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RESUMO

Esta pesquisa descreve a elaboração e as condicionantes técnicas dos
pareceres urbanísticos e edilícios a partir da aprovação de um plano diretor
municipal que atende ao Estatuto da Cidade. Compreende-se que tais
pareceres são uma forma de promoção qualitativa e de alteração do ambiente
construído da cidade. O cenário do estudo de caso, a cidade de São Bernardo
do Campo, foi escolhida por apresentar semelhanças à realidade das cidades
que formam a Região Metropolitana de São Paulo, já a análise de seu Plano
Diretor Municipal de 2006, por representar o período de adoção do Estatuto da
Cidade na legislação municipal. A pesquisa e análise, foi realizada em três
etapas: a primeira trata da constituição do cenário urbano municipal e da
constituição do plano diretor, a segunda, se constitui da análise dos pareceres
técnicos municipais para obtenção de licenças construtivas e a terceira trata da
conclusão desta pesquisa. Concluiu-se que os pareceres urbanísticos,
representam um rico material técnico e oficial que possibilita a descrição e
análise de como se dá a efetivação das políticas públicas de desenvolvimento
urbano, o que no caso específico do estudo de caso, a cidade de São Bernardo
do Campo, foi possível levantar que a partir do plano diretor sob a ótica do
Estatuto da Cidade, houveram alterações positivas na gestão da participação e
de resolução de conflitos urbanos e ambientais.

Palavras – chave: Pareceres urbanísticos, Estatuto da Cidade, Plano Diretor
Participativo, desenvolvimento sustentável, legislação urbana.
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ABSTRACT
The urbanistic opinion and the Master Plan
The case of Sao Bernardo do Campo
This academic research, analyzes the interactions between the technical official
opinions and the master plan of the municipality after the Estatuto da Cidade. It
is understood that such opinions represent a form of promotion and qualitative
change in the built environment of the city. The scenario of the case study, the
city of São Bernardo do Campo, was chosen because it has similarities with the
reality of the cities that conform the metropolitan area of São Paulo. The
analysis of the Master Plan 2006, was chosen because represent the period of
adoption of the Estatuto da Cidade in municipal legislation. The research and
analysis was conducted in three stages: the first deals with the constitution of
the urban landscape and the constitution of the municipal master plan, the
second constitutes the analysis of technical advice to municipal constructive
licensing and the third deals with the completion of this research. It was
concluded that the official technical opinions, represent a rich material that
allows the description and analysis the effectiveness of public policies for urban
development, which in the specific case study, the city of São Bernardo, it was
possible confirm that from the master plan under the perspective of the Estatuto
da Cidade, there have been positive changes in the management of
participation and conflict resolution urban and environmental.

Key - words: constructive licensing, the Estatuto da Cidade, participative
Master Plan, sustainable development, urban legislation.
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1 INTRODUÇÃO
Constituir uma análise do que representam as condicionantes técnicas dos
pareceres urbanísticos e edilícios na promoção de um Plano Diretor de um
município no cenário metropolitano de São Paulo, foi o principal mote
norteador desta pesquisa.
Para tanto, previamente, constatou-se nos meios acadêmicos e técnicos, que
pesquisas sobre o Plano Diretor e suas interfaces sistêmicas com a cidade,
foram temas já abordados sob os aspectos que percorrem da legislação a
participação,

passando

pela

arquitetura,

urbanismo,

meio

ambiente,

economia e sociologia. Portanto, como forma de contribuir com esta
epistemologia, proponho aqui uma forma de analisar o cenário do Plano
Diretor a partir de outro aspecto de sua aplicação, os registros
técnico/deliberativos

do

poder

público

para

com

empreendimentos

imobiliários. Tal lógica parte do pressuposto que em si, estes últimos são hoje
os que constroem e catalisam impactos em grandes porções territoriais da
cidade.
Estes registros, que são a manifestação oficial do poder público, comumente
são representados pelos pareceres urbanísticos e edilícios expedidos por
secretarias de desenvolvimento urbano, obras particulares, entre outras que
tratam do planejamento urbano da cidade.
No estudo de caso, serão tratados pareceres selecionados por critérios de
complexidade, abrangência e conflito expedidos no período 2007-2008 pelo
Departamento de Planejamento, Sócio-economico, Urbano e Ambiental da
então Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação do Município
de São Bernardo do Campo.

