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RESUMO
Este trabalho pretende verificar em que medida os instrumentos voltados à
habitação concebidos pelo Estatuto das Cidades estão sendo utilizados pela cidade
de São Paulo.
A pesquisa apresentada foi elaborada com base em um breve histórico da formação
da cidade de São Paulo, contemplando as diferentes compreensões da gestão
urbana ao longo do desenvolvimento do município e com base nos novos rumos
criados para a administração pública das cidades com a aprovação do Estatuto das
Cidades.
Através das análises apresentadas observa-se que os instrumentos criados pela Lei
Federal 10.257/01, se bem articulados e utilizados através do Plano Diretor vigente
em São Paulo e demais legislações regulamentadoras certamente representam
avanços importantíssimos na formação de espaço urbano menos excludente. Porém
a subutilização das ferramentas legais disponíveis reduz estes instrumentos a meros
elementos jurídicos teóricos, incapazes – ainda – de garantir o acesso à moradia
digna e a criação de um planejamento urbano democrático e participativo pelo qual
se garanta a função social da cidade.
Portanto, para que o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, e também
de outras cidades do país (a exemplo de Diadema, município cujas boas práticas de
aplicação de instrumentos de intervenção habitacional, e a fraca utilização dos
demais instrumentos do Estatuto foram apresentadas como contrapontos neste
trabalho), possa realmente refletir os avanços de uma nova política de
desenvolvimento urbano, fundamentada na aplicação das “ferramentas” de
intervenção urbana instituídas pelo Estatuto das Cidades, demonstrou-se que é
realmente importante que todos os seus instrumentos trabalhem em conjunto, a fim
de que seja possível promover de maneira efetiva a necessária reforma urbana do
município, a inclusão social e territorial da cidade e conseqüentemente alcançando
soluções concisas aos problemas habitacionais do município.
Palavras-chave: Estatuto das Cidades; Plano Diretor Estratégico; Habitação Popular;
Planejamento Urbano; Cidade de São Paulo.

ABSTRACT
Analysis of the Urban Instruments of Housing Interventions on the Strategic
Master Plan of the City of São Paulo
The following work is devoted to the analysis reflected in housing policy after the
Statute of the Cities in São Paulo, through the application of instruments of urban
intervention implemented by the Strategic Master Plan so that it is possible to
develop a critical view on how as the government has acted on the housing problem.
The research presented has been prepared based on a brief history of the formation
of the city of São Paulo, contemplating the different ways of urban management
through the development of the municipality and based on the new routes created for
the government of the city with the approval of the Statute Cities.
Through the analysis presented it is observed that the instruments created by the
Federal Law 10.257/01, if well articulated and used by the Master Plan in force in
Sao Paulo and other regulatory laws are certainly very important advances in the
formation of urban space less exclusive. But the underuse of the tools available legal
instruments, to reduce these elements mere legal theorists, unable to guarantee
access to decent housing and creating a democratic and participatory urban planning
by which to guarantee the social function of town.
Therefore, for the Strategic Master Plan of the Municipality of São Paulo, and also
other cities (the example of Diadema, a town whose best practices of application of
instruments of housing assistance, and poor use of other instruments of the Statute
were presented as counterpoints in this study), may actually reflect the advances of a
new urban development policy, based on the application of "tools" of urban
intervention imposed by the adoption of the Statute of the Cities, it was shown that it
is really important that all the instruments work together, so that you can effectively
promote the necessary reform of the urban, social inclusion and territorial reach of
the city and therefore concise solutions to housing problems of the municipality.
Keywords: City Statute; Strategic Master Plan; Public Housing; Urban Planning; City
of São Paulo.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho se dedica a investigar quais são os instrumentos de intervenção
habitacional existentes na legislação urbanística brasileira, quais foram incorporados
nos planos urbanos de São Paulo1 e como eles têm sido utilizados pela
administração do município.
Em um primeiro momento pretende-se discutir o conceito de ordenação urbana
intrínseca aos citados planos e sua interferência em relação ao meio urbano a ser
analisado. Tal estruturação trará uma linha de raciocínio fundamental para que
possamos entender a dinâmica de formação tanto do ambiente construído da cidade
como dos problemas existentes nos dias de hoje.
Nesta fase podemos enumerar uma série de planos, que na formação de São Paulo,
puderam de certa forma orientar o desenvolvimento do atual contexto urbano
paulistano, seja por sua real eficácia, ou por sua omissão em alguns casos.
Já em uma nova etapa, os diferentes instrumentos de intervenção habitacional
constantes do atual Plano Diretor, devem ser mais bem analisados, com o intuito de
se compreender com maior clareza sua conceituação, aplicação e por conseqüência
os resultados obtidos durante a sua execução. A partir desta análise seria então
possível elaborar uma visão crítica em relação à forma como o poder público tem
atuado sobre a questão habitacional e com isso identificar pontos positivos e demais
espaços para aperfeiçoamento na aplicação destes instrumentos.
Diversos estudos possuem interpretações divergentes a respeito da formulação e
aplicação de Planos urbanos como formato de organização do desenvolvimento das
cidades, no entanto, em relação ao problema habitacional, nota-se uma evolução
teórica nos diversos planos urbanísticos brasileiros, na maneira em que as soluções
ao tema foram desenvolvidas. Através da contextualização do problema habitacional
paulistano, será possível observar que o problema habitacional inicialmente visto,
segundo Samora (2009) como um problema quantitativo, cuja solução adotada
gerou extensos conjuntos habitacionais periféricos, formados por unidades
habitacionais de repetida tipologia; deu lugar a uma abordagem mais complexa do
problema, e com isso a implementação de práticas melhor estruturadas, seja para a
1

Assim chamados por definição técnica, podendo, porém, ser conhecidos pelos
nomes próprios como Plano Urbanístico Básico (PUB), Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (PDDI), Plano Diretor Estratégico (PDE).
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urbanização de favelas, para a remoção de unidades em áreas de risco ou de
proteção ambiental, seja para construção de novos conjuntos; uma vez que
atualmente adota-se, como pode ser visto no Plano Municipal da Habitação (PMH)
da cidade de São Paulo, uma análise qualitativa das unidades habitacionais para a
composição da demanda habitacional que aponta o déficit paulistano em relação a
moradias em condição subnormal.
O estudo realizado visa analisar as soluções existentes até o momento e a forma
como estas intervenções foram realizadas, sem propor uma critica ao uso de planos
como instrumentos de intervenção urbana.
Vale ressaltar que a análise desenvolvida, pode estender-se à avaliação de políticas
habitacionais isoladas, pelo fato de que de certa forma, tais atuações públicas, em
conjunto com os planos objetos da análise, influenciam o ambiente urbano (assim
como atuam sobre os problemas habitacionais); porém não se pretende analisar
inicialmente políticas econômicas, mesmo que tenham influenciado fortemente a
produção habitacional no país e na formação do ambiente urbano das grandes
cidades brasileiras.
Para o desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia de avaliação mais
aprofundada dos instrumentos de planejamento urbano que tenham como propósito
incentivar a produção habitacional, através de análise conceitual e histórica dos
planos e de sua interferência sobre a cidade, de pesquisa de dados junto à
Secretaria de Habitação do município e também através da elaboração de quadros
comparativos de indicadores propostos pelo autor, visando uma análise estatística –
ainda que primária - das questões analisadas.
Quanto aos indicadores, serão utilizadas tabelas que apresentam entre outras
informações, números referentes à “inadequação habitacional” e ao “déficit
habitacional acumulado” do município (Tabela 1); ao número de cortiços existentes,
de famílias habitantes de favelas ou moradias em condição subnormal, de famílias
atendidas por programas habitacionais implantados com recursos acumulados
através da comercialização de potenciais construtivos nas diferentes Operações
Urbanas e demais índices significativos quanto às intervenções urbanas que serão
descritas ao longo do trabalho como, por exemplo, a abrangência numérica e
espacial das diferentes tipologias das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
apresentada no item 2 da seção 7. Estes dados demonstrarão os resultados que a
utilização dos instrumentos urbanísticos do atual Plano Diretor Estratégico do
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Município de São Paulo (PDE) – em conjunto com o cenário econômico atual e com
práticas de planejamento já consolidadas em programas habitacionais anteriores foi
capaz de atingir.
Como exemplo desta forma de análise pode-se citar a avaliação da destinação
efetiva, dos recursos obtidos pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) –
através das Outorgas Onerosas à produção de habitações de interesse social e de
habitações de mercado popular como previsto pelo Plano Diretor; ou a análise da
arrecadação proveniente do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) progressivos
estabelecidos pelo Estatuto da Cidade a terrenos que não cumprem a sua função
social em relação ao meio urbano, e a sua destinação às políticas habitacionais.
Nas seções iniciais (2 e 3), busca-se elaborar um panorama histórico da formação
urbana da cidade de São Paulo, a partir do contexto socioeconômico do município e
do país que influenciaram o pensamento urbano quanto à gestão municipal e
certamente a forma como a cidade expandiu-se espacialmente com base nos
diferentes momentos políticos do Brasil e nos diferentes planos urbanos que
direcionaram, seja pela ação ou simples omissão, o crescimento de São Paulo.
Posteriormente, apresenta-se a qualificação e a quantificação das necessidades
habitacionais da cidade, sob o ponto de vista da atual gestão municipal através de
seu Plano Municipal de Habitação, a fim de que possa conhecer o quadro situacional
do problema a ser analisado.
Na seção seguinte apresenta-se a importância do Estatuto da Cidade para a
construção de cidades mais justas e ambientalmente equilibradas através de
instrumentos que representam não somente avanços em relação às políticas de
intervenção pública sobre o meio urbano, mas representam com maior intensidade
uma conquista social de uma luta de décadas dos movimentos populares, entidades
profissionais,

sindicais

e

acadêmicas,

pesquisadores,

Organizações

não

Governamentais (ONG), parlamentares e prefeitos progressistas em busca do direito
à moradia para a maior parte da população, visando, com isso, combater a
segregação, a exclusão territorial, a cidade desumana, desigual e ambientalmente
predatória.
Remonta-se na seqüência o novo formato de gestão urbana adotado em São Paulo
a partir de 2002, com base nas determinações do então recém promulgado Estatuto
das Cidades, através da utilização dos instrumentos definidos por esta Legislação
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Federal, contemplados no documento legal básico de ordenamento urbano, o Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE).
A aprovação recente do Estatuto da Cidade legitimou muitos instrumentos
urbanísticos, e dentre eles o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
responsável por abranger em suas diretrizes, meios de adequação a todos os
problemas fundamentais da cidade, atuando sobre os sistemas de transporte,
saneamento, habitação, controle ambiental e sobre o desenvolvimento econômico e
social do município. Neste poderoso instrumento estão previstas inúmeras
intervenções de controle do uso e da ocupação do solo urbano, somente possíveis
através da implantação de uma Lei de Zoneamento, descrita na seção 6, que
contemple neste momento as definições das Zonas Especiais de Interesse Social,
coeficientes de aproveitamento mínimos, básicos e máximos e com isso a outorga
onerosa do direito de construir; defina parâmetros de cumprimento da função social
da propriedade; estabeleça entre o direito de preempção do município sobre
diversas áreas e todos os demais instrumentos de controle de ocupação urbana
previstos no Estatuto e no PDE.
A idéia de utilizarem-se Planos Diretores para a gestão das intervenções públicas no
espaço urbano municipal existe no Brasil desde meados de 1930, como poderá ser
visto no contexto histórico elaborado no início deste trabalho, sempre com o intuito
de solucionar os problemas urbanos locais, problemas estes que com o passar dos
anos, apresentam-se sob diferentes demandas. Nos itens tratados na seção 7,
busca-se apresentar como as demandas levantadas pelo Estatuto das cidades estão
sendo tratadas pelo PDE do Município de São Paulo, ao longo de seus
aproximadamente oito anos de vigência, através da utilização de seus instrumentos.
No capítulo seguinte, com base nas avaliações elaboradas no decorrer do trabalho,
estabelece-se um paralelo comparativo entre a aplicação do PDE em São Paulo e
do Plano Diretor em Diadema, uma das principais cidades da região metropolitana
da capital; município onde a formação urbana recente foi extremamente voltada ao
atendimento das reivindicações populares referentes aos direitos à cidade elencados
pela Constituição Federal e ratificados pelo Estatuto.
A maior parte dos Planos Diretores de São Paulo, durante muitos anos figuraram
como documentos idealizados com instrumentos de intervenção pública no meio
urbano de grande intensidade social, porém nunca regulamentados, o que os
resumiu em documentos de pouca (ou nenhuma) atuação social. Apresenta-se como
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Apêndice A a esta pesquisa, o atual processo de revisão dos instrumentos do PDE
vigente em São Paulo, com o objetivo de apresentar ao leitor a coexistência de forte
demanda e de forte resistência à implementação da função social da propriedade,
seja na sociedade civil, seja no interior do poder judiciário, legislativo ou executivo,
que ainda hoje têm usado diversos artifícios para protelar sua aplicação.
Finalmente, chega-se a conclusão de que ainda existe um longo caminho a ser
percorrido a fim de que o PDE da Cidade de São Paulo, possa de maneira eficaz
garantir o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, com
uma gestão capaz de criar uma cidade sustentável a fim de que tais soluções
possam promover o bem-estar social também às futuras gerações.
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2 HISTÓRICO RECENTE
Durante o século XIX, a cidade de São Paulo ainda com ares de vilarejo, tinha sua
base econômica fundamentada na produção cafeeira, e constituía-se por um
aglomerado urbano de pouca expressão (BONDUKI, 2002).
Com a adoção da mão de obra assalariada e a chegada dos Imigrantes entre 1880 e
1890, a cidade passou por uma grande transformação, na qual se vê o surgimento
de inúmeras atividades urbanas associadas à produção cafeeira, além obviamente
da explosão demográfica da cidade que se expande rapidamente.

Figura 1 - Planta da Cidade de São Paulo - 1841
Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento (2007)
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Nesta fase (Figura 1), observa-se também o aparecimento de novos desafios ao
desenvolvimento urbano da capital, como por exemplo, a falta de saneamento
básico; a necessidade de criação de meios de transportes públicos mais rápidos, já
que, segundo Bonduki (2002); não mais se percorria o vilarejo a pé como antes; e a
falta de moradia que atinge os trabalhadores da produção cafeeira e também os
operários da crescente atividade industrial.
Surgem inúmeros bairros novos, constituídos ora por fazendeiros ricos que passam
a construir suas residências em meio as facilidade do meio urbano, ora por
habitações mais simples na forma de vilas operárias, cortiços e loteamentos de
grandes áreas periféricas (Figura 2). Com isso também aparecem os primeiros
esforços públicos em se criar condições de expansão para a cidade. O que se
resume basicamente em intervenções capazes de criar melhores condições de
trânsito e acesso aos novos pontos da cidade, por exemplo, através da abertura de
inúmeras vias, ou a própria construção de um viaduto sobre o Vale do Anhangabaú.

Figura 2 - Planta da Cidade de São Paulo - 1897
Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento (2007)
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Surgem também intervenções mais complexas na forma dos primeiros planos
urbanísticos voltados desta vez não só a criação de soluções viárias, mas
principalmente ao embelezamento do município para que as famílias elitizadas
recém chegadas à cidade pudessem se instalar nos moldes da elite européia.
Segundo Villaça (2005), a partir deste período a população de baixa renda passa a
ocupar os bairros periféricos desprezados pelas famílias de mais alta renda,
inclusive, às margens de ferrovias, rios e córregos, muitas vezes em imóveis
alugados, cortiços e loteamentos.
A partir de 1942, as favelas surgem como alternativa aos loteamentos periféricos e
aos cortiços remanescentes da área central, para a crescente população operária da
cidade. Tal fato se deve, entre outros fatores, a promulgação da Lei do Inquilinato,
que congelando então os valores cobrados pelos aluguéis neste período,
desestimulou os proprietários de imóveis a produzirem novas unidades habitacionais
para locação, criando assim verdadeira escassez de moradias capaz de atender à
demanda crescente da população de mais baixa renda (SAMORA, 2009, p.32).
Ainda assim, ao longo deste período de formação do ambiente urbano paulistano, as
favelas não se caracterizaram como a principal forma de moradia da população
operária da cidade de são Paulo. Com pouquíssimas opções de moradia em regiões
centrais valorizadas, os operários paulistanos passaram a ocupar regiões periféricas
com base no trinômio, que na definição de Bonduki (1996), é formado por
loteamentos periféricos, casa própria e auto construção; deixando clara a
constituição de duas cidades distintas coexistindo no meio urbano paulistano, em
primeiro plano a cidade “oficial” ou formal, onde as leis sanitaristas e os planos
urbanísticos de embelezamento foram capazes de construir ao menos nas
imediações do centro velho da cidade um ambiente dotado de boa infra-estrutura e
ótimas condições de habitação; e a cidade chamada de “informal”, formada pelos
crescentes bairros operários em que a os loteamentos periféricos expandiam a
malha urbana da cidade com habitações subnormais e um enorme adensamento
populacional, em vilas, cortiços e nas primeiras favelas, todos sem nenhuma
regulação pelos padrões definidos por legislações do período.
Desde então muitos foram os planos urbanos destinados a organização espacial de
São Paulo, porém em sua grande maioria observa-se certo segregacionismo destas
legislações sobre questões problemáticas da adequação do espaço urbano de uma
periferia sempre crescente com novos desafios e dificuldades a serem superados.
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Em esfera nacional o problema habitacional amplamente representado pela falta de
moradia digna em boa parte das cidades brasileiras, há muito tempo tem sido
tratado pelo Governo Federal através de variadas políticas assistenciais, no entanto
estas são marcadas por constantes mudanças conceituais em relação ao formato de
intervenção do poder público.
A primeira formatação de política pública brasileira voltada ao equacionamento da
carência habitacional da população de baixa renda, implantada em 1946, não se
revelou eficaz; não somente por ter recursos escassos, mas principalmente por
apresentar regras de financiamento pouco acessíveis.
A partir de 1964 as intervenções habitacionais federais passam a ser financiadas
pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) sob o controle operacional do Banco
nacional da Habitação (BNH) que através da captação de recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) atingiu um número significativo de habitações populares
produzidas.
Este novo modelo passou por várias criticas, dentre elas a incapacidade em atender
de forma satisfatória à população de baixa renda, por conta de regras de
financiamentos pouco acessíveis num modelo financeiro baseado em uma economia
inflacionaria característica da realidade brasileira durante toda a vigência deste
modelo político. Outro importante ponto fortemente discutido é o formato
centralizador de atuação da política deste período, que com soluções uniformes,
representadas principalmente por grandes conjuntos habitacionais de residências
padronizadas, revelou-se incapaz de findar a problemática habitacional para qual se
destinava tendo em vista a implantação de soluções semelhantes para diferentes
situações de precariedade habitacional vistas em cada centro urbano nacional.
O BNH foi responsável por grande parcela da produção habitacional do país e por
um forte impulso em sua indústria de construção civil. Mobilizou montante de
recursos apenas superado pelo administrado pelo Banco do Brasil (CARVALHO,
1991) e financiou, de 1964 ao primeiro semestre de 1985, a construção de
2.559.759 moradias (SACHS, 1999, p.133). Já todo o SFH (o que inclui o BNH), no
mesmo período, financiou 4.392.517 moradias, nas duas linhas de financiamento
(FGTS e SBPE). Em termos de produção anual, o BNH financiou a produção de,
aproximadamente, 128 mil uh/ano para baixa renda e 220 mil uh/ano em todo o SFH
(CONSTANTINO, 2007)
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O modelo proposto, porém apresentava segundo Samora (2009) alternativas
habitacionais em localizações de difícil acessibilidade, com habitações de baixa
qualidade arquitetônica, urbanística e construtiva, tornando-se futuramente guetos
com problemas sociais semelhantes aos das favelas e assentamentos irregulares.
A atuação do Banco Nacional da Habitação perdurou por mais de duas décadas, até
1986, quando acabou extinto principalmente por não superar as crises do Sistema
Financeiro da Habitação, originadas principalmente pela inflação muito elevada do
período, responsável por desequilíbrios insustentáveis nos contratos com os
mutuários (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004).
Com a extinção do banco, os contratos do BNH passam a ser geridos pela Caixa
Econômica Federal, instituição que mesmo subordinada ao Ministério da Fazenda,
mantinha vínculos com os diversos ministérios que passaram a ter em suas pastas a
responsabilidade pela elaboração, o gerenciamento e execução das políticas
habitacionais.
A partir da promulgação da Constituição em 1988, com a reforma do Estado e um
amplo

