabilizar o parcelamento, a edificação ou utilização compulsória, sobre
a qual tratamos anteriormente
Está no Estatuto da Cidade no art. 8.º

Os instrumentos do Estatuto da Cidade

O que os instrumentos do Estatuto da
Cidade podem fazer pela democratização
da gestão urbana?

Instrumentos de democratização da gestão urbana
Esses instrumentos também são úteis para garantir o controle direto das
atividades dos organismos gestores das regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas
Como?
Através de:
órgãos colegiados de política urbana (Conselhos)
debates, audiências e consultas públicas
conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional,
estadual e municipal
iniciativa popular voltadas ao desenvolvimento urbano, através da
elaboração de projetos de lei, planos, programas e projetos

Instrumentos de democratização da gestão urbana

Qual poderia ser o objetivo da utilização dos instrumentos de
democratização da gestão urbana em Içara?
Regular e implementar o Sistema de Acompanhamento e Controle, que é
conteúdo mínimo do Plano Diretor, exigido pelo art. 42, III, do Estatuto da
Cidade
Estão, no Estatuto da Cidade, nos arts. 4.º-III-f, 4.º-V-s, 4.º-VI, 43, 44 e 45

Os instrumentos do Estatuto da Cidade

O que os instrumentos do Estatuto da
Cidade podem fazer pela regularização
fundiária e urbanística?

10. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS ou AEIS)
Para que serve e qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento
em Içara?
Para resolver o problema do déficit habitacional do município (quantidade e
qualidade), garantindo a participação direta dos moradores beneficiados no
processo de inclusão sócio-territorial
Para promover a regularização fundiária de uma forma que ultrapasse o
simples objetivo de fornecer um título de propriedade (direito à moradia
enquanto algo mais amplo que o direito à habitação)
Para conferir um tratamento especial (diferenciado) a determinadas áreas
(carentes, de risco, excluídas), sempre buscando a não remoção das pessoas
e facilitar a regularização fundiária de habitações precárias e loteamentos
clandestinos onde moram pessoas de baixa renda

10. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS ou AEIS)

Para assegurar as condições legais para a urbanização da área, e assim,
promover a melhoria das condições urbanísticas e de vida da população,
garantindo moradia digna
Para buscar minimizar o risco de volta à vida na irregularidade
Para aumentar a oferta de terras para os mercados urbanos de baixa renda
Para permitir a introdução de serviços e de infraestrutura urbanos nos locais
aonde estes não chegam

10. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS ou AEIS)

Para aumentar a arrecadação do município, pois as áreas regularizadas
passam a poder pagar impostos e taxas. Muitas vezes, impostos, taxas e
tributos em geral são vistos com bons olhos pela população, pois os
serviços e infraestrutura deixam de ser considerados como favores,
passando a ser reconhecidos como obrigações do poder público
Para introduzir mecanismos de participação direta dos moradores no
processo de definição dos investimentos públicos em urbanização para a
consolidação dos assentamentos irregulares e precários onde habitam
pessoas de baixa renda

10. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS ou AEIS)

Mas atenção!
As ZEIS devem sempre ser voltadas para áreas ou imóveis, construídos ou
não, ocupados por população de baixa renda e conter regras claras para
gestão, urbanização e regularização
A previsão do instrumento-ZEIS está no Estatuto da Cidade no art. 4.º-V- f

Os instrumentos do Estatuto da Cidade

O que os instrumentos do Estatuto da
Cidade podem fazer pelo financiamento
do desenvolvimento urbano?

Instrumentos financiamento do desenvolvimento urbano
Para que servem?
Se bem aplicados, podem servir para incrementar a capacidade de
investimento dos municípios
Podem ser utilizados, como instrumentos de financiamento:
Outorga Onerosa do Direito de Construir
Transferência do Direito de Construir
Consórcio Imobiliário
Direito de Preferência (Preempção)
Operações Urbanas Consorciadas

Instrumentos financiamento do desenvolvimento urbano
Qual poderia ser o objetivo da utilização do instrumento em Içara?
Ter uma cidade bem equilibrada, do ponto de vista territorial, de forma a
demandar gastos muito menores com manutenção, serviços e
investimentos em infraestrutura
Como?
Através da aplicação de instrumentos do EC que possibilitam “DEIXAR DE
GASTAR”
No caso dos instrumentos que estabelecem parcerias voluntárias ou
obrigatórias entre poder público e empreendedores privados, se bem
aplicados, viabilizam a produção de infraestrutura, equipamentos, espaços
públicos e moradia de interesse social, produção que, em geral, é
totalmente financiada pelo poder público

Instrumentos financiamento do desenvolvimento urbano

Exemplos:
Pequenas e grandes Operações Urbanas Consorciadas
Contrapartidas exigidas por meio do Estudo de Impacto de Vizinhança
Mecanismos de transferência de potencial construtivo

Fonte

A presente exposição foi elaborada com base em material de apoio ao
módulo Introdução ao Plano Diretor Participativo e ao Estatuto da Cidade,
elaborado pelo Arq. Edson Cattoni e pelo Adv. Marcelo Leão, por ocasião do
Curso “Estatuto da Cidade: novos instrumentos para o planejamento
municipal”, promovido pelo Departamento de Santa Catarina do Instituto
dos Arquitetos do Brasil, e realizado nas dependências do CREA-SC entre os
dias 21 e 22 de julho de 2006