13
A pesquisa caracteriza-se por três etapas:
Primeira etapa:
Trata da pesquisa quanto a constituição do cenário urbano do estudo de
caso.
Para esta etapa foi utilizado material oficial presente no processo de
constituição do plano diretor, bem como o fichamento bibliográfico quanto aos
conceitos de urbanismo, planejamento, desenvolvimento sustentável e
legislação urbanística.
Tais conceitos apresentam-se entremeados sob a ótica do que é previsto no
Estatuto da Cidade, que atualmente é o principal guia técnico e legislativo
para constituição de um plano diretor, por este motivo, este estará presente
em diversos momentos da dissertação1.
Segunda etapa:
Constituída pela análise dos pareceres técnicos municipais; objetiva-se aqui
desenvolver uma forma de análise que fundamente um ponto de vista sobre a
compreensão das interfaces entre tais pareceres, o plano diretor e as
conseqüências urbanas e edilícias advindas destes.
Nesta etapa, considerada fundamental na pesquisa, são apresentadas e
aplicadas as condicionantes que proporcionaram a geração do método de
análise aplicado nos pareceres.
Terceira etapa:
A conclusão, trata do fechamento da pesquisa e avaliação dos resultados
obtidos sob a ótica das premissas elencadas pelo objetivo da pesquisa e
pelos critérios de análise desenvolvidos na segunda etapa.

1

o

BRASIL, Estatuto da Cidade: Guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 2 Ed. Câmara
dos Deputados, Brasília, 2000.
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1.1 Objetivo
O objetivo pretendido visa fornecer uma forma de compreensão e de análise
das interações entre os pareceres urbanísticos e edilícios e o plano diretor
municipal, tendo como pano de fundo, as conseqüências urbanas e edilícias
promovidas por tal interação.
Para tanto, parte-se da geração de critérios de avaliação contextualizada a
realidade metropolitana de São Paulo e em conformidade às diretrizes oficiais
de aplicação do planejamento municipal na construção de um Plano Diretor.
Como produto subseqüente e comprobatório da pesquisa, apresenta a
análise de uma amostragem de pareceres técnicos urbanísticos e edilícios
sob os aspectos previstos pelo Plano Diretor Municipal de 2006 de São
Bernardo do Campo.

1.2 Metodologia de pesquisa
Definido o objetivo da pesquisa, optou-se em balizar o trabalho como uma
pesquisa qualitativa 2, onde as fontes primarias e secundarias estão definidas
em:
Primárias:
a. Textos legais: leis, decretos, instruções normativas
b. Textos

administrativos:

pareceres

urbanísticos

e

relatórios

urbanísticos
c. Livros, artigos, anais de encontros urbanísticos,
d. Textos produzidos na confecção do plano diretor municipal

2

Rosa, Paulo R. S. – “Uma introdução à pesquisa qualitativa no ensino de ciências”, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, 2011.
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Secundarias
a. Levantamento de dissertações e teses de doutorado.
A pesquisa visa a interpretação dos registros obtidos através de referenciais
teóricos urbanísticos, portanto se dará ênfase:
1- Na descrição histórica e levantamento de dados quanto ao que
acarreta ao cenário em pesquisa (a conformação do sítio urbano do
estudo);
2- Na pesquisa de documentos e registros que originam o Plano
Diretor; e
3- Transcrições de partes de documentos (pareceres urbanísticos).
Em que pese o viés qualitativo da pesquisa, encontramos também um
cenário de pesquisa exploratória3 ao analisar um plano diretor por meio dos
pareceres urbanísticos de empreendimentos imobiliários.
Para tanto, neste trecho específico da pesquisa, em que pese a pesquisa ser
qualitativa, propomos uma forma de quantificação para avaliação dos
pareceres quanto à aplicação do plano diretor. Porém por compreender, que
apesar da contribuição que esta parte da pesquisa gera, ela dissociada da
análise qualitativa, não seria o suficiente para a análise correta, devido a
extensão e abrangência que o assunto representa.
A dissertação procura responder a três questões:
1- Como são as interações entre os pareceres urbanísticos e edilícios e o
plano diretor municipal ?