processo

de

descentralização,

as

políticas

habitacionais

tornam-se

responsabilidades dos Estados e Municípios, bem como diversos outros programas
sociais. E com base nesta nova organização política, o Plano Diretor definido pela
Constituição Brasileira como o instrumento regulador da função social da cidade,
seria um esforço novo em solucionar de maneira mais homogênea as problemáticas
urbanas das grandes cidades do país. No entanto, deixa de cumprir o seu papel,
apresentando-se como apenas um instrumento legal sem muita força, vinculado em
muitos casos a interesses políticos e do mercado imobiliário.
O Estatuto da Cidade, aprovado então em 2001, chega com um século de atraso se
comparado às experiências européias no que diz respeito ao uso de instrumentos
urbanísticos para regular socialmente o mercado imobiliário e fazer políticas de
compensação social através da política urbana.
O Estatuto teve de esperar por anos de conflitos de interesse além de contar com
manobras legais para que resultasse com seus instrumentos em uma grande
ferramenta de acesso à terra urbana para a população de baixa renda em condições
adequadas, evitando a degradação ambiental causada pelas invasões e
principalmente enfrentando a exclusão social presentes nas grandes cidades
brasileiras. Com a sua implementação busca-se estabelecer uma nova visão de
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planejamento e gestão do solo nos centros urbanos, incluindo em suas propostas os
mercados de baixa renda.
Os instrumentos de controle da especulação imobiliária estão presentes no Estatuto
da Cidade, mas devem-se estudar a fundo os Planos Diretores de cada cidade para
que se constate a capacidade das Prefeituras em superar o descrédito destes
instrumentos legais criando uma forma de planejamento dos centros urbanos que
atendam o desafio de propor uma cidade para todos, sobrepondo-se ao que hoje se
separa nas chamadas cidade formal e informal.
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3 OS PLANOS URBANÍSTICOS DE SÃO PAULO
A cidade de São Paulo nem sempre teve o seu desenvolvimento coordenado por
planos urbanísticos onde as diretrizes tenham sido elaboradas de maneira conjunta
assim como se percebe no atual Plano Diretor.
Até o inicio do século XX o município teve o seu crescimento direcionado por
políticas públicas de ordenação do espaço baseadas em regulamentações
sanitárias, e por vezes através de planos de “embelezamento”.
Entre 1900 e 1930 a Prefeitura passa a compreender a necessidade de planejar e
adequar o crescimento da cidade e neste período elabora instrumentos de
intervenção pública para adequação do espaço de acordo com as novas
características da urbanização paulistana, à exemplo dos Planos Bouvard e das
Grandes Avenidas que respectivamente propunham novas soluções ao centro da
cidade e ao sistema viário existente visando uma melhor estruturação do espaço
urbano em desenvolvimento (SOMEKH; CAMPOS, 2002).
Até então as construções paulistanas deveriam obedecer apenas ao “Código de
posturas” datado de 1886, responsável por direcionar, ainda que de maneira
primária, as possibilidades de implantação de diferentes usos do solo em certas
regiões; a altura máxima das edificações e algumas características construtivas
necessárias à época como vãos, aberturas e fachadas.
O Plano elaborado pelo arquiteto francês Joseph Antoine Bouvard, e que leva seu
nome, pode ser visto como um marco inicial em relação a forma planificada de
conduzir os avanços da cidade de São Paulo sob uma visão mais abrangente do
espaço urbano paulistano.
Ainda que com algumas alterações sob a sua formatação original este plano foi
implantado fazendo com que ocorresse então uma grande remodelação da região
central da cidade, já abrangendo uma área maior do que a comumente considerada
em planos urbanos do período. Ao contrário dos planos “Haussmanianos” (ACKEL;
CAMPOS, 2002 apud SOMEKH; CAMPOS, 2002, p.47), propunha-se neste plano
uma estrutura viária radial, com vias, que de maneira diferente do que as estruturas
cartesianas que se propunham até então, respeitavam e delineavam-se de acordo
com o relevo da cidade, partindo do centro da cidade, local onde se passou a
incentivar a ocupação do setor terciário da economia. Com base na implantação
destas idéias projetadas por Bouvard e a remodelada configuração urbana da
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cidade, surge o Plano de Avenidas, tido pelos estudiosos do tema como um dos
mais célebres planos urbanos da história de São Paulo.
Tendo em vista o forte ritmo de crescimento do município, este novo plano buscava
a expansão da cidade, e principalmente da área central de São Paulo para além dos
anéis viários que contornariam a região nas propostas de Bouvard.
Este plano pode ser visto como um primeiro exemplo de remodelação urbana da
cidade por meio de controles volumétricos e intervenções pontuais, visando a
melhoria da funcionalidade do espaço urbano paulistano, obviamente sem esquecerse também de preocupações estéticas e do aprimoramento dos espaços
residenciais destinados à crescente elite cafeeira.
Ainda que com o intuito de promover melhor organização do meio urbano paulistano,
estes primeiros planos podem ser vistos, segundo Bueno (2000 apud SAMORA,
2009, p.56) como responsáveis pelo surgimento de inúmeros assentamentos
irregulares periféricos e favelas neste período, pois através de remodelações viárias
e adequações sanitaristas, esta “limpeza” das regiões centrais acabou por expulsar
a classe de menor renda da região levando-os a ocupar terrenos menos valorizados
em regiões periféricas, bem como a realizar a ocupação irregular de vazios urbanos
deixados pelas intervenções, como os terrenos públicos e de domínio público
remanescentes das desapropriações realizadas para a implantação do Plano das
Grandes Avenidas.
O Plano citado, baseado em um grande estudo do meio urbano paulistano elaborado
por Prestes Maia (1930), apresentava propostas de se criar uma estrutura urbana
capaz de absorver e promover o crescimento, vertical e horizontal, da cidade com
base no modelo viário radial-perimétrico, na qual os novos eixos viários seriam
responsáveis por impulsionar o crescimento urbano para fora da área central.
A Prefeitura passa então a buscar soluções para promover o expansionismo, a
verticalização, e o crescimento econômico da cidade, através principalmente do que
podemos chamar de “rodoviarismo”. Com a implantação das idéias contidas no
planejamento proposto pro Maia, superava-se definitivamente o que se pretendia por
Bouvard, ou seja, enquanto se previa anteriormente uma ocupação vertical
destinada aos setores terciários limitado à região central, com uma expansão
horizontal da cidade por meio de “bairros-jardins” residenciais; o Plano de Avenidas
(Figura 3) abria caminho para a expansão territorial baseada na verticalização, no
adensamento dos sucessivos anéis viários circundantes do centro de São Paulo e
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no incentivo ao crescimento da mancha urbana do município através de loteamentos
populares periféricos.

Figura 3 - Esquema teórico do Plano de Avenidas
Fonte: Universidade de São Paulo ([2008])

Tal modelo de planejamento perdurou até o período de pós guerra (meados de
1945), quando a Prefeitura viu-se obrigada a realizar intervenções urbanas, ainda
que expansionistas, menos impetuosas, sob as sugestões de uma atualização dos
estudos urbanos já realizados; surge então o Relatório Moses.
Com a queda do Estado Novo, a Prefeitura de São Paulo, com o objetivo de
organizar e coordenar suas intervenções urbanísticas, firmou contrato com a
International Basic Economy Corporation (IBEC) entidade à qual encomendou um
estudo destinado a elaborar uma visão precisa do meio urbano da cidade capaz de
direcionar recomendações e planos de se criar uma planta geral e um plano de
zoneamento à São Paulo, soluções de classificação viária, metodologias eficazes
para os sistemas de transportes e estratégias de financiamento capazes de
suportarem os investimentos das obras e serviços públicos.
Com a criação SFH e do BNH, que com o intuito de resolver a questão habitacional
do país, obrigam os municípios a criarem planos diretores de desenvolvimento afim
de que estejam aptos a receber as verbas do governo federal e pudessem utilizá-las
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de maneira previamente estruturada, a Cidade de São Paulo desenvolve planos
urbanísticos mais complexos e abrangentes.
A instituição do BNH foi responsável pela definição de diretrizes para políticas
urbanas a serem seguidas pelos executivos municipais e desta forma distribuir
recursos a estas administrações locais.
A atuação do BNH, no entanto, teve de adaptar-se a inúmeras críticas e incorreções
que

foram

apresentando-se

quando

das

construções

de

seus

conjuntos

habitacionais e desta definição das diretrizes habitacionais a serem adotadas pelos
Estados e Municípios. Primeiramente porque boa parte de suas soluções
habitacionais apresentavam-se sob a forma de grandes conjuntos habitacionais
(reduzindo assim o custo das moradias), geralmente feitos em locais distantes e sem
infra-estrutura, e pelo fato de que seu modelo institucional demonstrava forte grau de
centralização e uniformização das soluções no território nacional.
É neste contexto que ao longo de 1968, São Paulo desenvolve o Plano Urbanístico
Básico (PUB), responsável por direcionar os investimentos repassados pelo governo
federal e conseqüentemente controlar também o desenvolvimento da cidade. Neste
documento observa-se também o controle em relação os usos permitidos e
coeficientes de aproveitamento para cada região da cidade, ou seja, um primeiro
formato de zoneamento (Figura 4).
Enquanto tínhamos até a década de 1950, um planejamento urbano voltado à
adequação urbana, principalmente em relação à infra-estrutura viária, incentivando
de certa forma o crescimento urbano de São Paulo; o PUB, publicado em 1969,
segue um caminho inverso no qual a expansão urbana desenfreada deixa de ser
vista como algo inevitável (ou símbolo de progresso) e passa a ser objeto de
controle por intermédio de suas proposições (SOMEKH; CAMPOS, 2002).
Pode-se perceber então uma alteração conceitual da compreensão urbana por parte
dos órgãos públicos e também por parte dos grupos de trabalho formuladores das
práticas de controle e organização contidas no Plano Urbanístico Básico. Nota-se
além

da

visão

adversa

ao

crescimento

desenfreado,

uma

busca

pela

descentralização da cidade, ou seja, ainda que tivéssemos uma grande
concentração de atividades financeiras, comerciais e administrativas no centro da
cidade; já se via necessária a formação de sub-centros regionais capazes de
solucionar o adensamento da região central além de promover maiores facilidades
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de acesso a população que se encontrava espalhada pelo grandioso território
paulistano.
Assim como a descentralização administrativa da cidade, o controle do uso e
ocupação do solo, e algumas outras disposições do PUB, foram conceitos iniciais
que se desenvolveram, e evoluíram através dos planos posteriores.
Foi através da elaboração deste plano citado, por exemplo, que a administração
municipal desenvolveu um levantamento sistematizado de dados do município
incorporando questões sociais, muitas delas abordadas pelos estudos da Sociedade
de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos. Complexos Sociais
(SAGMACS), realizado em 1957, objetivando o levantamento e o atendimento das
carências quantitativamente definidas, porém sempre com finalidades de adequação
do ambiente urbano, não havendo uma discussão ampla e aprofundada sobre a
questão habitacional.

Figura 4 - Esquemas analíticos do Plano Urbanístico Básico – PUB - 1968
Fonte: Anelli (2007)

O PUB não foi transformado em Lei, ou seja, não foi elevado a um Plano Diretor de
fato, no entanto, toda a sua influência conceitual pode ser observada nos demais
planos urbanísticos de São Paulo, nos quais se percebe um caráter extremamente
técnico de elaboração de metas e objetivos, à exemplo dos Planos Diretores de
Desenvolvimento Integrado (PDDI’s) das décadas de 1970 e 1980.
Tais planos justificam-se tecnicamente por basearem-se em inúmeros estudos
socioeconômicos, como as Pesquisas “Origem/Destino” e o já citado “SAGMACS”,
levantamentos estes responsáveis por definir características particulares da
sociedade paulistana, e apontar para prováveis caminhos de desenvolvimento.
Com base nestas análises os planos apresentam então objetivos norteados por
instrumentos voltados para que o padrão de vida urbano seja elevado, reduzindo as
desigualdades e permitindo melhores condições de habitação e acesso aos serviços
públicos; no entanto também se percebe que estas características resultam muito
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mais em discursos políticos que em ações efetivas sobre a cidade (SOMEKH;
CAMPOS, 2002).
Ao longo de todo este período descrito acima no qual se constitui a visão urbanística
da cidade de São Paulo nota-se um período conturbado no que diz respeito às
políticas habitacionais adotadas em âmbito Federal.
Após diversas alterações nos formatos de arrecadação, repasse e até mesmo
alterações conceituais; o antigo BNH, por decorrência da incapacidade de atender
financeiramente a população de mais baixa renda, da dificuldade em adequar-se às
complexidades das necessidades habitacionais de cada município e principalmente
por não superar as fortes crises do SFH, como dito anteriormente acaba por ser
extinto.
A crise do Sistema Financeiro de Habitação e a extinção do BNH criaram um hiato
em relação à política habitacional no País, reforçando então uma desarticulação
entre os três níveis da administração e a redução significativa dos recursos
disponibilizados para investimento na área.
Neste período de crises e alterações conceituais dos SFH, a descentralização
administrativa em relação às políticas habitacionais evidencia-se em São Paulo com
a criação em 1979 do Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação
Subnormal (FUNAPS) primeiro fundo municipal destinado à habitação popular.
O fundo criado para o atendimento de famílias com renda de até 4 salários mínimos
(SM), residentes do município de São Paulo em condições precárias de habitação
permitiu a intervenção política da Prefeitura de forma desvinculada ao Governo
Federal, no âmbito das práticas de financiamento à habitação popular. O FUNAPS
teve um importante papel na implantação das políticas habitacionais do município ao
apresentar-se como alternativa aos interessados que não tinham acesso aos
financiamentos do SFH, utilizando-se de recursos legalmente captado em fontes de
receitas variadas, inclusive o próprio BNH.
A partir de 1988, a nova Constituição exige que municípios com população superior
a 20.000 habitantes formulem Planos Diretores com novos instrumentos de
planejamento urbano, regularização fundiária e também diretrizes capazes de
orientar o processo de tomada de decisões governamentais (sugerindo fortemente a
participação popular) na gestão das cidades.
Com isso a descentralização política se reforça, passando a ser atribuição dos
Estados e Municípios a gestão das políticas de habitação, seja por iniciativa própria,
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seja por adesão a algum programa proposto por outro nível de governo, seja por
imposição Constitucional.
As transformações ocorridas no perfil econômico da cidade de São Paulo apontam
mudanças no padrão de urbanização da cidade, que refletem os vínculos cada vez
mais ampliados da cidade com a macro-metrópole paulista e com outras regiões do
mundo. Fragmentos de tecido urbano renovado convivem com fragmentos de tecido
antigo remanescentes da primeira fase da industrialização. Empresas comerciais de
grande porte são instaladas em galpões industriais desativados, centros de serviços
de ponta são instalados em bairros cuja estrutura viária não suporta o impacto dos
novos fluxos de transporte, cortiços e favelas persistem no tecido urbano, algumas
delas alçadas à categoria de bairros consolidados. Ao mesmo tempo, o padrão de
ocupação extensivo, de baixa densidade, que avançou pela periferia da cidade ao
longo de eixos da estrutura viária rádio-concêntrica, atingiu as áreas de proteção
ambiental. A cidade, assim como muitos outros Municípios brasileiros passa a adotar
inúmeros programas habitacionais marcados pelo autofinanciamento e pela atuação
na regularização fundiária de favelas e loteamentos.
Esta evolução no que diz respeito à aplicação de políticas habitacionais, no entanto,
pode ser entendida como fruto de uma descentralização ocasionada de certa forma
por ausência por parte do Governo Federal, caracterizada pela falta de uma
repartição clara e institucionalizada de competências e responsabilidades e sem
definição sobre incentivos e repasse de recursos significativos para que os governos
dos estados e municípios pudessem oferecer programas habitacionais realmente
eficazes.
Com base nesta indefinição política em relação à solução das questões
habitacionais e nas necessidades cada vez mais urgentes de uma atuação definitiva
sobre o tema, percebe-se a enorme importância da promulgação do Estatuto das
Cidades que após treze anos de disputas políticas surge como instrumento balizador
desta nova forma organizacional do pensamento político em relação não só às
políticas habitacionais, mas em relação a administração das grandes cidades.
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4 AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DA CIDADE DE SÃO PAULO
A cidade de São Paulo, segundo os dados do levantamento censitário elaborado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), possui 11.244.369
habitantes, sendo então a maior cidade do país e a quinta maior cidade do planeta,
fortemente vinculada ao processo mundial de urbanização, tanto por seus vínculos
econômicos com a produção globalizada de riqueza quanto pela magnitude dos
desafios enfrentados e o potencial de exemplo das soluções adotadas.
Com base na contextualização histórica do desenvolvimento da cidade de São Paulo
e na evolução dos instrumentos de gestão política do município apresentados
anteriormente, pode-se perceber a maneira como a população operária, de baixa
renda, encontrou dificuldades de acesso à terra e consequentemente de acesso à
cidade de uma maneira mais ampla.
Diferentemente de cidades européias, onde o Estado, visando a expansão de uma
classe média consumidora, fornecendo infra-estrutura urbana, serviços públicos
como saúde e educação e principalmente condições dignas de moradia, nas
grandes cidades brasileiras e, da mesma forma na cidade de São Paulo, o
crescimento econômico nunca foi seguido (SAMORA, 2009, p.30) por uma
distribuição de renda adequada, negando à classe operária salários que lhe
permitissem acesso à moradia formal, própria ou alugada.
Baseando-se nesta estruturação econômica brasileira, Davis (2006), cita que o
surgimento e o crescimento dos assentamentos precários urbanos, e do déficit
habitacional das grandes cidades de países em desenvolvimento, à exemplo da
cidade de São Paulo é o reflexo de um processo de urbanização e desenvolvimento
com baixos salários que ainda hoje vigora no país e que dificultou o acesso à terra
urbana pelas camadas de baixa renda.
A partir desta característica de formação econômica do atual cenário urbano das
grandes cidades de países em desenvolvimento, como São Paulo, onde se
observou um rápido processo de urbanização sem a aplicação suficiente de políticas
públicas de bem estar social, percebe-se o crescimento vertiginoso da pobreza
urbana, principalmente nas últimas décadas, com base nas novas estruturações
econômicas adotadas para a inserção destas cidades em desenvolvimento em um
modelo econômico “globalizado’.
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Esta expansão da pobreza certamente trouxe conseqüências na formação do
espaço urbano das grandes metrópoles do capitalismo periférico, conforme a
definição de Davis (2006), gerando com isso a formação e a expansão acelerada do
que definimos como cidade informal, onde as ocupações irregulares desenvolveramse através de ocupações de áreas periféricas, por moradias em condições
subnormais, à exemplo do observado no breve histórico de formação do município
de São Paulo, conforme apresentamos anteriormente.
A complexidade e o agravamento do problema nas últimas décadas, porém, torna
cada vez mais árdua as tarefas de se identificar com plena clareza as causas e a
disseminação das ocupações irregulares nas cidades como São Paulo, bem como a
quantificação das ocupações existentes.
A PMSP, por meio da Superintendência da Habitação (HABI) utilizou métodos
bastante particulares quanto ao levantamento de dados precisos quanto aos
diferentes tipos de ocupação e habitação subnormal do município.
De acordo com o Plano Municipal da Habitação (PMH) desenvolvido em 2010, O
diagnóstico da situação habitacional no município de São Paulo levou em
consideração três aspectos da questão: a demanda por diferentes tipos de
atendimento habitacional, os recursos disponíveis e necessários, recursos estes
institucionais, financeiros, legais e fundiários e a oferta pública de atendimento
habitacional com a quantificação da produção de novas moradias e o atendimento
às famílias promovidos pelo poder público na última década.
A identificação e a quantificação dos componentes das necessidades habitacionais
apresenta a comparação feita entre as principais fontes de informação habitacional
capazes de resumir em um único cálculo a metodologia das três esferas de governo:
a Fundação João Pinheiro, a Fundação Seade e o Sistema de Informações
Habitacionais do município de São Paulo (HABISP).
Para a análise do problema habitacional da Cidade, e a formatação da melhor forma
de atuação das políticas assistenciais destinadas a esta questão, a PMSP elaborou
uma classificação das diferentes formas informais de habitação afim de propor
intervenções em relação a:
A inadequação habitacional - que abrange todas aquelas necessidades de
adequação da moradia existente – de natureza fundiária (irregularidade ou ausência
da posse), urbanística (redes de infraestrutura insuficientes ou impróprias, existência
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de área de risco, carência de áreas verdes, equipamentos sociais) ou da edificação
(seja por falta de condições de segurança, salubridade, conforto, seja por não contar
com espaço interno suficiente para cada um dos quatro tipos de função – dormir, se
higienizar, preparar alimentos e estar). Neste grupo as moradias não precisam ser
substituídas por uma nova moradia. Todos os domicílios situados nos chamados
assentamentos precários e/ou informais – favelas, loteamentos irregulares, núcleos
urbanizados, cortiços, conjuntos habitacionais irregulares – apresentam um ou mais
tipos de inadequação.
O Déficit Habitacional: grupo no qual se enquadram todas aquelas necessidades
que exigem a constituição de um novo domicílio – seja pela necessidade de
substituir o domicílio existente (déficit por substituição), seja pela necessidade de
construir um novo domicílio para atender a formação de novas famílias (déficit por
incremento).
O déficit por substituição, sempre associadas a um assentamento precário (favela,
cortiço, loteamento, etc), é composto pelos domicílios rústicos, construídos com
materiais impróprios, que precisam ser substituídos, bem como por aqueles situados
em áreas de risco ou impróprias à ocupação, e ainda por aqueles onde será
realizada obra pública que demandará sua remoção.
A construção de novas moradias para o atendimento do incremento demográfico
pode ocorrer em todo o território municipal, constituem as situações de déficit por
incremento, cujas unidades a serem fornecidas não estão necessariamente
associadas à cidade formal ou informal. Estas novas moradias podem atender à
formação de novas famílias, em função do crescimento demográfico ou da
eliminação da coabitação familiar.
Apoio à família: O terceiro grupo de necessidades habitacionais, constituinte da
demanda da política de HIS, se refere à falta de condições de famílias ou pessoas
de arcar com despesas com moradia. A Fundação Seade estima a existência de
162.765 famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, que comprometem
mais de 30% de sua renda com aluguel.
Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social estima
a existência de 13.000 pessoas em situação de rua, que demandam atendimento
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por meio de moradias temporárias, enquanto se reestruturam para acessar um
programa habitacional de SEHAB.
Nas duas situações, a SEHAB considera que o foco do atendimento deve ser no
apoio à estruturação econômica da família, subsidiando parcial ou totalmente suas
despesas com aluguel.
As estimativas de quantidades sobre cada tipo de necessidade habitacional foram
cruzadas com informações qualitativas sobre a existência de redes de infraestrutura, de áreas de risco, os graus de vulnerabilidade social e indicadores de
saúde, para se obter um quadro abrangente das condições de moradia no território
municipal. Estes indicadores foram ponderados para o planejamento das ações
integradas, não só no âmbito habitacional, como com as demais secretarias
municipais, órgãos públicos estaduais e federais e concessionárias de serviços
públicos.
Tabela 1 - Domicílios em situação precária por tipo de atendimento segundo classificação
PMH 2010
Município de São Paulo - 2010-2024
INCIDÊNCIA DO
PROBLEMA
Favela
Loteamento
Núcleo urbanizado
Cortiço
Conjunto habitacional
Coabitação
Acréscimo de demanda
populacional - 2024
Gastos excessivos com
aluguel
Atendimento a "moradores
de rua"

Inadequação
381.151
383.044
24.522
80.389
20.702

TIPOLOGIA DE ATENDIMENTO
Deficit por
Deficit por
Apoio à Família
substituição incremento
109.672
11.444
18
12.058
99
93.732
129.268
162.765
13.000

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sistema de Informações para Habitação Social
da Cidade de São Paulo (2010); Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(2010)

O diagnóstico da situação habitacional no município e a classificação apresentada
em diferentes tipos de atendimento habitacional (Tabela 1) seguiu, segundo HABI, o
princípio básico planejar e realizar as intervenções habitacionais de forma integrada
no território municipal, com foco em sua recuperação urbana e ambiental e no
fortalecimento das redes sociais de apoio ao desenvolvimento socioeconômico das
comunidades locais. A aplicação deste plano de ações demandará, no entanto da
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aplicação dos diversos instrumentos presentes no EC, a fim de que realmente os
programas de regularização, urbanização, re-qualificação e provisão de moradias
possam ser efetivamente implementados.
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5 O ESTATUTO DAS CIDADES
A promulgação do Estatuto das Cidades (EC) por meio da Lei Federal nº. 10.257 de
10 de julho de 2.001, não só regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal e :
[...] estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências”, mas acima de tudo representa a vitória democrática
sobre a maneira de direcionar os futuros dos centros urbanos
brasileiros com base em diversos instrumentos urbanísticos que
como descrito em seu primeiro artigo estabelecem “normas de ordem
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana
em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental. (BRASIL, 2001a)

Vale lembrar aqui os citados artigos da Constituição Federal que de certa forma
representam a introdução à evolução gerada pelos instrumentos do Estatuto.
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.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende
às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor.
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
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.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos
e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado
civil.
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§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais
de uma vez.
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos
e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado
civil.
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais
de uma vez.
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
(BRASIL, 1988).

Segundo Burnett (2009) o texto constitucional trazia como “instrumento básico da
política municipal”, isto é, como procedimento técnico e legal para planejar e
implantar tais premissas, o Plano Diretor, responsabilidade do executivo municipal a
ser aprovado pela Câmara de Vereadores.
Com base no Estatuto é que se pode perceber na prática a transformação do
discurso político contido nos planos urbanísticos; através de práticas de um
planejamento urbano menos excludente e capaz de propor soluções mais
democráticas de acesso a terra e à cidade. De uma maneira geral pode-se também
ressaltar a forma como as diretrizes instituídas pelo EC fundamentam-se na criação,
conforme sugere a constituição, de um plano maior de diretrizes estratégicas para o
desenvolvimento urbano, com visão e abrangência global sobre as problemáticas
locais, capaz de fixar metas e orientar em longo prazo o desenvolvimento das
cidades através de seus instrumentos.
O EC regulamentou e expandiu os dispositivos constitucionais sobre política urbana,
como resultado de um intenso processo de negociação entre as forças políticas e
sociais brasileiras. Atualmente, verifica-se que o poder público encontra-se em
estruturação quanto a nova forma de gestão urbana apresentada pelas diretrizes da
Lei nº 10.257. Para que o EC seja implementado, ainda percebe-se a necessidade
de uma articulação maior de um leque de instrumentos jurídicos de finalidades
diversas, seja o financiamento das políticas urbanas, a regularização de ocupações
irregulares, a democratização da gestão urbana, seja a operacionalização de novas
práticas urbanísticas (CALDAS, 2009, p. 22-23).

37

A Cidade de São Paulo consiste em um dos maiores aglomerados urbanos do
mundo, concentra em um mesmo território os mais divergentes efeitos, positivos e
negativos, da formação de um conglomerado urbano que hoje consiste na maior
região metropolitana do país; sendo então extremamente necessários que a forma
de planejamento urbano a ser adotada possua ferramentas abrangentes, capazes
de direcionar de forma eficaz o atendimento aos complexos problemas e disputas
existentes no município, como por exemplo a precariedade habitacional e a
irregularidade das ocupações da “cidade informal”.
Na definição de Saule Junior (2005) e Fernandes (2010), o Estatuto define quais são
as ferramentas que o Poder Público, especialmente o Município, deve utilizar para
enfrentar os problemas de desigualdade social e territorial nas cidades, mediante a
aplicação das seguintes diretrizes e instrumentos de política urbana que podem ser
tomados em quatro dimensões de aplicação:
A dimensão institucional, que estabelece mecanismos, processos e recursos para
a gestão urbana através de Diretrizes gerais da política urbana, com destaque a
garantia do direito às cidades sustentáveis, à gestão democrática da cidade, à
ordenação e controle do uso do solo visando evitar a retenção especulativa de
imóvel urbano, à regularização fundiária e à urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda.
A dimensão conceitual, que explicita o princípio constitucional central das funções
sociais da propriedade e da cidade e os outros princípios determinantes da política
urbana onde podemos citar os Instrumentos destinados a assegurar que a
propriedade urbana atenda a sua função social, tais como o Plano Diretor, o
parcelamento e edificação compulsória de áreas e imóveis urbanos, imposto sobre a
propriedade urbana (IPTU) progressivo no tempo, desapropriação para fins de
reforma urbana, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir
(ou solo criado).
A dimensão da regularização fundiária dos assentamentos informais consolidados
com a utilização de Instrumentos de regularização fundiária, como o usucapião
urbano, a concessão de direito real de uso, as zonas especiais de interesse social.
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E por fim a dimensão instrumental, que cria uma série de “ferramentas” para
materialização de tais princípios de política urbana com o uso de Instrumentos de
gestão democrática da cidade: Conselhos de política urbana, Conferências da
cidade, orçamento participativo, audiências públicas, iniciativa popular de projetos de
lei, estudo de impacto de vizinhança.
Este breve comentário tem por objetivo esclarecer quais aspectos fundamentais
estão previstos no Estatuto da Cidade, devendo ser aplicados em especial pelos
municípios para a promoção da reforma urbana em nossas cidades através dos
instrumentos enumerados na próxima seção.
5.1 Os instrumentos

A aprovação do Estatuto da Cidade em 2001 garantiu, por meio da legitimação de
inúmeros instrumentos urbanísticos, um conjunto expressivo de diretrizes e
instrumentos aos governos municipais e aos movimentos sociais capazes, segundo
Bassul (2005), de materializar os princípios constitucionais da função social da
propriedade e da cidade.
Com a finalidade de estender a todos os brasileiros “[...] 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”
(BRASIL, 2001a), foram promulgados por meio da Lei 10.257 que aprovou o EC os
instrumentos de intervenção urbanística descritos nas próximas seções.
5.1.1 Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
Parcelamento ou Edificação Compulsórios são instrumentos urbanísticos a serem
utilizados pelo Poder Público municipal através do Plano Diretor, como forma de
obrigar os proprietários de imóveis urbanos a utilizar socialmente esses imóveis.
Esta obrigação pode ser: o parcelamento de uma área urbana subutilizada ou não
utilizada, com a qual o proprietário está se beneficiando do processo de especulação
imobiliária; ou a edificação de uma área urbana não edificada, visando o uso
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máximo do potencial de uso construtivo da propriedade, provocando uma destinação
social que beneficie a população.
5.1.2 IPTU Progressivo no Tempo
Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos pela
determinação de parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o Município
procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco
anos consecutivos.
Seu objetivo é motivar a utilização devida da propriedade urbana, de modo a
garantir, nos termos do Plano Diretor e do plano urbanístico local, o cumprimento da
função social da propriedade. A finalidade do poder público municipal na utilização
do IPTU progressivo no tempo não é a arrecadação fiscal, mas sim a de induzir o
proprietário do imóvel urbano a cumprir com a obrigação estabelecida no plano
urbanístico local, de parcelar ou edificar, de utilizar a propriedade urbana de forma a
atender sua função social.
5.1.3 Desapropriação com Pagamento em Títulos
Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário
tenha cumprido a obrigação do parcelamento, edificação ou utilização, o Município
poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida
pública.
É importante destacar que a regulamentação deste instrumento envolve uma grande
discussão jurídica em torno do pagamento da indenização necessária a este caráter
específico de desapropriação. Prevê-se o pagamento a valores determinados pelo
município mediante títulos de dívida pública com prazo de resgate de até dez anos,
em parcelas anuais, iguais e sucessivas. Segundo Saule Junior (2005) a
Constituição já promove a diferenciação sobre a forma do pagamento da
indenização aos proprietários dos imóveis urbanos que estiverem contrariando o
princípio da função social da propriedade, sendo assim a lei de desenvolvimento
urbano local, na figura do Plano Diretor até pela necessidade de regulamentar esta
matéria constitucional, pode perfeitamente definir critérios sobre este valor para que
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o município não destine uma significativa parcela dos seus recursos para o
pagamento de indenizações de imóveis urbanos, com base no valor de mercado,
sem que estes tenham de fato um uso social que atenda os interesses da
comunidade. Na desapropriação para fins de reforma urbana, sua natureza de
desapropriação de caráter punitivo justifica desta forma que o valor da indenização
seja inferior ao valor de mercado, como meio de respeitar o princípio da igualdade,
promover a justa distribuição de benefícios e ônus da atividade urbanística e
recuperar para a coletividade a valorização que se originou pela ação do poder
público.
5.1.4 Usucapião Especial de Imóvel Urbano
Aquele que possuir como sua, área ou edificação urbana de propriedade privada,
com até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Para aquele que ocupe da mesma forma imóvel de propriedade pública sem
oposição, por um período de cinco anos, poderá ser concedido a Concessão
Especial de uso, que lhe confere direito sobre a utilização desta área por
determinado período desde que igualmente ao descrito na situação anterior este não
seja proprietário de outro imóvel.
5.1.5 Concessão de Uso Especial
Assim como no caso da Usucapião descrita acima, a Concessão de Uso Especial
para fins de Moradia (CUEM) ainda que vetada na aprovação inicial do EC,
determina através da Medida Provisória nº 2.220 que todo aquele que “[...] até 30 de
junho de 201, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptos e sem oposição, até
duzentos e cinqüenta metros quadrado de imóvel público em área urbana,
utilizando-o para sua moradia ou de sua família” (BRASIL, 2001b) poderá ser
beneficiado da concessão de uso desde que não possua outro imóvel.
De acordo com Souza (2004) a CUEM estende (de forma aproximada, porém não
semelhante) à população que habita irregularmente áreas públicas o direito à
Usucapião Especial Urbana, que no caso de propriedades privadas concede os
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direitos de propriedade ao possuidor de determinado imóvel no prazo estipulado
pela legislação.
A CUEM foi baseada nas considerações do decreto federal nº 271/67 que institui a
Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) ainda vigente e largamente utilizado a
partir da segunda metade da década de 1980, a fim de conceder direito real de uso
sobre a terra por determinado período de tempo, renovável por igual período a
“posseiros” que tenham mantido a ocupação do (imóvel público ou privado) durante
os ininterruptos cinco anos já descritos (SOUZA, 2004)
É importante ressaltar que entre apesar da aproximação entre a CDRU, a Usucapião
e a CUEM, existem diferenças bastante consideráveis entre os três instrumentos,
principalmente no que diz respeito à titularidade de propriedade do imóvel. Na
hipótese de concessão de imóveis privados por meio da usucapião, fica assegurado
ao ocupante reclamante e beneficiado pelo uso do instrumento, os direitos plenos de
posse, podendo este fazer livre uso de sua propriedade. No caso da CDRU e da
CUEM, a propriedade permanece em nome do Estado, que apenas concede por
tempo determinado, o direito de utilização ao beneficiado, sendo que na segunda e
mais atual ferramenta o direito concedido aproxima-se com maior intensidade dos
direitos de propriedade, pois assegura ao beneficiado o direito de alugar, ou
hipotecar as benfeitorias de seu imóvel com base no direito de superfície, dissociado
neste instrumento do direito de propriedade do imóvel (pertencente ao poder
público).
Na tabela 2 a seguir é possível verificar tanto a evolução dos instrumentos como a
CDRU e a CUEM, que garantem proximidade cada vez maior de direitos em relação
aos proprietários titulados de imóveis em área urbana; como o desafio de superar os
também direitos de uso amplos da condição irregular de ocupação.
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Tabela 2 - Categorias de "proprietários ou possuidores" e direitos (ocupações formais e informais)
Proprietários ou
possuidores

Inquilino

Sem -teto

Direitos

Usar

Posseiro

Invasão

Ocupação

Legal

Xº

Xº

X

Xº

Usufruir / gozar
Vender / dispor
Alugar
Hipotecar
Reivindicar o
bem
Proteção da
posse
Herança
Acesso aos
serviços
públicos

Xº

X

Xº

Xº

Xº

Xº

X

X

X

X

Invasão

CDRU

CUEM

Proprietário

X
X
X²

X
X
X²
X
Xª

X
X
X
X
X

Ocupação

X
Xº
X¹
X

X
X
X¹
X

Xº

Xº

Xº

X³

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Souza (2004 p.11)
Legenda:
Xº - Direitos informais,
X¹ - Cessão de direitos,
X² - Sujeito a aprovação da Prefeitura,
X³ - Em boa fé,
Xª - Estatuto da Cidade e MP2.220/01

A própria Constituição, em seu art. 183, indica que a concessão de uso é
instrumento da política urbana apto a garantir o direito à moradia (MORETTI, 2008)
e prevê a segurança jurídica da posse, ainda que esta não represente a propriedade
ou o direito pleno de domínio. Entende-se juridicamente que a ausência de ameaças
à remoção forçada, consista na citada segurança de posse, e diversos são os
instrumentos destinados a este fim. No caso de ocupações ininterruptas em áreas
públicas, a CUEM é um instrumento que garante, segurança jurídica da posse sem
transferir a propriedade.
O pedido para reconhecimento deste direito pode ser feito pelos moradores ou, em
seu nome, por uma associação que os represente, porém é importante ressaltar que
o Poder Público pode conceder a CUEM segundo diretrizes próprias de
regularização.
Vale ressaltar que a concessão de uso viabilizada pela CUEM, com base no do art. 6o da

MP nº 2220/01, pode ser reconhecido judicialmente no caso de recusa ou omissão da
Administração. Desta forma, o interessado pode recorrer à via judicial se, decorridos

12 meses da data do protocolo do pedido, não houver um parecer conclusivo sobre
a solicitação formulada segundo o art. 6o, §1o, MP nº 2220 (BRASIL, 2001b).
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Também segundo Julia Moretti (2008) exercício do direito deve ser assegurado no
próprio local onde a posse é exercida. Porém, excetua-se desta condição a hipótese
de ocupações que imponham risco à vida ou à saúde dos moradores (art. 4º, MP
2220/01), ficando então instituída a obrigatoriedade de remoção, assegurando-se o
direito à moradia em outro lugar.
A eficácia do instrumento da CUEM mostra-se considerável enquanto instrumento
jurídico capaz de fazer cumprir os conceitos norteadores do EC e do PDE,
promovendo a função social do solo urbano, porém a aplicabilidade do instrumento
ainda encontra desafios, de certa maneira, ideológicos a serem superados para que
tal instrumento possa ser de fato apto a garantir o direito à moradia. Um primeiro
passo do poder público em relação a difusão da aplicação deste instrumento, pode
ser entendido como a garantia que os imóveis públicos em área urbana
permaneçam vinculados à função social de moradia para atendimento das famílias
de mais baixa renda, a fim de que reserve áreas para intervenção pública voltadas
aos grupos sociais mais pobres, excluídos do mercado imobiliário, criando-se um
banco de imóveis públicos urbanizados e regularizados.
5.1.6 Direito de Superfície
Determina que o proprietário de um lote urbano possa conceder a outrem o direito
de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante
escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de superfície
abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno,
na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística.
5.1.7 Direito de Preempção
O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para
aquisição de imóvel urbano delimitado por Lei Municipal específica, quando objeto
de alienação onerosa entre particulares.
As áreas em que incidirá o direito de preempção o prazo de vigência de tal
demarcação, não poderá ser superior a cinco anos, renovável a partir de um ano
após o decurso do prazo inicial de vigência.
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É importante ressaltar que este direito de preferência para aquisição de imóvel ao
Poder Público fica assegurado durante o prazo de vigência independentemente do
número de alienações referentes ao mesmo imóvel.
5.1.8 Outorga Onerosa do Direito de Construir
O Estatuto prevê que o Plano Diretor poderá 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 esta
contrapartida deverá compor fundo monetário a ser destinado para a promoção de
investimentos públicos na execução de programas e projetos habitacionais de
interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para a
constituição de reserva fundiária; em transporte coletivo público urbano; no
ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infra-estrutura,
drenagem e saneamento; na implantação de equipamentos urbanos e comunitários,
espaços públicos de lazer e áreas verdes; na proteção de outras áreas de interesse
histórico, cultural ou paisagístico, incluindo o financiamento de obras em imóveis
públicos classificados como Zonas de Preservação Cultural (ZEPEC).
5.1.9 Operações Urbanas Consorciadas
Fazendo uso deste instrumento poderá o Plano Diretor delimitar área para aplicação
de operações consorciadas, ou seja, poderá o Município implantar conjuntos 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.
Segundo Sales (2005), Operação Urbana é um instrumento urbanístico que
pressupõe formas de parceria entre o poder público e o setor privado, sendo este
último interessado na permissão de construir área adicional à definida pela lei,
através do pagamento de contrapartidas financeiras. Com os benefícios decorrentes
de exceções à legislação urbana, os empreendedores privados financiariam o
investimento público na transformação de determinada parte da cidade, objeto de
operação. Sendo assim, por meio de uma outorga onerosa de exceções à lei de uso
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e ocupação do solo, isto é, pela arrecadação das contrapartidas a serem pagas pelo
empreendedor em troca dessas exceções, uma operação urbana deveria garantir
recursos para custear intervenções de estruturação, qualificação e melhoria das
áreas definidas como território de sua atuação.
5.1.10 Transferência do Direito de Construir
O proprietário de um determinado imóvel urbano, privado ou público, poderá 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 implantação de equipamentos urbanos e
comunitários; preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico,
ambiental, paisagístico, social ou cultural; servir a programas de regularização
fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação
de interesse social.
5.1.11 Estudo de Impacto de Vizinhança
Através deste instrumento, a Lei define empreendimentos e atividades privados ou
públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de
impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção,
ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. Vale ressaltar que
a elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de
impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.
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6 O PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PDE)
A partir de 2002 o município de São Paulo, com base nas determinações do recém
promulgado EC, passa a ter como instrumento básico de ordenamento urbano o
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE), contemplando entre
suas diretrizes todos os instrumentos estipulados pela Legislação Federal que
institui o citado Estatuto. Atualmente em vigor, o plano promulgado como a Lei nº
13.430 na gestão da Prefeita Marta Suplicy insere também neste novo cenário das
políticas públicas da cidade, uma série de diretrizes e metas a serem cumpridas a
partir de sua implantação.
Como forma de adequação as dinâmicas transformações do meio urbano em São
Paulo, também se previam revisões ao longo de períodos determinados de vigência
a fim de que fosse possível verificarem-se os resultados do plano e de seus
instrumentos