3

CENFAP, Centro de Educação profissional e superior Santa Maria Madalena, “Orientações para o
projeto de pesquisa”, artigo técnico. Disponível em:
<http://www.cenfap.com.br/mestrado/orientacoesparaoprojeto.pdf> Acesso novembro de 2012.
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2- Será que é possível avaliar quantitativamente um plano diretor a partir
de pareceres urbanísticos ?
3- Quais são as conseqüências no cenário urbano ?
No tocante ao que compõe a parte de pesquisa exploratória (mediante os
pareceres), definimos que os empreendimentos imobiliários de grande porte
a serem instalados ou regularizados, poderiam demonstrar de forma mais
clara cenários de alteração significativa da cidade e que portanto, poderiam
demonstrar como se dá a utilização do plano diretor. Partimos desse princípio
para a filtragem de quais pareceres conformariam a base do estudo de caso.
De um universo de 160 pareceres, os quais tive acesso, foram escolhidos
como amostragem 09 pareceres, que dizem respeito a empreendimentos
imobiliários que representam conflitos na gestão institucional e pragmática do
plano diretor.
Tais conflitos são:
- proporcionar uma função social sustentável na área de mananciais;
- a instalação de equipamentos públicos de grande porte e impacto de
vizinhança em área residencial de baixo adensamento;
- a instalação de empreendimentos comerciais de grande impacto em antigas
áreas industriais no centro do município;
- a concessão de diretrizes edilícias e urbanas para empreendimento
imobiliário residencial, após aquisição do direito de construir mediante
outorga onerosa em área central da cidade;
- a constituição de Estudo de Impacto de Vizinhança para atividades de
impacto ambiental próximo a região central da cidade;
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- as diretrizes de planejamento para implantação de atividade ambiental de
grande porte e oriundo da iniciativa privada em área de mananciais; e
- fornecimento de diretrizes de planejamento para implantação de habitação
de interesse social.
A quantificação dos pareceres por pontuação é proposta como forma de dar
um equidade entre estes, dada a diferença entre os temas dos pareceres.
Para tanto, compreende-se que o fator em comum a todos é o plano diretor,
optou-se portanto por uma padronização de análise que tivesse como mote
as diretrizes de conformação do plano e proporciona-se assim quantificar os
pareceres e por conseqüência o plano diretor.
Para tal padronização foi desenvolvido então um sistema de quantificação
dos pareceres mediante um questionário específico.
A análise de cada parecer compreende:
1- Análise prévia na confecção de cada parecer,
2- Respostas ao questionário específico;
3- Avaliação das respostas do questionário em relação ao que é
previsto no plano diretor; e
4- Análise geral dos pareceres em relação ao plano diretor.
A análise final dá-se portanto mediante uma pesquisa qualitativa que
compreende a compilação dos resultados dos questionários e a subseqüente
análise dos resultados em relação ao que os pareceres urbanísticos
representam no contexto que se propõe o plano diretor.
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2 O ESTUDO DE CASO: SÃO BERNARDO DO CAMPO
O estudo de caso, o município de São Bernardo do Campo, fornece dois
materiais fundamentais da pesquisa: o Plano Diretor Municipal de 2006 e os
pareceres urbanísticos e edilícios.
Como parte do processo de análise, parte-se do princípio da necessidade de
compreensão de como se formou o cenário urbano do município e de como
se deu a confecção do plano diretor municipal de 2006.

2.1 Aspectos históricos de desenvolvimento e planejamento no
ordenamento territorial de São Bernardo do Campo.
Segue a compilação e análise da pesquisa dos dados físico-territoriais e
sócio econômicos, somados aos aspectos históricos de desenvolvimento e
planejamento no ordenamento territorial de São Bernardo do Campo.
Pesquisamos e restringimos os dados históricos até o ano de 2005, pois
foram estas informações que balizaram o 10 Plano Diretor do município sob a
ótica do Estatuto da Cidade.
A fonte original das informações a seguir está disponível no Compêndio
Estatístico 2005 da Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional, no
Relatório Técnico Base presente no PA 5061/2005-Plano Diretor e no Museu
Municipal de São Bernardo do Campo, quanto as informações que foram
utilizadas para elaboração do Plano Diretor de 2006.
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2.1.1 Crescimento da cidade
São Bernardo do Campo, conforme registros históricos do arquivo municipal
da Secretaria de Cultura, apresentava-se até a década de 50 do séc. XX
como uma pequena cidade vizinha de São Paulo, ainda com características
interioranas e rurais.

Figura 2-1 – Aspecto de São Bernardo na década de 50 do séc. XX
Fonte: arquivo fotográfico municipal – Secretaria de Comunicação

A cidade, com uma população de 29.295 habitantes apontada no Censo
Demográfico em 1950 evoluiu para uma população de 703.177 habitantes
conforme Censo Demográfico de 2000.
Em 50 anos ocorre um crescimento sem precedentes, na ordem de 2.400%,
em comparação, a população brasileira, neste mesmo período cresceu
apenas 326% (de 51.944.397 em 1950 evoluiu para 169.799.170 habitantes
em 2000).
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Figura 2-2 – São Bernardo do Campo, em 2005
Fonte: arquivo fotográfico municipal – Secretaria de Comunicação

Em 2005, data de confecção do Plano Diretor, o Município apresentava uma
população de 788.560 habitantes dos quais 574.387 estavam na área urbana
e 214.173 na área de mananciais e no Parque Estadual da Serra do Mar.
Nos relatórios técnicos base para o plano diretor 4, estima-se, que mantidas
as variações apresentadas nas taxas de crescimento até 2005, que haverá
crescimento demográfico até o ano 2025.
Tal estimativa prevê para o ano de 2010 uma população de 827.627
habitantes; já para o ano 2015 uma população de 867.493 habitantes; para o
ano 2020 uma população de 898.707 habitantes e para 2025 uma população
de 923.097 habitantes. A partir de então estima-se o final do período de
crescimento populacional do Município iniciando-se, então, um gradativo
decréscimo populacional.

4

No processo de elaboração do plano diretor, foram realizados quatro relatórios técnicos: inicial, leitura
da cidade, diagnóstico e cenário futuro. Tais relatórios encontram-se no processo administrativo PA SB
5061/2005.
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Conforme dados do IBGE o censo 2010, registrou em São Bernardo do
Campo a população de 765 203 habitantes, portanto inferior aos 827.627
estimados em 2005 para o Plano Diretor.

2.1.2 Características físico-territoriais do Município
I. Localização:
Geograficamente o Município se encontra no Planalto Paulistano, nos contrafortes da Serra do Mar, em altitudes médias que variam de 850 a 950 metros.
Seu relevo é em parte composto de morros suaves e vales e em parte por
espigões com modestas alturas, mas com declividades acentuadas.
A cidade se encontra numa posição intermediária estratégica entre o Porto de
Santos e a Capital do Estado de São Paulo. Compõe em conjunto aos
municípios de Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra e Mauá, a Sub-Região Sudeste da Região
Metropolitana de São Paulo, comumente conhecida como Grande ABC.

II. Área:
A cidade é um dos maiores Municípios da Região Metropolitana de São
Paulo, com uma área de 407,1 Km². Correspondente a 49,2% da Sub-Região
Sudeste Metropolitana (o Grande ABC); a 5% da Região Metropolitana de
São Paulo; a 0,2% da área do Estado de São Paulo e a 0,00479% da área
total do País.

III. Vegetação:
Próximo a Serra do Mar encontra-se a vegetação de Mata Atlântica original
que é parte da última reserva florestal do Estado que faz parte do Parque
Ecológico da Serra do Mar.
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O Município ainda preserva áreas alternadas de matas secundárias,
capoeiras baixas e às vezes ralas, com predominância nas sub-bacias do
Sistema Billings, e por vezes restos da Mata Atlântica, que outrora cobriu boa
parte de toda região.
Historicamente, registra-se que na época de construção da Represa Billings,
esta inundou terras descampadas pela exploração carvoeira e de chá do
município, portanto as matas que se observam no entorno da bacia da
represa Billings, são uma reconstituição natural da vegetação anteriormente
destruída.