adaptando-os

ou

transformando-os

de

modo

a

constituírem

ferramentas de intervenção sempre atuais.
O atual plano divide-se em cinco títulos sendo a Conceituação, Finalidade,
Abrangência e Objetivos Gerais do PDE seu primeiro título; o segundo que trata das
Políticas Públicas: Objetivos, Diretrizes e Ações Estratégicas; o terceiro a respeito
do Plano Urbanístico Ambiental; um título dedicado a Gestão Democrática do
Sistema de Planejamento Urbano e um quinto que direciona as disposições gerais e
de transição entre as legislações anteriores e este novo instrumento legal.
Dentre os inúmeros objetivos do PDE podemos destacar inclusive como ponto de
análise a garantia a todos os habitantes da Cidade ao acesso a condições seguras de
qualidade do ar, da água e de alimentos, de circulação e habitação em áreas livres de
resíduos, de poluição visual e sonora, de uso dos espaços abertos e verdes; a
melhoria da qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à
saúde, à educação, à cultura, às condições habitacionais, à infra-estrutura e aos
serviços públicos, de forma a promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades
que atingem diferentes camadas da população e regiões da Cidade; e a
democratização do acesso à terra e à habitação, estimulando os mercados acessíveis
às faixas de baixa renda.
Todos os objetivos do PDE, de acordo com o texto legal que o institui, deveriam ser
revistos e analisados no ano de 2006 a fim de que pudessem ser cumpridos em todas
as suas metas até o prazo limite de 2012, ambos os prazos já sofreram alterações,
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porém ainda que não se tenha uma revisão oficial sobre os instrumentos do PDE,
podemos ao menos com base em dados estatísticos, analisar a forma como os
instrumentos de intervenção habitacional têm sido utilizados e suas conseqüências
em relação ao meio urbano.
A análise realizada neste trabalho está voltada à discussão sobre a forma como os
instrumentos urbanísticos do PDE foram utilizados para a solução do problema
habitacional da cidade, porém é extremamente importante ressaltar que muitas das
metas e diretrizes do plano não foram cumpridas inclusive os prazos de sua revisão
o que influi nos resultados obtidos, sejam eles relacionados direta ou indiretamente à
questão da habitação.
Como exemplo pode-se citar a Tabela 3 a seguir onde temos o crescimento
numérico de domicílios em favelas na cidade de São Paulo. Através da análise dos
dados pode-se perceber um crescimento de 33,5 % entre 1991 e 2000 e uma
variação de 83,9% entre 2000 e 2010, o que pode sinalizar de certa forma uma
contribuição ainda muito reduzida do PDE em relação ao crescimento das favelas e
conseqüentemente o agravamento do déficit habitacional; ainda que existam
inúmeros fatores relacionados ao crescimento populacional e à expansão da cidade
que podem gerar esta variação.
Tabela 3 - Domicílios Localizados em Favelas
Município de São Paulo 1991-2010
Localização

1991

2000

2010

Em Favela

155.191

207.160

381.151

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sistema de Informações
para Habitação Social da Cidade de São Paulo (2010);
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2010)

A quantificação apresentada na tabela 3, ainda que possua fontes diferentes é
resultado da compilação de informações das necessidades habitacionais utilizadas
pela Superintendência da Habitação Popular (HABI) para a elaboração do Plano
Municipal da Habitação (PMH) no qual se apresenta a comparação feita entre as
três principais fontes de informação habitacional do país: a Fundação João Pinheiro,
a Fundação Seade e o HABISP, a fim de que exista no cálculo da demanda das
necessidades habitacionais do município um conjunto de dados técnicos das três
esferas de governo conforme apresentado na seção 4.
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7 AS LEIS DE ZONEAMENTO
Durante boa parte do período de formação do espaço urbano da cidade de São
Paulo, a forma e as tipologias de ocupação dos lotes foram direcionadas pelo “Código
de Posturas” do Município, que a partir de 1886, constituiu um conjunto de regras
capaz de definir entre outras considerações, tamanhos de aberturas das edificações,
altura de pavimentos e desenhos de fachadas, bem como usos de certa forma
“incômodos” não permitidos em algumas regiões da crescente cidade.
Com a instituição de planos de intervenção urbana da Prefeitura para a execução de
obras de remodelação do espaço urbano, novas regras voltadas ao controle da
ocupação do solo foram sendo adotadas, à exemplo da proibição de vilas operárias
nos arredores dos bairros residenciais de Higienópolis e Campos Elíseos.
A partir de 1920, as novas construções e tecnologias de execução forma
responsáveis por interferências na região, como por exemplo, a verticalização do
centro da cidade. Tal fato levou a Prefeitura a desenvolver mais regras de
organização e ocupação dos lotes, principalmente em relação ao controle da altura
das edificações através do texto promulgado em 1929 como o “Código de Obras
Municipal”. Neste documento, a limitação de altura era definida com base na largura
da via na qual estava situado o empreendimento; sendo este limite de altura da
edificação tido como 2,5 vezes a largura das vias na região central da cidade com
índices decrescentes no sentido dos bairros periféricos.
Baseado nas recomendações do PUB, a Prefeitura elaborou o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado (PDDI), institucionalizado na Lei nº 7688/71. Essa lei
institui 8 zonas de uso e previu a redução dos coeficientes de aproveitamento ao
máximo de 4 vezes a área do terreno, restrito apenas às zonas de uso misto
centrais. A definição da compatibilidade dos usos e a adequação da situação
proposta com a existente ficaram a cargo da Lei de Zoneamento aprovada em 1972
sob o número 7805 (Quadro 1 a seguir).
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Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
ZONA DE USO

CARACTERÍSTICAS

C.A Máximo

Z1

Zona de Uso estritamente Residencial de densidade baixa

Z2

Zona de Uso predominantemente Residencial de densidade baixa

1,0-2,0

Z3

Zona de Uso predominantemente Residencial de densidade média

2,5-4,0

Z4

Zona de Uso misto Residencial de densidade média-alta

3,0-4,0

Z5

Zona de Uso misto Residencial de densidade alta

3,5-4,0

Z6

Zona de Uso predominantemente Industrial

1,5

Z7

Zona de Uso estritamente Industrial

0,8

Z8

Zona de Uso especial

1,0

Específico para cada perímetro

Quadro 1 - Zonas de uso e coeficientes de aproveitamento instituídos pela Lei nº 7.805/72
Fonte: São Paulo (1972)

Esta Lei de Zoneamento foi sendo modificado ao logo de seu período de vigência,
moldando-se ao contexto urbano da cidade e “[...] aos interesses do mercado
imobiliário” (NOBRE, 2005). Dessa forma várias zonas foram criadas adotando
condicionantes específicas que a legislação não previra em sua concepção.
A aprovação recente do Estatuto da Cidade legitimou muitos instrumentos
urbanísticos, e dentre eles o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
(PDE onde são previstas as definições das Zonas Especiais de Interesse Social,
coeficientes de aproveitamento mínimos, básicos e máximos; a outorga onerosa do
direito de construir; parâmetros de cumprimento da função social da propriedade;
estabelece o direito de preempção do município sobre diversas áreas e todos os
demais instrumentos de intervenção urbana previstos no Estatuto.
Para a utilização destes instrumentos no meio urbano o PDE prevê a aprovação da
Lei que estabelece normas complementares às suas definições, institui os Planos
Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina
e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo, a nova “Lei de
Zoneamento” que atualmente é um dos instrumentos mais importantes definidos
pelo PDE que após mais de trinta anos dá nova classificação a cada uma das
regiões da cidade, através da Lei nº 13.885 aprovada em 2004.
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Este instrumento por ter uma ação direta sobre o ambiente construído da cidade
muitas vezes possui mais relevância que as demais proposições existentes no Plano
sendo considerado por leigos como o próprio PDE, uma vez que define as condições
e diretrizes de ocupação para as diferentes zonas de uso existentes na cidade
(Figura 5 e Fotografia 1).
MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA
ZER-1

Zona Exclusivamente Residencial Baixa Densidade

ZER-2

Zona Exclusivamente Residencial Média Densidade

ZER-3

Zona Exclusivamente Residencial Alta Densidade

ZPI

Zona Predominantemente Industrial

ZM-1

Zona Mista de Baixa Densidade

ZM-2

Zona Mista de Média Densidade

ZM-3a

Zona Mista de Alta Densidade - a

ZM-3b

Zona Mista de Alta Densidade - b

ZCP-a

Zona de Centralidade Polar - a

ZCP-b

Zona de Centralidade Polar - b

Figura 5 – Mapa 04 do PRE da Subprefeitura de Pinheiros
Fonte: São Paulo (2004)

Fotografia 1 – Foto aérea da região dos Jardins – Subprefeitura
de Pinheiros
Fonte: do autor

Esta visão do zoneamento da cidade como o mais importante elemento de formação
do ambiente construído na cidade pode ser visto nas imagens, que exemplificam a
grande diferença de ocupação e densidade demográfica entre os prédios e
residências que nos limites entre uma Zona Mista de alta densidade e uma Zona
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Estritamente Residencial da Subprefeitura de Pinheiros acentuam seus perímetros
nas vias limítrofes (Avenidas: Faria Lima, Rebouças e Estados Unidos).
7.1 A Estruturação do Atual Zoneamento
Para o cumprimento de suas funções organizacionais do meio urbano o atual
zoneamento da cidade divide a cidade em duas Macro zonas, descritas e delimitadas
da seguinte forma no PDE:
a) Macrozona de Proteção Ambiental é a porção do território do Município
onde a instalação do uso residencial e o desenvolvimento de qualquer
atividade urbana subordina-se à necessidade de preservar, conservar ou
recuperar o ambiente natural;
b) Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana é a porção do território
do Município onde a instalação do uso residencial e o desenvolvimento da
atividade urbana subordina-se às exigências dos Elementos Estruturadores
definidos no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE) e às
disposições dos Planos Regionais Estratégicos (PRE) das Subprefeituras.
Como forma de melhor definição do tema e para que seja possível fazer análises
sobre as novas proposições da Lei de Zoneamento assumindo seu importante papel
na forma de instrumento urbanístico previsto pelo Estatuto da Cidade deve-se
entender o funcionamento de suas Macrozonas e das zonas que as compõem.
7.1.1 Macrozona de Proteção Ambiental
A Macrozona de Proteção Ambiental, em conformidade com seus diferentes graus de
proteção ambiental, bem como para a aplicação dos instrumentos ambientais,
urbanísticos e jurídicos estabelecidos no PDE e nos Plano Regional Estratégico
(PRE) subdivide-se em três macro-áreas, delimitadas e descritas no PDE: a macro
área de proteção integral; a macro área de uso sustentável e a macro área de
conservação e recuperação.
Para a disciplina do uso e ocupação do solo, a Macro zona de Proteção Ambiental,
subdivide-se nas seguintes zonas de uso:
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a) Zona mista de proteção ambiental (Zmp) : porções do território destinadas
à implantação de usos urbanos, de baixa densidade de construção;
b) Zona de proteção e desenvolvimento sustentável (ZPDS): porções do
território destinadas à conservação da natureza e à implantação de
atividades econômicas compatíveis com a proteção dos ecossistemas locais,
de densidades demográfica e construtiva baixas;
c) Zona de lazer e turismo (ZLT): porções do território destinadas aos usos de
lazer, turismo e atividades correlatas, vinculados à preservação da natureza,
de densidades demográfica e construtiva baixas;
d) Zona exclusivamente residencial de proteção ambiental (ZERp): porções
do território destinadas exclusivamente ao uso residencial, de densidades
demográfica e construtiva baixas;
e) Zona especial de preservação (ZEP): porções do território destinadas às
reservas florestais, parques estaduais, parques naturais municipais, reservas
biológicas e outras Unidades de Conservação que tenham por objetivo
básico a preservação da natureza e atividades temporárias voltadas à
pesquisa, ao eco turismo e à educação ambiental, de densidades
demográfica e construtiva baixas;
f)

Zona centralidade polar de proteção ambiental (ZCPp): a porção do
território da Macrozona de Proteção Ambiental destinada à localização de
atividades típicas de centros regionais, caracterizada pela coexistência entre
os usos não residenciais e a habitação;

g) Zona centralidade linear de proteção ambiental (ZCLp): lotes com frente
para trechos de via internos ou lindeiros à Macrozona de Proteção Ambiental
destinados à localização de atividades típicas de centros regionais,
caracterizados pela coexistência entre os usos não residenciais e a
habitação.
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7.1.2 Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
A Macro zona de Estruturação e Qualificação Urbana é subdividida em Macro área de
Reestruturação e Requalificação Urbana, Macro área de Urbanização Consolidada,
Macro área de Urbanização em Consolidação, e Macro área de Urbanização e
Qualificação, descritas e delimitadas no PDE.
A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana fica subdividida nas seguintes
zonas de uso:



Zonas exclusivamente residenciais (ZER): porções do território destinadas
exclusivamente ao uso residencial, podendo ser enquadradas em ZER-1,
ZER-2 e ZER-3 de acordo com a densidade ocupacional permitida;



Zonas predominantemente industriais (ZPI): porções do território destinadas
à implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos usos
industriais incômodos e às atividades não residenciais incômodas;



Zonas mistas (ZM): porções do território da Macrozona de Estruturação e
Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos residenciais e não
residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais
de compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm como
referência o uso residencial, classificadas como:





ZM -1: zonas mistas de densidades demográfica e construtiva baixas;



ZM - 2: zonas mistas de densidades demográfica e construtiva médias;



ZM - 3a: zona mista de densidades demográfica e construtiva altas;



ZM - 3b: zona mista de densidades demográfica e construtiva altas.

Zonas centralidade polar (ZCP): as porções do território da zona mista
destinadas à localização de atividades típicas de áreas centrais ou de
subcentros regionais, caracterizadas pela coexistência entre os usos não
residenciais e a habitação, podendo ser visto como ZCPa e ZCPb, sendo
zonas de centralidade polar com diferentes coeficientes;
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Zonas centralidade linear (ZCL): lotes com frente para trechos de vias,
excluídas as ZER em faixas de 40m (quarenta metros) ou 50m (cinqüenta
metros) medidos a partir do alinhamento da via, destinados à localização de
atividades

típicas

de

áreas

centrais

ou

de

subcentros

regionais,

caracterizados pela coexistência entre os usos não residenciais e a
habitação: também podendo existir como ZCLa e ZCLb com variação do
adensamento permitido;



Zonas centralidade linear lindeira ou interna a ZER -ZCLz: lotes com frente
para trechos de via, internos ou lindeiros às zonas exclusivamente
residenciais - ZER 1, 2 e 3 destinados à localização de algumas atividades
não residenciais não incômodas de baixa densidade, cujas atividades
permitidas variam e são definidas pelas seguintes categorias desta zona;
Zona de centralidade linear I - ZCLz-I e ZCL-II;



Zona de transição linear da ZER - ZTLz: lotes nas faces de quadra opostas
às zonas exclusivamente residenciais - ZER 1, em trechos de via
determinadas, destinada a garantir a transição de uso e parâmetros
urbanísticos entre essas zonas e as demais no seu entorno, podendo ser
ZER - ZTLz-I: as mesmas características dos usos e de aproveitamento,
dimensionamento e ocupação dos lotes e permitidos na ZER lindeira; e zona
de transição linear da ZER - ZTLz-II: as mesmas características dos usos e
de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes na ZER lindeira,
exceto o gabarito de altura da edificação limitado a 15 (quinze) metros;



Zonas de ocupação especial (ZOE): porções do território do Município
destinadas a abrigar atividades que, por suas características únicas,
necessitem de tratamento especial, devendo ter seus parâmetros de
ocupação definidos “caso a caso” pelas secretarias públicas competentes;



Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAM): Estas zonas
classificam porções do território destinadas a proteger as ocorrências
ambientais isoladas, tais como remanescentes de vegetação significativa,
paisagens naturais notáveis, áreas de reflorestamento e áreas de alto risco;
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Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC): áreas do território
destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio
histórico, artístico, arqueológico, podendo se configurar como sítios, edifícios
ou conjuntos urbanos;



Zonas Especiais de Produção Agrícola e Extração Mineral (ZEPAG): áreas
do território municipal, onde há interesse público em manter e promover
atividades agrícolas e de extração mineral, delimitadas no PDE, nesta lei, ou
em lei específica;



Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): Enquadram-se especialmente
nas definições de ZEIS os imóveis que se apresentem como lotes e glebas
não edificadas; terrenos ocupados por favela; utilizados como cortiço ou
habitações coletivas precárias; conjuntos habitacionais irregulares ocupados
por moradores de baixa renda; edificações deterioradas; lotes e glebas com
área superior a 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados) nos quais
o coeficiente de aproveitamento não atingiu o mínimo definido para a zona
onde se situam, excetuados os terrenos utilizados por postos de
abastecimento de veículos e por equipamentos urbanos de infra-estrutura
que não exijam edificações; edificações em lotes ou glebas com área do
terreno superior a 500m² (quinhentos metros quadrados) e que tenham, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua área construída desocupada há mais
de cinco anos, excetuados os casos em que ações judiciais incidentes sobre
o imóvel tenham impedido ou impeçam a ocupação; e parcelamentos do
solo e loteamentos irregulares ocupados por moradores de baixa renda.