IV. Hidrologia:
O sistema hídrico pertence à Bacia do Rio Tietê. Parte dos seus afluentes
integram o Sistema da Represa Billings que é formado por dois lagos
artificiais constituídos respectivamente pela Represas Billings e a barragem
do Rio das Pedras.
A Bacia da Represa Billings abrange não somente São Bernardo do Campo,
mas também outros seis municípios da região metropolitana: São Paulo,
Diadema, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
O Sistema Billings foi construído no início do século XX com o propósito de
produção de energia elétrica, através do aproveitamento do desnível
topográfico Planalto/Serra do Mar/Cubatão.
No alto encontra-se a represa e ao nível do mar se situa a Usina Hidroelétrica
Henry

Borden,

considerada

estratégica

para

o

sistema

energético

metropolitano e da baixada santista.
Devido a crescente e descontrolada urbanização da Região Metropolitana, a
Represa Billings, outrora com o seu contorno natural preservado e águas
cristalinas, vem sofrendo com a intensa ocupação de suas margens por
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assentamentos caóticos de população de baixa renda, com registro de
grandes áreas com degradação ambiental.
Essa situação é ainda mais grave devido à falta de um sistema metropolitano
de tratamento de esgotos, os quais são despejados “in natura” nos córregos
e vias da região, cujas águas alimentam a Represa Billings.
Como a represa realiza também a função de reservatório de água para
abastecimento de cerca de 1,2 milhão de habitantes da metrópole, suas
águas tiveram que ser divididas por um dique, situado no Município de São
Bernardo de Campo, ficando então parte de suas águas compondo um
extenso

lago

de

águas

totalmente

poluídas

circundado

por

áreas

precariamente urbanizadas, e parte compondo um lago com águas menos
sujas destinadas ao consumo, nesta parte ainda há áreas mais preservadas
ambientalmente, mas também há a ameaça de ocupação urbana
descontrolada.

V. Urbanização:
O Município apresentava em 2005, já consolidadas as formas de ocupação
de seu território estando, de certa forma, coerentes com as características
geomorfológicas em sua maior parte.
A ocupação urbana está concentrada na parte do Município localizada na
Bacia do Tietê, parte correspondente à Bacia do Tamanduateí através do
Ribeirão dos Meninos.
Esta ocupação abrange uma área predominantemente aluvionar da
Formação São Paulo, com 62,7 Km² (15,4% da área total do Município)
desenvolvendo-se inicialmente em dois núcleos históricos do povoamento ao
longo do Caminho do Mar: um mais ao norte (Rudge Ramos) e um mais
central (Centro Histórico).
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A partir desses dois núcleos iniciais o processo de colmatação por ocupação
urbana se estendeu em direção ao sul do Município ocupando uma área de
45,0 Km² (11,0% da área total do Município) localizada em parte da Bacia do
Rio Pinheiros em direção à Represa Billings, o que caracteriza já uma forma
de ocupação urbana dentro da área de mananciais. Parte dessa ocupação
ocorreu anteriormente à década de 70 quando surgiram as legislações mais
restritivas de controle da ocupação urbana em área de mananciais.
A Represa Billings, no que se refere ao seu espelho d’água, ocupa uma área
de 75,0 Km² (18,4% da área total do Município).
Após a Represa Billings, em direção ao sul do Município até o divisor de
águas sul da Represa, tem-se uma área de 98.4 Km² (correspondente a
24,2% da área total do Município) onde está localizado, numa parte o Bairro
do Riacho Grande: um núcleo com características urbanas já existente antes
da década de 70, período quando foi aprovada a Lei de Proteção dos
Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo 5.
A partir do divisor de águas sul da Bacia da Represa Billings até o limite sul
do Município tem-se uma área de 120,0 Km² (correspondente a 29,5% da
área total do Município) caracterizada como área de preservação onde se
situa parte do Parque Estadual da Serra do Mar. Nesta região, ainda tem-se
uma área de 6,0 Km² (correspondente a 1,5% da área total do Município)
ocupada pelo espelho d’água da Represa do Rio das Pedras.