A divisão das diferentes regiões da cidade entre essas duas macro zonas com suas
macro áreas acabou por gerar uma abordagem de certa forma mais variada para
contextos urbanos bem diversificados dentro do município, e nesta mesma linha de
pensamento; os parâmetros instituídos pelo atual zoneamento são definidos por cada
Subprefeitura a fim de que reflitam características muito particulares de cada distrito.
A atual lei de zoneamento traz inúmeras inovações em relação à antiga legislação,
uma vez que define e proporciona a aplicação dos novos conceitos de ordenamento
sugeridos pelo Estatuto da Cidade.
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Destaca-se entre os novos conceitos a definição dos potenciais construtivos para
cada uma das zonas de uso, tendo um valor mínimo, responsável por delinear a
subutilização dos lotes, um coeficiente de aproveitamento básico gratuito a cada
imóvel e um limite máximo de área construída obtido através de pagamento de
contrapartida financeira à Prefeitura que reverte tal valor arrecadado em obras de
melhoria do espaço urbano.
Esta nova forma de ordenação do uso e ocupação do solo passa também a servir de
base para as já vigentes Operações urbanas, além de sugerir a criação de novas
operações e Áreas de Intervenção Urbana com arrecadações e propostas próprias de
desenvolvimento elaboradas através de legislações específicas com o intuito de
fomentar o investimento privado em áreas estratégicas a fim de promover
intervenções sobre o espaço definido pelas operações e áreas de intervenção.
Podemos observar este fato com base na aplicação das Operações Urbanas da Sé,
Faria Lima, Água Branca e Águas Espraiadas.
No que se refere ao tema da habitação destaca-se a delimitação dos diferentes tipos
de Zonas Especiais de Interesse Social, responsáveis por abrigar, em diferentes
proporções Habitações de Interesse Social (HIS) e de Habitação de Mercado Popular
(HMP) respectivamente, prevendo também a inserção destas unidades habitacionais
em meio ao tecido urbano e suas facilidades em relação à infra-estrutura.
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8 ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES DERIVADAS DOS INSTRUMENTOS DO PDE
VOLTADOS AOS PROBLEMAS HABITACIONAIS DA CIDADE
A cidade de São Paulo hoje se vê diante de inúmeros desafios de ordenação urbana,
com temas sempre em mutação e problemáticas de solução cada vez mais
complexas. Dentre os variados temas tratados pelas políticas públicas de
planejamento urbano, a questão habitacional configura-se como uma adversidade
crônica que tem permeado toda a história recente do município e cujos problemas
relacionados a esta questão vêm agravando-se, ainda que diferentes formas de
combate aos problemas relacionados a este tema já tenham sido implementadas pela
administração da cidade.
Além do sem número de pessoas em condição de extrema pobreza e desabrigadas a
cidade de São Paulo convive com um número cada vez maior de domicílios sendo
construídos de maneira irregular, em áreas de proteção aos mananciais e em locais
invadidos, ou em condições subnormais de atendimento de sistemas de infraestrutura como por exemplo, abastecimento de água e energia elétrica e coleta de
esgoto.
Sendo assim, tratando a problemática habitacional paulistana com base na divisão
feita sobre as suas necessidades habitacionais respeitando a forma apresentada nos
níveis superiores de governo – Federal e Estadual – onde temos dois tipos de
carência quantitativamente definidas, a “inadequação habitacional” e o “déficit
habitacional acumulado”.
Para que se tenha um melhor entendimento dos diferentes itens citados como
inadequação habitacional é importante também que se definam as tipologias de
inadequações básicas dos Assentamentos classificados como precários e/ou
informais segundo a PMSP.
Sendo assim, classificam-se como “assentamentos precários” os domicílios que
apresentem as seguintes condições:
Favela: ocupação feita à margem da legislação urbanística e edilícia, de áreas
públicas ou particulares de terceiros, predominantemente desordenada e com
precariedade de infra-estrutura, com construções predominantemente autoconstruídas e precárias, por famílias de baixa renda e vulneráveis socialmente.
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Núcleo urbanizado: é definido no PMH como a antiga favela, que conta com100%
de redes de infra-estrutura urbana implantada através de diferentes programas
habitacionais, mas que ainda não conta com regularização jurídica e legal.
Cortiço: é definido neste Plano como o domicílio em moradia coletiva, multifamiliar,
constituída por uma ou mais edificações em um mesmo lote urbano, subdivididas em
vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título; com várias
funções exercidas no mesmo cômodo; com acesso e uso comum dos espaços não
edificados e instalações sanitárias; com circulação e infra-estrutura, no geral,
precárias e superlotação de pessoas.
Conjunto habitacional irregular: aquele que, apesar de ter sido produzido pelo
poder público, ainda não tem regularização fundiária, jurídica e registraria. São
objeto do PMH apenas os conjuntos habitacionais irregulares produzidos pelo poder
público municipal.
Loteamento irregular: definido como assentamento onde se caracteriza a
existência de um agente promotor e/ou comercializador, cuja tipologia e morfologia
do parcelamento do solo estejam voltadas ao uso unifamiliar e multifamiliar de
pequeno porte, que tenham sido implantados e ocupados sem prévia aprovação
pelos órgãos públicos responsáveis ou, quando aprovados ou em processo de
aprovação, implantados em desacordo com a legislação ou com o projeto aprovado.
Entre estes grupos não existe uma acentuada heterogeneidade em relação às
condições socioeconômicas e culturais da população, no entanto, com esta
diferenciação a Prefeitura prevê com maior facilidade a melhor maneira de atuar
sobre cada um dos formatos, priorizando também sua atuação com base em fatores
como possibilidades favoráveis de urbanização e prováveis ocupações em áreas de
risco.
Neste contexto é importante destacar também que a classificação de demandas
habitacionais do município representam, assim como os números de inadequação
habitacional,

importante

papel

norteador

da

abrangência

necessária

aos

instrumentos de intervenção urbana existentes no EC, e são fundamentais para a
compreensão dos processos de agravamentos do problema habitacional e as ações
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necessárias para reverter estes processos de expansão dos assentamentos
precários. Sendo então possível, através de uma priorização da atuação, que os
órgãos públicos possam definir quais são os instrumentos a serem utilizados para a
solução de cada um dos problemas habitacionais da cidade.
Estes instrumentos de gestão, bem como as políticas públicas de desenvolvimento
urbano, saneamento ambiental, combate à pobreza, desenvolvimento social, entre
outras, foram continuamente aprimoradas para enfrentar estes desafios e ampliar a
escala de ação das boas práticas. A regulamentação do direito à moradia e do
direito à cidade, estabelecidos no artigo 6º da Constituição, através da promulgação
do EC em 2001, ampliou ainda mais as condições de regularizar a situação de
grandes contingentes de moradores nos chamados assentamentos precários ou
informais, utilizando-se como instrumento base para o direcionamento da utilização
de todo este conjunto de ferramentas proposto e apresentado no Plano Diretor
Estratégico.
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, promulgado pela Lei nº
13.430/02 em seu artigo 79 estabelece os objetivos da política habitacional do
município, ratificando o direito à moradia digna enquanto direito social. Através desta
mesma lei que promulgou o PDE, foi regulamentada também a aplicação de um
conjunto de instrumentos jurídicos (relacionados no artigo 198 da citada lei),
previstos no Estatuto da Cidade e que tem como principal objetivo assegurar este
direito à moradia, com prioridade para os grupos populacionais mais vulneráveis e
carentes (SÃO PAULO, 2002).
Deste conjunto, alguns instrumentos são importantes recursos para a execução da
política habitacional, por garantirem a função social da propriedade, promover a
regularização fundiária e estimularem o uso de imóveis vazios. A aplicação destes
instrumentos com certeza será de fundamental importância para que se busque um
grau suficiente de eficácia à política habitacional do município, em seu conjunto de
instrumentos que amparam tanto a política de urbanização e regularização de
assentamentos existentes, quanto à produção de novos empreendimentos
habitacionais de interesse social.
Dentre esses instrumentos destacam-se, pela potencialidade de produzirem efeitos
diretos no Plano Municipal de Habitação, o direito de preempção, a regulamentação
e delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), bem como a
instituição da outorga onerosa do direito de construir e, as Operações Urbanas; e
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independentemente do Plano Diretor, a regulamentação do Usucapião Urbano pela
própria lei do Estatuto da Cidade e da Concessão especial de uso para fins de
moradia.
8.1 O Direito de Preempção e sua Utilização
Segundo autores como Bassul (2005) os instrumentos previstos no Estatuto das
Cidades podem ser vistos como “distributivos”, aqueles que visam a democratização
dos direitos e do acesso à cidade e a toda sua infra-estrutura; e “redistributivos” –
conceitualmente definidos com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais
através da redistribuição fundiária urbana, assim como a sua valorização decorrente
do investimento urbano, que concentrados como propriedade privada de alguma
forma desrespeitem a função social da propriedade.
Na linha dos instrumentos redistributivos encontra-se o Direito de Preempção que ao
conceder preferência ao poder público na aquisição de áreas previamente
delimitadas, no momento de alienação onerosa deste bem entre terceiros, permite a
formação de um “banco” de áreas capazes de serem utilizadas conforme as
definições dos artigos 25 a 27 da Lei Federal nº 10.257/01 e conseqüentemente do
PDE da cidade de São Paulo (BRASIL, 2001a; SÃO PAULO, 2002).
Desta forma o Plano Diretor Estratégico, de acordo com o que determina o Estatuto
da Cidade ampliou a abrangência do direito de preempção, até então utilizado mais
comumente para a aquisição de áreas tombadas, de forma a garantir ao Poder
Público Municipal preferência para aquisição de imóvel urbano desde que tais locais
se façam necessários ao município para:
•

regularização fundiária;

•

execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

•

constituição de reserva fundiária;

•

ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

•

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

•

criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

•

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;

•

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
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Para que este instrumento possa ser utilizado, no entanto, é necessário que a
Legislação de uso e ocupação do solo, delimite as áreas em que incidirá este direito
de preempção fixando também prazo de vigência, não superior a cinco anos, para
esta classificação sobre os imóveis determinados, podendo este prazo máximo ser
renovado a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.
A legislação urbanística de São Paulo define que cada Subprefeitura, através de
seus Planos Regionais Estratégicos, defina o imóvel dentro de seu território
administrativo a ser definido como área delimitada para a execução do Direito de
Preempção; ficando também a cargo das administrações regionais promoverem a
averbação do direito de preempção na matrícula do imóvel, no cartório de registro de
imóveis da circunscrição imobiliária competente.
Através do Decreto nº 42.873, de 19 de fevereiro de 2003 o Município de São Paulo
regulamenta o exercício do direito de preempção e decreta que o proprietário de
imóvel localizado em área delimitada para incidência do instrumento citado deve ser
notificado, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei que a delimitou,
para que, em caso de alienação onerosa a terceiros, ofereça o imóvel previamente à
Prefeitura para que esta o compre, se houver interesse.
Tal notificação por parte dos órgãos públicos é realizada então por meio do Diário
Oficial do Município, de publicação jornal de grande circulação e por via postal com
aviso de recebimento.
Ao proprietário do imóvel sujeito ao direito de preempção cabe notificar a Prefeitura,
na pessoa do Subprefeito da região administrativa competente, manifestando sua
intenção de vendê-lo, apresentando os seguintes documentos:
I - proposta de compra do terceiro interessado na aquisição do
imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de
validade;
II - declaração de endereço para recebimento de notificação e outras
comunicações;
III - certidão recente de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida
pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária
competente;
IV - declaração assinada, sob as penas da lei, de que não incidem
quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza
real, tributária ou executória. (SÃO PAULO, 2002).

Recebida e devidamente autuada a notificação que demonstra ao município o
interesse de alienação do imóvel do proprietário da área, fica a cargo dos órgãos
públicos competentes avaliar a oferta e:
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I – manifestar-se ao proprietário, no prazo máximo de 30 dias
contados da data de protocolização da notificação na Subprefeitura,
o interesse da Prefeitura em comprar o imóvel;
II - solicitar ao proprietário a apresentação, nos termos da lei os
documentos necessários à aquisição do imóvel livre de ônus e
encargos de qualquer natureza;
III - exercer o direito de preempção em nome da Prefeitura. (SÃO
PAULO, 2002).

No caso de não haver manifestação por parte da Prefeitura, em relação a notificação
de intenção de alienação feita pelo proprietário do imóvel, indicando que pretende
exercer o direito de preempção dentro do prazo legal estipulado pelo decreto
regulamentador do instrumento, fica este proprietário livre para comercializar seu
imóvel ao proponente interessado, nas condições da proposta apresentada ao
município, sem que a Prefeitura deixe de poder vir a exercer a preferência no caso
de propostas futuras de aquisição onerosa, dentro do prazo legal de vigência do
direito de preempção.
Uma vez efetuada a venda a terceiros de imóvel delimitado para aplicação do Direito
de Preempção, o proprietário fica obrigado a entregar na Subprefeitura competente
cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel, no prazo de trinta
dias após sua assinatura, comprovando assim a forma contratualmente ajustada
para realização do negócio, que de alguma forma não pode resultar na aquisição por
parte do município.
Na hipótese de haver alienação onerosa efetuada em condições diferentes da
proposta apresentada à Prefeitura, poderão os órgãos públicos competentes
promover as medidas judiciais cabíveis para a declaração de nulidade desta
comercialização, ficando a cargo da Prefeitura optar pela aquisição do imóvel pelo
valor da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado
na proposta apresentada, se este for inferior àquele.
Tal instrumento, quando aplicado, além de cumprir as funções para o qual foi criado
tem como efeito acessório a redução das práticas irregulares de declaração fiscal do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pois de acordo com o que cita o
PDE em conjunto com o decreto regulamentador do Direito de Preempção, os
proprietários de imóveis em áreas delimitadas pelos Planos Regionais para
incidência da preempção, terão que comunicar ao Município o valor do imóvel, seja
para que o Poder Público possa adquiri-lo ou para que o particular possa fazê-lo.
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Assim como alguns outros instrumentos de intervenção urbana contidos no estatuto
das cidades e utilizados no PDE paulistano, a preempção foi baseada na
experiência francesa do direito urbanístico, onde com o objetivo de utilizar algumas
áreas estratégicas para preparar ou facilitar intervenções públicas no meio urbano, o
governo utiliza-se das Zone d’aménagement diféré (ZAD) que são locais
demarcados por leis especificas com vigência de quatorze anos para possíveis
aquisições do poder público.
Conceitualmente o PDE faz uso do direito de preempção de maneira bem
semelhante, porém como define Pinto (2005) o prazo de vigência das demarcações
brasileiras é muito mais reduzido (cinco anos, podendo ser renovados por mais um),
bem como é extremamente exíguo o prazo para manifestação de interesse público
em relação às ofertas de terrenos (trinta dias) o que de certa forma pode constituir a
ineficácia do instrumento principalmente em decorrência da maneira burocrática
como hoje se organizam as administrações locais.
Cabe aqui ressaltar a intensa polêmica jurídica ao redor da utilização deste
instrumento, considerado por alguns juristas como inconstitucional ao argumento de
que o Direito de Preempção resume-se em um instituto político flagrantemente
violador do direito da propriedade imóvel, havendo ainda correntes jurídicas
questionadoras quanto ao fato de que com a utilização do instrumento o Município
poderia valer-se desta ferramenta para a aquisição desordenada ou infundada de
propriedade urbana representando assim um injustificado gasto aos cofres públicos.
Tais questionamentos, em relação ao desrespeito ao direito de propriedade e em
relação ao mau uso deste instrumento, evidenciam uma visão conservadora e de
certa forma distorcida dos princípios previstos no Estatuto das Cidades, com base
na análise de seus instrumentos contrapostos ao Código Civil Brasileiro que ainda
orienta grande parte da doutrina jurídica e da jurisprudência nacional e prevê um
quase que inviolável direito de propriedade.
Por conta desta interpretação de que o direito de usar, gozar e dispor do bem
permite ao proprietário da mesma forma também não fazer uso de sua propriedade
de forma plena temos parte da justificativa para a existência de um número enorme
de vazios urbanos (especialmente em áreas de ampla infraestrutura), edifícios
subutilizados ou vazios, preços altíssimos de lotes, bem como a explosão do
crescimento informal.
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A este grande número de vazios urbanos é que deveríamos nos atentar, e o Direito
de Preempção pode ser uma importante ferramenta para evitar o agravamento das
ocupações de mananciais, reforçando o caráter do desenvolvimento sustentável de
nossas cidades, mas principalmente como uma alternativa importante contra as
ocupações

de

áreas

de

risco,

evitando

assim

tragédias

como

as

que

acompanhamos nas cidades brasileiras.
Na cidade de São Paulo a ocupação da região de mananciais e várzeas dos rios,
além dos prejuízos ambientais causados, também submete a população residente a
situações

insalubres

inclusive

em

habitações

produzidas

por

programas

habitacionais como o Conjunto Habitacional Terras Paulistas no Jd. Pantanal, região
às margens do Rio Tietê constantemente atingida por inundações.
Neste caso em específico, podemos tomar como exemplo emblemático a ocupação
desta região não somente pelas autoconstruções, ou habitações sociais produzidas
pelo poder público, mas pelas recentes implantações de um Centro Educacional
Unificado (CEU) e demais equipamentos urbanos assistenciais como escolas e
unidades básicas de saúde.
Estas implantações são certamente importantes por representarem soluções locais a
problemas da população, já que se integram à ocupação já consolidada da região.
Porém, se considerada a existência de áreas possíveis de abrigarem obras de
mesmo porte das citadas e que além de não estarem em pontos de alagamento
naturais conseqüentes das cheias do Rio Tietê, não estejam a aproximadamente
27 Km do centro da cidade, certamente evitar-se-ia a situação precária de habitação
das famílias habitantes desta região específica e de tantos outros bairros
constituídos em situação de risco e insalubridade.
Lamentavelmente, porém, não houve avanços na aplicação do Direito de
Preempção nos últimos anos, na cidade de São Paulo. Possivelmente os elevados
preços praticados para a comercialização de lotes urbanos na cidade de São Paulo,
principalmente nas regiões dotadas de plena infra-estrutura, tornem difícil a
obtenção de recursos públicos para aplicação efetiva da preempção. Contudo, tal
dificuldade poderá vir a ser superada através da criação de reservas orçamentárias
pré-definidas para a aquisição de áreas ou imóveis através deste instrumento. Ao
longo dos quase dez anos de vigência da Lei federal que instituiu o Estatuto da
Cidade, não houve em São Paulo, nenhum plano orçamentário que tenha reservado
recursos públicos para este fim.
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Com base nas áreas delimitadas pela incidência do Direito de Preempção existentes
na atual Legislação de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de São Paulo,
observam-se inúmeras áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos,
um grande número de áreas sem destinação definida e poucas áreas destinadas à
requalificação urbana e à construção de habitações populares, como podemos
observar na tabela 4 a seguir:
Tabela 4 - Definição de Usos das Zonas de Preempção nos PRE
Subprefeituras do Município de São Paulo - 2004
Subprefeituras
Perus
Pirituba
Freguesia
Casa Verde
Santana - Tucuruvi
Jaçanã - Tremembé
V. Maria - Vl. G.
Lapa
Sé
Butantã
Pinheiros
Vila Mariana
Ipiranga
Santo Amaro
Jabaquara
Cidade Ademar
Campo Limpo
M'Boi Mirim
Socorro
Parelheiros
Penha
Ermelino
São Miguel
Itaim Paulista
Mooca
Aricanduva
Itaquera
Guaianases
Vila Prudente
São Mateus
Cidade Tiradentes

Equipamentos
Públicos

Requalificação e
Habitação

Usos indefinidos
pelo PRE
X

Não apresenta
áreas definidas

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de São Paulo (2002; 2004)
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Desta forma, nota-se a fragilidade com que o instrumento da preempção apresentase atualmente; uma vez que se torna subutilizado pela própria legislação de
ordenamento da ocupação da cidade, seja quanto à definição de suas possibilidades
de aplicação, seja em relação à sua capacidade de prever áreas passíveis de
investimentos em Habitações de Interesse Social. Vale ressaltar, no entanto, que em
alguns casos, como o da Subprefeitura de Guaianases, o Direito de Preempção
recai também sobre as áreas definidas como Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS 02, neste caso), o que de certa forma potencializa a aplicação do instrumento,
já que delimita áreas obrigatoriamente destinadas às intervenções habitacionais.
A atual Lei nº 13.885/04 que dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso
e Ocupação do Solo do Município de São Paulo, junto ao PDE, prevê prazos não
apenas para revisões, como para a delimitação de áreas sob incidência do Direito de
preempção, porém o processo de revisão das legislações referentes encontra-se em
andamento há meses, conforme poderá ser visto no Apêndice A no final deste
trabalho, e os prazos limites para a aplicação da preempção já expirados. Tais fatos
são indícios fortes da baixa disposição da atual administração pública para a
aplicação do Direito de preempção.
No caso deste instrumento em questão, seria imprescindível, por exemplo, a
delimitação e a definição prévia de todas as áreas em que incidirá este instrumento
sem a necessidade de uma lei municipal específica. Proporcionar sua aplicação em
conjunto com demais ferramentas de intervenção pública como o que define a
edificação, parcelamento ou utilização compulsórios, ou estendendo a aplicação da
preempção em todas as Zonas Especiais de Interesse Social (respeitando
obviamente as condições ambientais das ZEIS 4), favorecendo desta forma o
cumprimento da função social dos lotes urbanos e impulsionando a aplicação dos
investimentos públicos em Habitação de Interesse Social, seja na regularização de
Favelas, seja na construção de novas unidades habitacionais.
8.2 As Zonas Especiais de Interesse Social
Assim como descrito anteriormente as ZEIS constituem importante instrumento do
Plano Diretor e foram elaboradas com o objetivo de estabelecer condições especiais
para a regularização fundiária de favelas e loteamentos irregulares de baixa renda;
ampliar a oferta de moradia para a população com renda familiar de até seis salários
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mínimos; evitar a expulsão da população de baixa renda das áreas regularizadas
e/ou beneficiadas com investimentos públicos e por fim mobilizar a organização dos
moradores dos assentamentos irregulares e precários tendo em vista a recuperação
física e a regularização fundiária dos seus bairros. Princípios estes tidos no PDE
como básicos para o enfrentamento dos problemas habitacionais da cidade.
A Lei define de acordo com a forma de ocupação de cada lote, uma tipologia
diversificada de Zona Especial de Interesse Social sendo classificadas como ZEIS 1
as áreas ocupadas por favelas e loteamentos precários de baixa renda; ZEIS 2 as
áreas vazias adequadas para a produção de novas moradias populares; ZEIS 3
perímetros ou imóveis isolados onde haja concentração de cortiços e imóveis
desocupados/deteriorados, localizados em áreas dotadas de infra-estrutura com
potencial de valorização imobiliária e ZEIS 4 glebas vazias, localizadas em áreas de
proteção aos mananciais ou junto à reserva florestal da Cantareira, que não tenham
vegetação significativa e que apresentem condições topográficas favoráveis à
urbanização, destinadas exclusivamente ao re-assentamento de famílias que
tenham de ser removidas de favelas ou loteamentos precários localizados de forma
absolutamente inadequada, nessas mesmas áreas de interesse ambiental (Tabela 5).
Tabela 5 - Zonas Especiais de Interesse Social
Município de São Paulo e Distritos Municipais – 2002
Tipo

Descrição

Quantidade

Superfície (M²)

ZEIS 1

Favelas, loteamentos precários e conjuntos habitacionais de
interesse social.

640

122.239.451,59

ZEIS 2

Áreas vazias ou subutilizadas

147

7.730.135,85

ZEIS 3

Áreas vazias ou subutilizadas e dotadas de infra-estrutura e
serviços urbanos (áreas centrais)

145

5.915.788,67

ZEIS 4

Glebas ou terrenos não edificados em área de proteção e
recuperação dos mananciais

32

3.566.142,83

964

139.451.518,94

TOTAL

Fonte: Sistema de Informações para Habitação Social da Cidade de São Paulo (2010)

Nestas zonas todos os novos empreendimentos, incluindo reformas e novas
edificações, deverão destinar 50% da área construída para habitações de interesse
social acessíveis a famílias com renda de até seis salários mínimos. Nas ZEIS 1, 2 e
3 também será exigida a destinação de mais 20% da área construída para
habitações do mercado popular, dirigidas a famílias com renda de até 16 salários
mínimos.
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Com base na destinação destas Zonas e na carência de unidades habitacionais de
baixa renda o PDE prevê também incentivos em relação aos parâmetros de
ocupação exigidos, a fim de favorecer a construção de habitações a famílias de
baixa renda. Com isso nos imóveis onde se exige a construção de HIS (e HMP nas
ZEIS 1, 2 e 3), a Outorga onerosa do direito de construir será gratuita também para
os outros usos que utilizarem a porcentagem complementar de área construída até o
coeficiente de aproveitamento 2,5 nas ZEIS 1 e 2 e de 4 na ZEIS 3.
Da mesma forma os proprietários que doarem seus terrenos para o poder público
poderão receber o valor que lhes corresponde, em potencial construtivo adicional,
transferível para outros terrenos.
Admite-se nesta zona de uso, o atendimento da destinação de HIS e HMP em um
conjunto de lotes associados num mesmo empreendimento, mesmo que os lotes
não sejam contíguos, desde que estejam na mesma ZEIS. Poderão também os
proprietários de áreas em ZEIS usar de uma ampliação das possibilidades de outros
usos não residenciais nas porcentagens complementares à exigida para a
destinação de HIS e HMP, em relação às zonas onde as ZEIS estavam situadas.
Ainda assim, com inúmeros incentivos à construção de unidades de baixa renda, a
produção de HIS e HMP apesar de um relativo crescimento, perde numericamente à
construção de tipologias residenciais de médio padrão.
Deve-se ressaltar ainda, que mesmo com a abrangência do instrumento, seus
benefícios seriam incapazes de solucionar todos os problemas habitacionais a que
se destinam, a começar pelo fato de que as ZEIS não recaem atualmente sobre
todas as Favelas e loteamentos irregulares da cidade, fazendo com que inúmeras
áreas não possam ser atendidas por seus parâmetros e benefícios em relação à
ocupação e regularização.
Levando em consideração a área total ocupada por favelas e loteamento irregulares,
em relação à área total das Zonas Especiais de Interesse Social, podemos
estabelecer conforme a tabela 6 a seguinte relação.
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Tabela 6 - Favelas e Loteamentos em ZEIS
Município de São Paulo
Localização

Superfície (m²)

Favelas

27.427.520,69

Loteamentos

98.016.236,07

TOTAL

125.443.756,76

ZEIS 1

122.239.451,59

Percentual atendido

97%

Área excedente

3.204.305,17

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sistema de Informações para
Habitação Social da Cidade de São Paulo (2010); Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (2010)

8.3 Outorga Onerosa do Direito de Construir
A Lei de Zoneamento onde estão definidos tanto coeficientes de aproveitamento
gratuito a cada lote como a possibilidade de construir acima deste coeficiente de
aproveitamento básico, define também a forma como tal excedente de área
construída vincula-se ao pagamento da outorga onerosa do direito de construir.
Os recursos obtidos a partir do pagamento destas outorgas revertem-se ao Fundo
de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB), para serem reaplicados na execução de
programas habitacionais, de transporte coletivo, de infra-estrutura de drenagem e de
saneamento, ou ainda na implantação de equipamentos públicos e áreas verdes, na
proteção dos bens culturais e na preservação ambiental.
O princípio básico da outorga onerosa do direito de construir, diz respeito à
recuperação, pela municipalidade, de parte da valorização imobiliária gerada pelos
investimentos públicos feitos na cidade, visando uma redistribuição desse valor
produzido coletivamente. Obviamente tais recursos não são em sua totalidade
destinados à produção de unidades habitacionais e urbanização de áreas em
situação irregular, no entanto é preciso analisar em que proporção as receitas
geradas através deste instrumento puderam consolidar-se em ações concretas da
administração pública em relação à Habitação popular.
Com isso, a aplicação de recursos do FUNDURB em regularização fundiária
abrange a reurbanização dos assentamentos de interesse social utilizados ou
destinados à população de baixa renda para possibilitar o acesso à moradia digna
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com infra-estrutura urbana, dotada de equipamentos urbanos de escoamento de
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água
potável, energia elétrica, vias de circulação e saneamento ambiental, nos termos da
legislação municipal, e inclui a assistência técnica e jurídica eventualmente
necessária para essa finalidade.
Tabela 7 - Receitas obtidas pelo FUNDURB e sua destinação à Habitação
Município de São Paulo - 2009

2005

ORÇAMENTO
TOTAL
1.000.000,00

DESTINADOS À
HABITAÇÃO
N.D.

2006

1.000.000,00

N.D.

2007

158.470.000,00

40.000.000,00

25%

2008

250.000.000,00

62.000.000,00

25%

2009

262.429.000,00

52.445.000,00

20%

2010

162.210.000,00

32.400.000,00

20%

ANOS

%

Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento (2010).

Através da tabela 7, pode-se considerar um período breve entre 2007 e 2009, no
qual a Secretaria de Habitação recebeu cerca de R$154,4 MI, provenientes do
FUNDURB.
Com base neste valor, e adotando um índice de R$ 591,502 como custo por m²
construído para residências populares poder-se-ia estimar com o valor arrecadado, a
construção de aproximadamente 5.223 unidades habitacionais, obviamente que
nesta análise não se considera os gastos com desapropriações, aquisição de
terrenos e custos de infra-estrutura.
Estes números, mesmo que superficiais, são importantes para extrair uma análise
mais precisa da eficácia do instrumento de produção habitacional mediante a
arrecadação financeira originada pela outorga onerosa; pois se considerarmos um
crescimento linear dos domicílios localizados em favelas de 2,83% ao ano em
média, como visto na Tabela 8 a seguir, já teríamos em um único ano, um número
de domicílios novos em favelas ou loteamentos irregulares superiores às 5.223 UH’s
capazes de serem produzidas pelos recursos do Fundo.

2

SINDUSCON/SP – CUB – Jan/10. Tabela de Custo Unitário Básico de Edificações
elaborado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada Estado, que
cumpre o que dispõe na Lei nº. 4.591/64 e está de acordo com o determinado pela Norma
NBR - 12.721:2006 da ABNT.
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Desta forma, é fato que o valor repassado pelo FUNDURB ainda não é suficiente
para os investimentos habitacionais necessários, fazendo com que o número de
habitações em favelas e loteamento irregulares no município esteja atualmente
muito próximo de superar até mesmo estimativas pessimistas em relação à
habitação subnormal da cidade para o ano de 2012.
Tabela 8 - Projeção do número de domicílios em favelas e loteamentos irregulares
Município de São Paulo - 2000/2012
Período

Favelas

Loteamentos

2.000

291.983

283.476

2012 (Estimativa otimista)

401.086

391.919

2012 (Estimativa pessimista)

421.247

415.168

2.010

389.112

399.974

Fonte: Sistema de Informações para Habitação Social da Cidade de São Paulo (2003)

Por estas estimativas, é interessante perceber que também se torna injustificável a
redução percentual dos valores do FUNDURB (Tabela 7) destinados a investimentos
na

política

habitacional

do

município

mesmo

que

considerando

valores

orçamentários não só originados pelas outorgas onerosas, não produziu um
montante de unidades habitacionais capaz de atenuar o crescimento do número de
inadequação habitacional do município.
8.4 Operações Urbanas Consorciadas
As Operações Urbanas em uma análise geral podem ser descritas como em Moreira
e Araújo (2009), que com base no texto legal do Estatuto das Cidades afirmam que
este é um instrumento de transformação estrutural, constituído por um conjunto de
medidas coordenadas pelo município, com a participação de proprietários e
moradores, a fim de se alcançar em uma área melhorias sociais, valorização
ambiental e transformações urbanísticas; a fim de garantir que todos tenham
existência digna e que a propriedade tenha seu domínio exercido no interesse da
sociedade.
Por meio de legislações específicas, em São Paulo, as Operações Urbanas
Consorciadas também se constituem como planos de intervenção em regiões
determinadas da cidade contando com a parceria entre a municipalidade e a
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iniciativa privada por meios de incentivos e benefícios em relação à ocupação do
solo, definidos por meio do pagamento de contrapartida financeira a ser destinada a
investimentos no perímetro definido para cada operação.
Esta forma de intervenção como temos atualmente origina-se nas antigas
Operações Interligadas que visavam devolver aos cofres públicos parte da
valorização sofrida pelos imóveis como conseqüência das intervenções públicas que
pudessem promover boa infra-estrutura ao contexto urbano de cada região, e com
isso a valorização imobiliária local. Tal retorno financeiro seria providenciado por
mudanças na legislação de uso e ocupação do solo, possíveis através da “venda” de
exceções à lei do zoneamento, mediante pagamento de uma contrapartida (parte
dos lucros adicionais obtidos). Os recursos arrecadados destinavam-se ao Fundo
Municipal de Habitação, vinculando assim interesses do mercado imobiliário à
produção de habitação social. Segundo Fix (2000) ao contrário da Operação
Urbana, as “interligadas” foram muito criticadas por diversos urbanistas, os quais
alertaram para suas conseqüências negativas, sob a justificativa de que tais
intervenções pontuais e casuísticas desconsideravam a capacidade de suporte da
infra-estrutura da cidade. Advertiram ainda que o ganho pudesse não compensar o
investimento que a Prefeitura teria que fazer, no futuro, para corrigir os problemas
criados pelo adensamento.
O alcance restrito ao lote das Operações Interligadas resolvia então o problema de
investimentos isolados, seja para e incorporação de um grande condomínio
residencial, seja para a implantação de um shopping center, mas não era suficiente
para criar soluções urbanísticas consistentes. Nesse sentido, a Operação Urbana
com sua fundamentação em mecanismo semelhante para a obtenção de recursos,
de maneira diferente das interligadas, propõe, novas regras e incentivos para
regiões da cidade, por meio de um perímetro definido por sua lei específica de
regulamentação.
No caso das operações urbanas a contrapartida financeira é outorgada à prefeitura
por meio da comercialização de títulos financeiros3 Certificados de Potencial
Adicional de Construção (CEPAC) que podem ser convertidos em áreas construtivas
e características que superem as determinações do zoneamento.
3

Para o caso da Operação Urbana Água Branca, existe a contrapartida financeira
para que se possa adotar parâmetros da legislação específica da operação, no entanto não
é utilizado o mecanismo dos CEPAC’s para compra de potenciais e parâmetros construtivos.
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O valor de cada um desses títulos é regulado pelo próprio mercado financeiro, uma
vez que tais títulos são comercializados por meio de emissões junto à bolsa de
valores, através da definição de um valor mínimo de comercialização, sendo
possível gerar valorização sobre a arrecadação prevista pela administração pública.
Como forma de atrair investimentos e fomentar a comercialização dos CEPAC’s, a
Prefeitura realiza investimentos na infra-estrutura urbana dos perímetros delimitados
de cada Operação, valendo-se de obras tidas como “âncora” capazes de trazer com
suas melhorias, a valorização imobiliária do perímetro de intervenção. Propõem-se
também na Lei específica de cada Operação demais intervenções estruturais que
segundo a Prefeitura seriam capazes de fornecer estrutura urbana suficiente à
absorção do adensamento proposto pelas Operações.
O município de São Paulo entre as medidas definidas para cada Operação Urbana
aprovada exige prioritariamente que parte dos investimentos seja destinada à
remoção e urbanização de favelas como podemos ver nas quatro operações
atualmente em vigência (Operação urbana Água Branca, Centro, Faria Lima e
Águas espraiadas); com objetivos que destacam a construção, em locais
adequados, de habitações para a população de baixa renda que resida na área da
Operação Urbana, em condições precárias.
Através dos últimos relatórios dos grupos gestores de cada operação, é possível
notar a arrecadação e a forma como os valores tem sido utilizados em relação a
todas as intervenções previstas e obviamente em relação às intervenções
habitacionais (Tabela 9).
Tabela 9 - Arrecadação das Operações Urbanas e repasse a programas
habitacionais
Município de São Paulo - 2010
Operação
urbana
Água Branca
Águas
Espraiadas
Centro

Arrecadação total
28/02/2010
66.761.325,52

R$ para
habitação
17.009.350

%

Unidades

25,47%

832

790.969.642,86

65.159.929,44

8,23%

812

18.232.446,23

4.017.192,93

22,03%

170

Faria Lima

1.241.245.903,07

106.924.173,86

8,61%

1.300

Fonte: Empresa Municipal de Urbanização (2010).

Por meio das previsões de investimentos podemos perceber um total de 3.114
novas unidades habitacionais com a utilização e recursos obtidos por meio das
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operações urbanas, no entanto até o momento apenas foram realizadas despesas
com desapropriações para implantação destas unidades; e muitos dos programas
ainda estão em fase de projeto ou licitação como ilustrado no quadro 2 a seguir.

TERRENO

ÁREAS
ÁREA
ÁREA DE
CONSTRUÍDA
TERRENO
EXISTENTE

VALORES

TIPOLOGIA

VENAL DE
REFERENCIA

DE MERCADO
ESTIMADO

TIPOLOGIA

Nº DE
UNIDADES

145,00

R$ 287.907,00

R$
4.111.450,00

02 blocos 16P.
04 aptos por
andar

128

9.331,00

3.739,00

R$
3.248.453,00

R$
6.448.950,00

06 blocos 16P.
04 aptos por
andar

384

7.587,00

1.903,00

R$
3.275.279,00

R$
6.448.950,00

05 blocos 16P.
04 aptos por
andar

320

21.791,00

5.787,00

R$
6.811.639,00

R$
17.009.350,00

LOCALIZAÇÃO

ZONA

Av. Tomas
Edison nº. 675

LA ZM3a09

4.873,00

Av. Marques de
São Vicente,
com frente para
a Rua Achilles
Orlando Curtollo

LA ZM3a09

Rua Moisés
Kahan nº. 375

LA ZM3a09

832

Quadro 2 – Intervenções habitacionais da Operação Urbana Água Branca
Fonte: Empresa Municipal de Urbanização (2009)

É interessante ressaltar que algumas Operações Urbanas (OU) definem em suas
leis de regulamentação a destinação dos valores arrecadados pela vendas dos
CEPAC’s obrigatoriamente às intervenções em habitações sociais e populares. No
caso da OU Faria Lima existe a obrigatoriedade da destinação de 10% do valor
arrecadado às intervenções habitacionais porém como nota-se na tabela 9, pouco
mais de 8% deste valor foi reservado para este fim até então, o que em uma
operação com anos de aplicação evidencia a morosidade com que estes
instrumentos tem sido utilizados em relação à resolução de problemas habitacionais.
8.5 Demais instrumentos
O vasto conjunto de instrumentos urbanísticos instituídos pelo Estatuto das Cidades
e ratificados pelo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE)
certamente foram passos importantes em direção a formação de uma nova
organização jurídico-urbanista paulistana na medida em que refletem a expansão
conceitual das políticas públicas de intervenção urbana prevista pela Legislação
Federal.
Através deste conjunto de instrumentos a cidade passa contar com “ferramentas” de
intervenção urbana imprescindíveis à gestão do espaço urbano, capazes de regular
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e induzir o desenvolvimento do meio urbano de acordo com princípios de inclusão e
sustentabilidade.
Para que o quadro até então excludente e a crescente segregação espacial presente
nas políticas urbanas de São Paulo ao longo dos anos possa, no entanto, ser
revertido, é necessário que tais instrumentos sejam utilizados de maneira
combinada, obtendo assim um direcionamento mais consistente à formação de um
novo espaço urbano; sem limitar-se a simples utilização de instrumentos de gestão
do desenvolvimento da cidade com base na regulação do uso e ocupação do solo.
A formulação, análise e aprovação do Estatuto das Cidades, foram marcados por
inúmeras disputas de interesses, pelas quais críticos mais conservadores
enunciavam as diretrizes desta nova legislação como uma espécie de negativa ao
direito privado de propriedade. Tais discussões levaram cerca de onze anos para
serem contornadas resultando em uma Lei que, hoje, abre possibilidades para o
desenvolvimento de políticas urbanas menos excludentes. Contudo, para que não se
caia novamente na “ficção” tecnocrática dos velhos Planos Diretores anteriores que
não dispunham de instrumentos a serem regulamentados para o efetivo
Desenvolvimento Integrado que idealizavam, é de fundamental importância que os
Municípios promovam o uso integrado dos instrumentos criados pela legislação
federal, a partir de seus Planos Diretores e por meio da regulamentação de
legislações específicas a fim de que se criem cidades mais justas.
Em São Paulo, o PDE em vigência abarca a todos os novos mecanismos de
planejamento urbano regulamentados e criados pela Lei Federal nº 10.257, porém
para que sua utilização seja possível, há ainda a necessidade da aprovação por
parte do legislativo municipal, de peças jurídicas específicas à regulamentação de
parte dos instrumentos de intervenção urbana criados pelo Estatuto das Cidades a
fim de que o município possa, de acordo com os pressupostos descentralizadores
da Constituição de 1988, “legitimar a devida integração entre planejamento,
legislação e gestão do meio urbano” (SAULE JUNIOR; ROLNIK, 2001).
Atualmente, a cidade de São Paulo ainda conta, como pode ser visto na Tabela 10 a
seguir, com instrumentos que compõem o atual PDE paulistano sem a devida
regulamentação impedindo assim a sua utilização completa.
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Tabela 10 - Instrumentos urbanísticos do Plano Diretor e suas regulamentações
Município de São Paulo - 2010
Instrumentos

Constituição de

Estatuto da

1988

Cidade 2001

Instituído

Leis / Decretos

PDE 2002

PRE 2004

Definido

Definido

Delimitado

Não Regulamentado

Instituído

Definido

Definido

Delimitado

Regulamentado

Instituído

Definido

Definido

Delimitado

Não Regulamentado

Direito de Preempção

Instituído

Definido

Delimitado

Regulamentado

Operações Urbanas

Definido

Definido

Regulamentado

Outorga Onerosa

Definido

Definido

Não necessita

Transferência do direito de construir

Definido

Definido

Não Regulamentado

Direito de superfície

Definido

Definido

Não necessita

Definido

Presente

Não necessita

Parcelamento, edificação, ou
utilização compulsórios
IPTU progressivo no tempo
Desapropriação com títulos da dívida
pública
ZEIS

Usucapião especial urbano

Instituída

Instituído

Regulamentadores

Regulamentada

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Silva (2006)

Através do que se observa na tabela acima fica claro que as disputas políticas,
ideológicas e até mesmo econômicas em torno dos distintos interesses em relação à
reforma urbana proposta pelo Estatuto das cidades, mesmo com sua aprovação por
unanimidade, ainda perduram no âmbito municipal.
Ainda hoje se percebe intensa discussão, questionamento e críticas quanto as
diretrizes do Estatuto, principalmente quanto a constitucionalidade de cada um dos
instrumentos desta legislação em relação ao direito de propriedade.
Esta crítica à legislação federal aqui tratada, diz respeito ao modo como o Código
Civil Brasileiro (CCB), propõe uma visão distorcida dos instrumentos democráticos
do Estatuto, colocando-o à prova principalmente no que diz respeito aos
instrumentos que propõem a obrigatoriedade do cumprimento da função social do
solo urbano.
Com base nesta visão do CCB é que se impõe uma grande dificuldade de
regulamentação de novos instrumentos implementados pelo EC, como por exemplo,
do “Parcelamento, edificação, ou utilização compulsórios” e do “IPTU progressivo no
tempo”, que tiveram sua obrigatoriedade definidas no PDE em 2002 e apenas foram
regulamentados em 2010.
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Tal morosidade é fruto da discussão intensa de grupos que com base no Estatuto
das Cidades, luta pela imposição do “Parcelamento, edificação, ou utilização
compulsórios”, do “IPTU progressivo no tempo” e por fim da “Desapropriação com
títulos da dívida pública”, para que os lotes urbanos cumpram com sua função
social, e grupos que apoiados no CCB defendem o direito intocável da propriedade
urbana apenas na perspectiva do lote privado sem a preocupação com os interesses
coletivos da utilização do solo urbano.
As discussões técnicas entre juristas, urbanistas, promotores imobiliários e
movimentos sociais organizados sobre a aplicação e interpretação dos princípios do
Estatuto, e conseqüentemente do PDE em São Paulo são importantes para que se
produza a evolução dos instrumentos. Porém, com a enorme dificuldade em se
realizar a regulamentação de alguns instrumentos; e com isso promover discussões
baseadas na utilização destas ferramentas; resta apenas a dúvida de que, tais
debates em torno da regulamentação completa dos instrumentos previstos no PDE
da cidade de São Paulo, ainda que possam esbarrar em discussões aparentemente
conceituais acerca de aspectos formais da nova lei; resumam-se apenas no reflexo
da:
[...] forte resistência dos grupos conservadores ligados ao setor
imobiliário à nova concepção — proposta pela Constituição Federal e
consolidada pelo Estatuto da Cidade — dada ao direito de
propriedade imobiliária urbana, qual seja, o princípio constitucional
das funções sociais da propriedade e da cidade. (FERNANDES,
2010, p.65-66).

O desuso de muitos de seus instrumentos faz do atual PDE um instrumento quase
que essencialmente direcionado à ordenação do uso do solo, uma vez que seu
principal instrumento passa a ser entendido como a Lei de Zoneamento, fazendo-o
capaz de ordenar os interesses privados dos investimentos imobiliários e pouco
atuante em relação ao direcionamento das ações públicas no que diz respeito ao
cumprimento de suas metas.
Os “planos de papel”, Planos Diretores assim chamados no período pré-Estatuto das
Cidades, quando cidades cumpriam apenas a obrigatoriedade constitucional de
elaboração de planos sem que estes fossem seguidos, hoje representam, se
levarmos em consideração a aprovação do Estatuto e a falta de regulamentação dos
instrumentos propostos por esta Lei Federal, um atraso de aproximadamente uma
década nos ideais de inovação e evolução das políticas urbanas nacionais.
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Deve-se lembrar, portanto que o advento do Estatuto da Cidade teve o significado
simbólico de consolidar a gestão do desenvolvimento urbano e a política
habitacional como políticas públicas destinadas a assegurar o direito à cidade e à
moradia como direitos universais. Da mesma forma o PDE de São Paulo, pautado
nas diretrizes do Estatuto, veio ordenar as intervenções públicas na política urbana
no sentido do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, para garantir à população o direito a cidades menos desiguais e
sustentáveis. Ao consolidar os meios de exercício coletivo desse direito, tanto a
legislação Federal como a Municipal, representam grande avanço na legislação
urbanística, opondo-se à cultura patrimonialista tradicional. Possibilitando, assim,
enfrentar a resistência à aplicação dos preceitos previstos na Constituição de 1988,
que se utilizava da falta de sua regulamentação e ainda hoje se vale do
conservadorismo do Poder Judiciário.
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9 EXPERIÊNCIA DO PLANO DIRETOR NA REGIÃO METROPOLITANA –
COMPARATIVO ENTRE AS EXPERIÊNCIAS DE DIADEMA E SÃO PAULO
A relação entre a Cidade de São Paulo e Diadema aqui retratada não tem como
objetivo estabelecer um paralelo comparativo do desenvolvimento urbano das duas
cidades dadas as diferenças políticas, sociais e econômicas entre estes dois
municípios. A comparação aqui realizada pretende apresentar experiências de
aplicação da política urbana em municípios distintos e suas conseqüências em
meios urbanos que mesmo diferenciados, contemplam problemas conceitualmente
semelhantes.
Localizada na Região Metropolitana de São Paulo, entre as cidades de São Paulo e
São Bernardo do Campo, Diadema, elevada à categoria de município pela Lei
Estadual nº 5285, de 18 de fevereiro de 1953, teve a maior parte de sua população
formada por famílias de trabalhadores migrantes que em busca dos empregos
oferecidos pelas indústrias da região fixaram-se nesta cidade em áreas de baixo
valor aquisitivo e com pouquíssima ou nenhuma infra-estrutura.
Atualmente, este município conta com uma população de 386.039 habitantes em um
território de 30,7 km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA,
2010). Com base nestes números a cidade apresenta a segunda maior densidade
demográfica do Brasil e a maior do Estado de São Paulo, com cerca de 12.600
habitantes/km². Estima-se que 60 mil habitantes vivam em situação de pobreza, com
renda per capita de zero até meio salário-mínimo. A cidade apresenta também 207
áreas ocupadas por núcleos habitacionais e favelas, na qual habitam cerca de 25%
da população, quase 100 mil pessoas (REALI; ALLI, 2010).
Em São Paulo, cidade que neste ano completou 456 anos, seus 11.244.369
habitantes espalham-se pelos 1.523 km² do território (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2010) que atualmente contem 1574 áreas ocupadas
por favelas, 995 por loteamentos irregulares e 80.389 domicílios em cortiços
(FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010), números que
claramente mostram a dimensão dos problemas enfrentados pelas duas cidades e
demonstra também a maior complexidade dos problemas habitacionais da região
metropolitana capital do Estado.
No início da década de 1980, após o crescimento impulsionado pela atividade
industrial no chamado “ABC paulista”, Diadema, caracterizada como cidade-
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dormitório, oferecia condições extremamente precárias para a maioria de seus
moradores com 78% das ruas sem drenagem, pavimentação ou redes de água e
esgoto (DIADEMA, 2002). Cerca de 30% da população habitando em favelas em
área de aproximadamente 3,5% da superfície da cidade, totalmente abandonadas
pelo poder público (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS,
2010).
A elaboração de um significativo Plano Diretor para a cidade de Diadema foi
promulgado no início da década de 1970, e é interessante ressaltar que tal plano,
assim como o exemplo paulistano, não apresentava a preocupação de abranger
entre suas diretrizes a existência das favelas e praticamente desconhecia a
existência do desenvolvimento informal da cidade.
Neste período, impulsionados pelos bem organizados sindicatos trabalhistas
(principalmente dos Metalúrgicos) e com o fortalecimento dos movimentos populares
reivindicatórios no país; surgem as primeiras reivindicações populares em torno da
questão urbana e habitacional no município, resultando inclusive em diversas
invasões de terrenos vazios, que deram origens a muitos loteamentos informais.
Em Diadema com a constante participação política dos movimentos populares
fortalecidos e organizados, a Prefeitura direcionou, durante a década de 1980,
investimentos para a consolidação de uma infra-estrutura urbana com intervenções
voltadas também aos habitantes de baixa renda. Um grande avanço político para a
época quanto à intervenção pública sobre o ambiente urbano, representado, por
exemplo, pela criação de dispositivo legal para desapropriações, a fim de que o
poder público pudesse, mesmo sem dispor de recursos suficientes, obter áreas para
a implantação de equipamentos urbanos e comunitários.
Com medidas de intervenção urbanas destinadas ao atendimento das solicitações
populares, com melhorias na infra-estrutura da cidade e com incentivos fiscais, a
cidade passou a atrair mais intensamente não somente investimentos do mercado
imobiliário, mas um grande número de pequenas e médias indústrias, boa parte
delas fornecedoras das grandes montadoras automobilísticas instaladas nos
municípios vizinhos. Com o desenvolvimento das atividades comerciais e de
prestação de serviços, a cidade passou a desenvolver-se rapidamente e teve uma
crescente ocupação de áreas urbanizadas por atividades secundárias e terciárias da
economia, especialmente na região central. Esse processo, porém, gerou um ciclo
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de supervalorização dos imóveis da cidade, o que criou novo obstáculo para o
enfrentamento da questão habitacional.
Com a descentralização política presente na Constituição de 1988, a cidade de
Diadema, a exemplo do que se viu em demais municípios brasileiros, passou a criar
instrumentos de uma gestão política urbana menos excludente a partir dos preceitos
da nova Constituição enfrentando obviamente a pesada oposição de setores
conservadores e patrimonialistas, que fortalecidos pela ausência de regulamentação
de muitos dos instrumentos presentes nas iniciativas do município; como o
parcelamento e edificação compulsórios, o imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, a desapropriação com pagamento
mediante títulos da dívida pública, o usucapião especial urbano e a concessão de
uso; demonstraram resistência à implantação de programas políticos voltados ao
equacionamento de conflitos urbanos e das demandas por terra e moradia.
Ainda que com conflitos semelhantes aos de São Paulo, em relação às dificuldades
de implantação de políticas urbanas mais justas, a cidade de Diadema deu um
grande passo quanto às intervenções públicas sobre o meio urbano municipal em
1994 ao promulgar novo Plano Diretor de Diadema (PDD), destinado a já naquele
período proporcionar a realização do desenvolvimento das funções sociais da cidade
e da propriedade e assim como pede o atual EC promover “[...] o uso socialmente
justo e ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o bemestar de seus habitantes” (BRASIL, 2001a).
Com certo atraso, esta destinação das políticas urbanas somente veio a ser adotada
“realmente” na capital paulista a partir da provação do EC em 2001, documento legal
que dentre os seus instrumentos regulamentou diversas inovações das políticas
públicas de intervenção urbana utilizadas em municípios brasileiros antes mesmo da
promulgação da Lei Federal nº 10.257 (BRASIL, 2001a).
Dentre os instrumentos inovadores utilizados em Diadema, a partir de 1994, e que
com o Estatuto das Cidades foram difundidos por todos os demais municípios
brasileiros, destaca-se a criação de zonas de uso do solo urbano destinadas a
intervenções especiais de interesse social. Estas zonas de uso foram delimitadas
sob a nomenclatura de Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS).
Além das AEIS, o Plano Diretor também incorporou instrumentos como o
parcelamento e a edificação compulsórios, a operação urbana, o consórcio
imobiliário e as áreas especiais de preservação ambiental (AP). Esses mecanismos,
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porém, praticamente não foram utilizados, fazendo das AEIS o instrumento mais
compreendido e apropriado pelos movimentos sociais da cidade, uma vez que a
utilização dos demais instrumentos foi barrada por decisões do Poder Judiciário em
ações movidas por proprietários e investidores imobiliários (REALI; ALLI, 2010).
Juntamente com a vigência do novo Plano Diretor da cidade, foi promulgado o novo
Código de Obras e Edificações e as novas leis de Zoneamento de Diadema, o que
não ocorreu de forma semelhante no município de São Paulo, onde apenas ocorreu
a promulgação de nova legislação destinada a ordenação da ocupação do solo
urbano (Lei nº 13.885 de 25 de agosto de 2004), conflitante em muitos pontos com o
Código de Obras vigente desde 1992 até hoje, ainda com base na antiga legislação
de zoneamento de São Paulo aprovada em 1972.
Adotando como ponto principal das inovações relacionadas às intervenções
urbanísticas propostas pelo PDD em 1994, as AEIS de Diadema se pode
estabelecer então um comparativo entre este instrumento e as atuais ZEIS do
Município de São Paulo.
O PDD estabeleceu inicialmente duas classificações para as áreas definidas como
especiais de interesse social, a saber:
a) AEIS-1: áreas de propriedade privada para implantação prioritária de
habitações de interesse social, destinadas a famílias com renda mensal de
até dez salários-mínimos;
b) AEIS-2: terrenos ocupados por favelas em áreas de interesse social,
adotando

padrões

urbanísticos

diferenciados

para

possibilitar

a

urbanização e favorecendo a manutenção das famílias nos seus locais de
moradia e os investimentos na melhoria de sua qualidade de vida.
Com a promulgação em 1994 e posteriormente com adequações realizadas pela
Prefeitura de Diadema as AEIS ocupavam cerca de 6% do território total do
município (1,9 km²), abrangendo 36 grandes propriedades, como AEIS-1 perfazendo
um total de 0,75 km² destinados a implantação de Habitações de Interesse Social
(HIS). Os demais terrenos, aproximadamente 1,15 km² ocupados por favelas em
áreas de interesse social foram então definidos como AEIS-2.
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Em relatório elaborado em 2004, pela Prefeitura do Município de Diadema, com o
intuito de orientar a revisão do PDD, contabilizou 30 áreas no município,
classificadas como AEIS para produção de habitação de interesse social,
remarcadas e readequadas desde o Plano Diretor de 1994 em suas revisões
periódicas.

No

período

analisado,

foram

implantados

em

Diadema

40

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), com 8.862 unidades e
ocupando uma área de 1,02 km², com um atendimento estimado de 35.448
habitantes.
Com o crescimento do número de associações de moradia e o aquecimento do
mercado imobiliário de aquisição das AEIS, com facilidades de financiamento,
voltadas ao incentivo à produção de habitações destas associações, percebe-se
uma intensa produção habitacional voltada às populações de baixa renda de
Diadema, o que resultou em um excelente balanço de aplicação deste instrumento
de intervenção urbana aplicado desde 1994 no município e contemplado pelo
Estatuto das Cidades através das ZEIS consolidando a gestão do desenvolvimento
urbano e a política habitacional já utilizada em diadema como um dos instrumentos
fundamentais às políticas públicas destinadas a assegurar o direito à cidade e à
moradia.
Sendo assim, após a aprovação do Estatuto das Cidades e das constantes revisões
do PDD, a cidade de Diadema, na elaboração das revisões de seu Plano Diretor em
2008 apresentou segundo Bossi, os seguintes números, confirmando os bons
resultados de uma política de intervenção urbana aplicada por mais de 10 anos:
AEIS-1: do total de áreas para implantação prioritária de habitações de interesse
social definidas pelo PDD inicial, foram quase que totalmente ocupadas pela
construção de 2.719 unidades habitacionais (Balanço Gestão 2001-2008 – Prefeitura
Municipal de Diadema). Com isso, das áreas delimitadas como AEIS-1, que desde o
início da aplicação deste instrumento passaram por acréscimos e decréscimos
quantitativos, e que por fim representavam em 2004 2,85% do território municipal de
Diadema, somente estavam disponíveis conforme a atual revisão do PDD em 2008
0,6%.
AEIS-2: foram desenvolvidos programas de regularização urbanística e fundiária em
diversas ocupações classificadas pela delimitação das AEIS-2, no entanto, os
números que representam estas ações são bastante divergentes. O déficit
habitacional de Diadema ainda encontra-se bastante elevado (9.499 UH segundo a
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FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010) e o território
ocupado por áreas classificadas por este zoneamento passou de 3,5% do total do
município (1,07 km²) em 1994 para 5,6% (1,71 km²) em 2008, o que certamente
poderia representar números muito mais acentuados com a ausência deste
instrumento voltado a delimitação de áreas ocupadas por favelas e núcleos
habitacionais de baixa renda, onde foram implantados programas de regularização
urbanística e fundiária, desde 1994, produzindo habitações e favorecendo a
implantação de Empreendimentos de Interesse social conforme a tabela 11 a seguir:
Tabela 11 - Programa de Urbanização de Favelas (AEIS 2)
Município de Diadema - 1983 - 2008
Localização

1983-1988

1989-1992

1993-1996

1997-2000

2001-2008

Número de núcleos

128-164

264-184

184-193

193-204

204-207

Número de ocupações

36

20

9

11

3

Urbanizações iniciadas

78

92

20

5

4

Urbanização em andamento

78

137

114

24

48

Urbanização concluída

16

42

95

1

7

Áreas de Remoção

1

4

6

8

8

Número de núcleos

2

31

128

192

200

Fonte: Coelho (2008, p.142 apud BOSSI, 2009)

É importante também ressaltar que com o mercado existente entre as associações
de moradia que tinham capacidade de articulação para comprar a terra e tornar
viáveis

os

empreendimentos

em

AEIS,

o

mercado

imobiliário

descobriu

oportunidades de ganhos na negociação das glebas e na relação com os
movimentos. Esse aquecimento do mercado, no entanto resultou em projetos, que
sem o devido controle, não respeitaram as normas de implantação e diretrizes
construtivas das leis de zoneamento e do código de obras da cidade, descumprindo
por vezes recuos necessários, reservas de áreas verdes e ocupações irregulares de
empreendimentos sociais irregulares em locais não demarcados como AEIS. Com
isso a Prefeitura diante da necessidade de regularizar esses empreendimentos,
implantou no Plano Diretor de 2008 as AEIS-3, abrangendo outros 3,5% do território
municipal.
Atualmente na cidade de Diadema, o Plano Local de Habitação de Interesse Social,
apresenta um déficit habitacional estimado em 9.499 (FUNDAÇÃO SISTEMA
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ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2010) novas unidades habitacionais
identificando também uma parcela significativa dos domicílios urbanos em situação
de inadequação, conforme observado na tabela 12.
Tabela 12 - situação de inadequação habitacional de Diadema
Município de Diadema - 2008
Situação de inadequação

% do total de unid.

Total

Unidades habitacionais em situação de adensamento excessivo

16,47%

17.623

Unidades habitacionais em situação de inadequação fundiária

13,31%

14.242

Unidades habitacionais com carência de infra-estrutura

5,93%

6.345

Fonte: Adaptado pelo autor com dados de Reali e Alli (2010)

A forte atuação das políticas habitacionais apresentadas em Diadema, foi
certamente responsável por gerar, resultados significativos em relação ao
atendimento assistencial de uma gestão urbana que se desenvolve concretamente
há mais de uma década fazendo das AEIS a ferramenta mais consolidada na política
urbana de Diadema; tendo seu conceito difundido e incorporado pelos movimentos
sociais e pelos agentes imobiliários. No entanto, assim como em São Paulo, boa
parte dos instrumentos previstos no EC ainda necessita de maior utilização em
Diadema, como no caso da aplicação dos instrumentos de “Parcelamento,
Edificação e Utilização Compulsórios”, que com apenas 6 notificações executadas
até 2008, tem sua

implantação dificultada por entraves políticos, jurídicos e

administrativos; de “Outorga Onerosa do Direito de Construir” que segundo Bossi
(2008) apresentou receitas financeiras bastante irrisórias (R$ 1.059.199,59) diante
das necessidades do município para os quais são destinados os recursos obtidos
por este instrumento; e da “Transferência do Potencial Construtivo e do Direito de
Preempção” sem utilização até o momento.
Em São Paulo, com base também nos dispositivos da constituição de 1988, em que
se atribui aos Planos Diretores a responsabilidade de fixar diretrizes para o
cumprimento da função social da propriedade urbana, a proposta de um novo Plano
Diretor na gestão de Luiza Erundina (1989 – 1993) previa uma mudança radical no
zoneamento com a extinção das zonas de uso vigentes à época, adotando-se o
coeficiente de aproveitamento único igual a 1,0 em toda a cidade; utilizando-se da
outorga onerosa do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
único, cujo limite, por macro zonas, seria então dado por um estoque de área
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edificável; a criação de zonas especiais, entre as quais as Zonas Especiais para
Habitação de Interesse Social (ZEHIS4), para enquadramento de favelas,
loteamentos irregulares, áreas de concentração de cortiços e terrenos vazios
destinados à implantação de habitações populares.
No processo de elaboração desse Plano (que se resumiu apenas a Projeto de Lei
por ser retirado do processo de votação na Câmara durante a gestão de Paulo
Maluf), houve discussões, com diversos grupos sociais a respeito das questões
habitacionais e demais demandas estruturais do ambiente urbano do período na
cidade de São Paulo; resultando também na elaboração de instrumentos como o
Fundo de Urbanização que com recursos, em parte, provenientes da outorga paga à
prefeitura pelo direito de construir acima do coeficiente único definido por este plano,
proveria financeiramente de maneira prioritária a construção de habitações de
interesse social, intervenções de melhoria do sistema e infra-estrutura de transportes
e o aumento e manutenção de áreas verdes municipais.
No entanto, com a não aprovação o projeto de Lei referente a este Plano Diretor, e
sem que houvesse alterações no quadro das políticas de gestão do município de
São Paulo, principalmente quanto às alterações realizadas nas Leis de Zoneamento
paulistano, percebesse o enfraquecimento das reivindicações populares, da atuação
de entidades de moradores de bairros populares, de loteamentos irregulares da
periferia, de favelas ou de áreas de concentração de cortiços.
O caráter segregativo da primeira norma de zoneamento, que proibiu a construção
de casas operárias, no centro comercial de São Paulo, em 1886, manteve-se
presente, ao longo dos anos, em todo o século seguinte.
Os Planos Diretores municipais de São Paulo, até a aprovação do Estatuto das
Cidades, representados, como se pode observar ao longo do breve histórico aqui
apresentado nos capítulos iniciais, principalmente pelas normas da legislação de
zoneamento (e em casos por intervenções pontuais na infra-estrutura viária e de
transportes) jamais teve o intuito de romper a segregação espacial, determinada
pelas elites paulistanas, na estruturação do espaço intra-urbano, nem o de
reconhecer as características dos territórios populares, para promover-lhes melhores
condições ambientais. Muito pelo contrário, antes da Lei nº 7.805/72, que classificou
com maior significância o território em diferentes zonas de uso até 2004, o
4

ou ZEIS
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zoneamento

ignorou

os

bairros

populares,

com

normas

que

visaram

à

regulamentação somente dos espaços de domínio da população de alta renda;
acentuando o caráter de exclusão social da legislação urbanística, ao estabelecer
parâmetros urbanísticos elevados para todo o município de São Paulo favorecendo
os anseios do mercado imobiliário. Através deste instrumento a Prefeitura também
condicionou a política habitacional do Município, incentivando a construção, pela
Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB), de conjuntos residenciais populares,

na extrema periferia da cidade (zona rural - Z8-100/1) cujas áreas eram desprovidas
de serviços urbanos básicos. (NERY JUNIOR, 2002)
A única exceção à ausência da participação popular se deu na discussão do projeto
da Lei nº 10.209/86 (Lei do Desfavelamento), que instituiu as operações interligadas,
quando foi observada a participação do Movimento de Defesa dos Favelados, nos
debates daquela proposta. Esta lei, no entanto, não se referiu, propriamente, a uma
alteração no zoneamento, mas a criação de um instrumento que possibilitou a
alteração pontual, caso a caso, do zoneamento, por meio de resolução da Comissão
Normativa de Legislação Urbanística (CNLU) - (sucessora da Comissão de
Zoneamento). As operações interligadas possibilitaram que empreendimentos
imobiliários pudessem contrariar vários parâmetros do zoneamento, desde que, em
contrapartida, fosse doada uma quantidade de Habitação de Interesse Social, que
seria destinada aos favelados, relativamente ao valor do benefício concedido. As
favelas foram, dessa forma, utilizadas como um pretexto, um mero argumento
ideológico, para justificar alterações pontuais no zoneamento, as quais eram
extremamente lucrativas para os empreendimentos imobiliários, que recebiam os
benefícios das operações interligadas.
Durante todo este período de formação das políticas urbanas do município de São
Paulo, não se constatou a demanda pela criação de Zonas Especiais por parte de
entidades de moradores de bairros populares. Não houve mobilizações, contra ou a
favor, acerca de projetos de lei de modificação do zoneamento comandadas por
moradores de bairros pobres da periferia, de favelas ou de cortiços. Pelo contrário,
Observou-se, que os debates, os conflitos e as polêmicas, que envolveram grupos
ou entidades de moradores, nas discussões a respeito da gestão do município,
foram em regras gerais referentes a projetos de leis que tratavam de alteração dos
instrumentos de intervenção urbana ou das leis de zoneamento em áreas
residenciais de população de alta e de média renda.
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Apenas com a promulgação do Estatuto da Cidade se estabelece também na cidade
de São Paulo, entre as diretrizes gerais da Política Urbana a:
[...] garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 2001a).

Com isso passa-se a adotar no município a visão de que o “direito à cidade” envolve
também o acesso à habitação e a um lugar na cidade. Para viabilizar esse acesso, o
Estatuto da Cidade articula algumas alternativas: a maior oferta de terra, a ser
propiciada pelas sanções à retenção especulativa imobiliária de terrenos (utilização
compulsória, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida
pública), a Usucapião Especial Urbana e a Concessão de Uso Especial para fins de
Moradia e a implantação de ZEIS, perímetros onde ficam estabelecidas prioridades
e condições especiais à Habitação de Interesse Social.
Com a aprovação em 2002 do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
(PDE) em São Paulo, e com base nas alterações da legislação de zoneamento,
permitidas pela aprovação em 2004 de uma nova Lei de zoneamento, instrumento
de grande importância deste PDE, cria-se as seguintes Zonas Especiais de
Interesse Social:



ZEIS 1: Abrange os locais ocupados por favelas, loteamentos irregulares e
conjuntos habitacionais de interesse social, nos quais podem ser feitas
intervenções de recuperação urbanística, regularização fundiária, produção
e manutenção de habitações de interesse social;



ZEIS 2: delimitação territorial que abriga terrenos baldios ou subutilizados,
nos quais deve ser proposta a produção de moradias de interesse social, e
demais equipamentos urbanos sociais;



ZEIS 3: Classifica terrenos ou imóveis subutilizados em áreas com infraestrutura urbana, serviços e oferta de emprego (geralmente na região
central), nos quais se propõe a produção e reforma de moradias para a
habitação de interesse social, constituindo então um mecanismos
responsável dentre outros pela democratização do espaço urbano
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constituído e pela alavancagem de atividades de geração de emprego e
renda;



ZEIS 4: Glebas ou terrenos em áreas de proteção aos mananciais dotados
de infra-estrutura urbana, nos quais se permite a produção de habitações
de interesse social, exclusivamente destinadas à população transferida de
áreas de risco e das margens das represas.

Como visto na seção 8.2 deste trabalho, a cidade conta atualmente com 640 áreas
urbanas delimitadas como ZEIS 1; 147 áreas classificadas como ZEIS 2; 145
definidas como ZEIS 3; e 32 demarcadas como ZEIS 4; totalizando então 964 áreas
de intervenção de caráter social destinadas exclusivamente para a criação e
regularização de habitações populares e de interesse social.
Com base nos levantamentos realizados pelo Sistema de Informações para
Habitação Social da Cidade de São Paulo (2010), é importante observar que
atualmente existem 340 loteamentos 916 favelas e um sem número de áreas vazias
que por apresentarem boa infra-estrutura urbana e condições de promover a
diversificação social das ocupações do solo urbano em São Paulo, que poderiam ser
abarcadas pelas ZEIS.
Atualmente, as principais ações públicas de atuação sobre as ZEIS a fim de que se
promova a regularização de loteamentos irregulares, remoção de famílias e a
construção de novas habitações de interesse social, fixa-se em grande parte à
reurbanização de ocupações irregulares estruturalmente complexas e de dimensões
extremas como no caso das favelas de Heliópolis e Paraisópolis, bem como na
solução a partir da construção de conjuntos habitacionais para populações
removidas por conta das intervenções das Operações Urbanas, à exemplo da
construção do Complexo Viário Jornalista Roberto Marinho, cujo prolongamento da
avenida de mesmo nome deverá promover inúmeras intervenções habitacionais em
ZEIS, geradas pela remoção de favelas que hoje ocupam irregularmente o espaço
destinado à interligação do trecho desta avenida existente atualmente e a Rodovia
dos Imigrantes conforme podemos ver na figura 6.
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Figura 6 - Mapas 04 e 05 do PRE Subprefeitura do Jabaquara
Fonte: São Paulo (2004)

Por fim, contrariamente ao que se observou em Diadema, onde a grande utilização
das áreas especiais destinadas à habitação popular, seja por parte das intervenções
públicas, seja pelo próprio mercado imobiliário através da grande mobilização
populacional organizada em torno de melhores condições habitacionais, fez valer um
pouco mais o direito social à moradia digna e conseqüentemente à cidade; na
cidade de São Paulo observa-se ainda clara resistência das classes dominantes que
de maneira extremamente excludente ainda entendem a existência das ZEIS e seus
conjuntos habitacionais como responsáveis pela degradação da paisagem urbana e
conseqüente "desvalorização" do mercado imobiliário, e não como instrumentos para
a construção de uma cidade mais justa, mais humana e mais saudável.
Dessa forma para a solução da desigualdade urbana de centros urbanos como
Diadema, São Paulo, e demais metrópoles nacionais é preciso uma política macroeconômica que redistribua efetivamente a renda, que gere empregos e salários
dignos. Porém, no que diz respeito ao combate aos problemas habitacionais e no
caso de São Paulo também da expansão periférica da cidade (o que historicamente
representa inúmeros gastos públicos com a urbanização de favelas e fornecimento
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de infra-estrutura para as regiões distantes) uma das medidas imprescindíveis é a
oferta maior de habitações de interesse social não só na área central, mas também
nos demais bairros que formam as áreas já consolidadas urbanisticamente (áreas
localizadas no chamado anel intermediário da cidade predominantemente ocupado
pela classe média e alta), onde existem glebas vazias a cargo da especulação
imobiliária.
É preciso além de uma alteração no entendimento cultural da cidade a respeito das
HIS, que os órgãos públicos reiterem as considerações da Constituição Federal e do
Estatuto das Cidades adotando os novos instrumentos de manejo do solo urbano
visando promover o acesso à moradia digna para toda a população; reconhecendo e
qualificando urbanística e ambientalmente os assentamentos precários e irregulares
de população de baixa renda; promovendo a solução de conflitos do uso do solo,
possibilitando a justa distribuição da renda decorrente da valorização imobiliária
obtida por meio dos investimentos públicos e privados através, por exemplo, da
outorga onerosa do direito de construir; garantindo assim o desenvolvimento
sustentável das áreas de proteção ambiental; a preservação de imóveis do
patrimônio histórico em áreas onde o mercado imobiliário tende à alteração do uso
do solo; a gestão democrática das políticas urbanas e com isso, adequar o espaço
urbano às tendências do mercado imobiliário e às atividades já existentes, com
extrema harmonização dos impactos ambientais e urbanos a serem enfrentados.
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10 CONCLUSÃO
O Estatuto das Cidades eleva o Plano Diretor a instrumento principal de gestão
urbana, responsável não somente pela ordenação da ocupação e do uso do solo
urbano, mas principalmente por fazer com que o espaço urbano dividido em lotes
possa cumprir a sua função social.
A utilização de Planos Diretores como orientadores da gestão urbana, inicialmente
contestada por seu caráter tecnocrata e segregacionista durante o regime militar, foi,
após intenso movimento pela reforma urbana nacional parcialmente reconhecida
pela Constituição Federal de 1988 e finalmente regulamentada pelo Estatuto da
Cidade que declarou os Planos como instrumento maior da política urbana municipal
responsável por garantir a acessibilidade democrática à infra-estrutura urbana nos
municípios brasileiros cuja sua implantação seja obrigatória.
Os objetivos definidos por este instrumento deveriam, portanto, ser o reflexo de uma
nova fase de aplicação das políticas urbanas, onde as diretrizes não representem
ideais técnicos de desenvolvimento, como visto nos antigos PDDI’s do Município de
São Paulo apresentados na seção 3, e sim metas definidas pelo interesse da
população em relação ao espaço urbano. E para que suas metas sejam atingidas é
extremamente necessário que seus instrumentos sejam aplicados na forma como
foram elaborados conceitualmente na Legislação Federal que os regulamenta, ou
com adequações que os façam condizentes a realidade socioeconômica do
município.
Pelo que pudemos observar neste trabalho, no entanto, ainda que a Secretaria da
Habitação do Município de São Paulo divulgue por vezes inúmeros programas de
intervenção habitacional contemplando desde a regularização fundiária e remoção
de loteamentos irregulares em áreas de mananciais já em andamento, bem como a
construção constante de novas unidades habitacionais, os avanços ainda são muito
incipientes. Os dados levantados em relação ao adensamento populacional e o
crescimento das ocupações irregulares como visto, por exemplo, na Tabela 01,
apresentam o aumento de 33,4 % do número de domicílios em favelas na cidade de
São Paulo entre 1991 e 2000 e uma variação crescente de 87,8% entre 2000 e
2010, sinalizando um intenso agravamento do problema habitacional no período em
que já se aplicam os instrumentos do Estatuto das Cidades e do PDE no município,
fazem da questão habitacional um problema de complexa solução, e acima de tudo
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demonstram a fragilidade do atual Plano Diretor da cidade, em relação à aplicação
de

seus

instrumentos

de

intervenção

habitacional

ao

longo

dos

seus

aproximadamente oito anos de vigência.
Pode-se também notar através das análises e tabelas apresentadas que os demais
instrumentos existentes no atual PDE destinados a intervenção urbana habitacional,
alguns ainda sem regulamentação jurídica e conseqüentemente inativos, possuem
resultados muito tênues de sua utilização e ainda carecem de maior força de
aplicação a fim de que as estimativas da prefeitura em equacionar o déficit
habitacional da cidade, possam ser cumpridas.
Este desuso de instrumentos não regulamentados, como os destinados à aplicação
de sanções à retenção especulativa imobiliária de terrenos (utilização compulsória,
IPTU progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida pública); bem
como as dificuldades verificadas neste trabalho para a efetiva utilização dos demais
instrumentos já regulamentados, fazem do atual PDE um instrumento quase que
essencialmente direcionado à ordenação do uso do solo, uma vez que seu principal
instrumento passa a ser entendido como a Lei de Zoneamento, fazendo-o capaz de
ordenar os interesses privados dos investimentos imobiliários e pouco atuante em
relação ao direcionamento das ações públicas no que diz respeito ao cumprimento
de suas metas.
Portanto, ao mesmo tempo também em que se torna claro que os instrumentos
criados pelo Estatuto das Cidades, se bem articulados e utilizados através do Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE) e demais legislações
regulamentadoras constituem um conjunto abrangente de diretrizes e instrumentos
urbanísticos, articulando a atuação dos três níveis de governo e priorizando a ação
das políticas públicas municipais de intervenção urbana, poderão refletir em avanços
mais do que necessários na formação de um espaço urbano menos excludente e
acessível a todas as camadas sociais. Deve-se ressaltar que até mesmo em
municípios como Diadema onde pudemos observar um exemplo de boa aplicação
dos instrumentos de intervenção habitacional do Plano Diretor, representada pelas
AEIS; a pouca utilização de boa parte dos instrumentos previstos em seu Plano,
certamente o reduziu a um conjunto teórico de instrumentos jurídicos, cujos
resultados de aplicação certamente não se refletem em ações capazes de garantir
não somente o acesso à moradia, mas o acesso a um espaço urbano democrático e
participativo.
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Vale finalmente ressaltar que tratamos aqui da habitação, do ambiente construído e
das dinâmicas sociais que giram em torno da moradia, no entanto, a base para a
vida digna e o pleno exercício da cidadania no Brasil só poderá acontecer quando
em qualquer cidade do país, a população viva com segurança em uma casa digna,
com saneamento, coleta de lixo, escola e trabalho próximos, atividades de lazer e
cultura, e acesso a todas as facilidades do meio urbano.
A política urbana, destinada a habitação só pode ser entendida e utilizada com a
compreensão abrangente das atividades e necessidades do meio urbano, a fim de
que não se crie modelos de intervenção pública capazes de prover habitações de
qualidade isoladas de todo o restante da dinâmica urbana existente.
Portanto para que o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo possa
realmente refletir os avanços de uma nova política de desenvolvimento urbano,
fundamentada na aplicação das “ferramentas” de intervenção urbana instituídas pela
aprovação do Estatuto das Cidades, é realmente importante que todos os seus
instrumentos trabalhem em conjunto, a fim de que seja possível promover a
necessária reforma urbana do município, a inclusão social e territorial da cidade e
conseqüentemente alcançando soluções concisas aos problemas habitacionais da
cidade.
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APÊNDICE A - A revisão do plano diretor e das leis de zoneamento
O PDE prevê em seu artigo 293 o envio do projeto de revisão do Plano Diretor
Estratégico em 2006 à Câmara Municipal, adequando as ações estratégicas nele
previstas e acrescentando áreas passíveis de aplicação dos instrumentos previstos na
Lei Federal nº. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. (BRASIL, 2001a)
Com base em novo instrumento legal, a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)
estendeu este prazo, realizando o envio de um novo projeto de lei à análise dos
vereadores municipais apenas em outubro de 2007, através do projeto de lei nº
0671/2007 que elaborado pelo executivo foi enviado à Câmara Municipal para análise
da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Política Urbana,
Metropolitana e de Meio Ambiente.
Depois de tumultuada aprovação pela primeira comissão citada, o documento legal,
foi considerado pelo Ministério Público do Município (MPM) como uma proposta de
revisão que extrapolava os limites estipulados pelo PDE em vigor, por trazer
adequações injustificáveis, como a remoção de algumas ZEIS em áreas dotadas de
boa infra-estrutura e demais alterações não aprovadas pela população mediante
audiências públicas e debates abertos, contradizendo o caráter social e democrático
necessário ao PDE e exigido pelo Estatuto das Cidades.
No início do ano de 2009, ainda que com as considerações do MPM a Prefeitura
prossegue o processo de análise e aprovação da revisão, inclusive com o
agendamento das primeiras audiências públicas de apresentação das propostas de
alteração dos Planos Regionais Estratégicos de cada Subprefeitura, o que
representaria o processo decisório de alteração do principal instrumento da Lei de
Zoneamento, e conseqüentemente de alterações em um dos mais importantes
instrumentos do PDE.
A realização destas primeiras audiências, na forma de reuniões de baixa participação
da população, e tidas como procedimento final de aprovação do processo da revisão
da legislação municipal em análise fez com que diversos órgãos da Sociedade Civil
Organizada encaminhassem medida cautelar ao MPM esclarecendo que a revisão
das normas complementares ao PDE, como os planos regionais, somente poderiam
ocorrer quando a revisão do próprio plano estivesse com definições precisas de suas
novas diretrizes. Com isso, as audiências públicas foram suspensas e as então
realizadas foram anuladas.
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Toda esta manifestação popular em relação à aprovação deste projeto de lei se dá a
fim de que a revisão do Plano Diretor atenda aos anseios da sociedade, objetivando o
desenvolvimento de uma cidade justa e em equilíbrio ambiental.
Os principais fatos que evidenciam a falta do caráter participativo de formulação do
PDE e sua revisão estão nas alterações propostas no PL enviado à Câmara. No texto
enviado se propõe de inicio a supressão dos planos de bairro existentes no atual
plano responsáveis por aproximar a população à forma como o poder público poderá
conduzir a cidade. Outra modificação bastante questionada no PL em análise diz
respeito a uma nova forma de organização do espaço urbano não mais realizado
através da divisão em Macro áreas, o que acaba por homogeneizar o tratamento
urbanístico a ser dado nas Macro zonas retirando as especificidades de cada região.
O PL 671/2007 criou também novos conceitos de zoneamento, que alteram a forma
de cálculo da área construída na cidade, passando a adotar novos coeficientes de
aproveitamento que resultariam em um maior adensamento da cidade baseando os
potenciais construtivos não somente ao lote ou gleba, como vemos hoje, mas também
à área urbana, uma vez que se pretende adotar coeficientes de aproveitamento brutos
para cada quadra. Desta forma, a nova legislação permitirá que cada proprietário
supere os limites construtivos de seu lote, uma vez que ainda existam potenciais em
abertos no coeficiente bruto de sua quadra.
Estas medidas, entre outras, como a retirada de artigos do atual PDE que tratam das
demais obrigações do poder público em relação às questões relacionadas ao
desenvolvimento humano da Cidade, como Qualidade de Vida; Trabalho, Emprego e
Renda; Educação; Saúde; Assistência Social; entre outros; foram tidas pela
população como uma definitiva redução do Plano Diretor Estratégico a um simples
instrumento de ordenação do uso e ocupação do solo e não mais como o elemento
fundamental de direcionamento das políticas públicas municipais assim como definido
pelo Estatuto da Cidade.
Atualmente as sociedades civis organizadas estão em contato direto com os
responsáveis da administração pública municipal, com o intuito de que seja
desenvolvido um novo documento onde sejam realizadas novas sugestões de
alteração agora sim condizentes com o que determina o atual plano e com a
participação popular assim como definido pela constituição federal.