5

A Lei Estadual 1.172 / 1976, trata da delimitação e proteção dos mananciais da região metropolitana
de São Paulo.
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2.1.3 Características dos processos de expansão urbana
A expansão urbana no Município de São Bernardo do Campo está fortemente
relacionada ao processo de expansão urbana da Região Metropolitana de
São Paulo.
Historicamente registra-se que esta expansão metropolitana, até o início da
década de 50 do século passado, concentra e restringe a evolução da
mancha urbana ao Município de São Paulo.
A partir de meados da década de 50 e início dos anos 60 tal mancha cresce
em forma circular a partir do Centro Histórico de São Paulo atingindo
principalmente as regiões leste (São Paulo) e sudeste (São Caetano do Sul,
Santo André e São Bernardo do Campo).
Nos anos 70 o crescimento se estende, ao norte, até o início da Serra da
Cantareira, onde para, pois tem esta como uma barreira natural de
crescimento o que fez com que ao longo dos anos 80 o crescimento da
Região Metropolitana ocorresse predominantemente para o sul e sudeste
atingindo de forma precária, predatória e ilegal a região dos mananciais
Billings e Guarapiranga.
A partir dos anos 90 constatou-se maior pulverização de núcleos desgarrados
da mancha urbana principal, que dispersos por toda a região metropolitana,
em todas as direções, transpõem ao norte a Serra da Cantareira e ao sul as
Represas Guarapiranga e Billings.
A Região Metropolitana de São Paulo, com seus 8.051 Km² corresponde a
0,01% da área total do País e possui atualmente uma população de
19.000.000 de habitantes. São Bernardo do Campo, em relação à região
metropolitana, ocupa, com os seus 407,1 Km²: 5,06% do território e com seus
788.560 habitantes representa 4,15% da população total.
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Mapa 2-3 – Mapas metropolitanos de expansão urbana 1930-1995
Em 1930 registrava-se 750mil habitantes em 1995 registrava-se 16 milhões de pessoas.
Fonte:
FAU/USP,
http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD//1disc/07-ev-AC/302EvolSP3095/index.html

2.1.4 Características dos processos de transformação urbana
Até os anos 50 do séc. XX, São Bernardo do Campo se caracterizava pelos
seus dois aglomerados urbanos (Rudge Ramos e Centro), originados como
pontos de passagem ao longo do Caminho do Mar, com a predominância de
uso das atividades comerciais e de serviços, compreendendo uma baixa
densidade populacional (29.295 habitantes).
Mais ao sul do Município, após a Represa Billings, a atividade local era
extrativista com predominância da produção de carvão para as olarias
existentes na região sudeste que abasteciam a demanda regional e
principalmente do Município de São Paulo.
Hoje, São Bernardo do Campo constituiu, com os outros municípios da SubRegião Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, uma das áreas de
maior produção industrial do país.
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O seu rápido desenvolvimento inicia-se a partir dos anos 50 com a
implantação da indústria automobilística e a implantação da Rodovia
Anchieta, tudo graças a sua privilegiada situação quanto à localização
relativa às fontes de matéria prima, mão de obra e na facilidade de
escoamento de produtos.
Concentra até os dias de hoje, uma das mais significativas aglomerações de
trabalhadores industriais e sindicatos com relevância nacional.
Este processo de crescimento e urbanização da região é fruto da intensa
industrialização, que todo processo de industrialização, proporcionou
substancial crescimento populacional e acarretou a um fluxo migratório de
outras regiões menos desenvolvidas do País, em especial do Nordeste
O Município desta maneira identifica-se como predominantemente industrial
até os dias atuais. As indústrias automobilísticas implantadas e outras ainda
de diversos setores industriais caracterizaram um parque fabril produtivo dos
mais avançados do País.
A intensa atividade industrial exercida no Município funcionou como atrativo
ao crescimento populacional migratório.
No Censo Demográfico de 1960, registrava-se 81.255 habitantes, com taxa
de crescimento anual de 10,74% que permaneceu durante a década, já no
Censo Demográfico de 1970, tem-se 201.662 habitantes com taxa de
crescimento anual de 9,52% que manteve-se durante a década.
A área urbana foi sendo, então, parcelada para o assentamento habitacional
acompanhado da implantação do pequeno comércio e de serviços para
atendimento da população residente.

28
Também se constatou o surgimento das favelas principalmente a partir da
década de 60. As maiores ocupações irregulares no município registram-se
durante os anos 70 e com maior ênfase no início dos anos 80.
A partir dos anos 80, já com o parque industrial consolidado no Município e a
acomodação dos assentamentos habitacionais, verifica-se que o processo de
crescimento populacional de origem migratória continuou ocorrendo,
conforme registrado no Censo Demográfico de 1980: 425.602 habitantes
(taxa de crescimento anual de 7,76%), não acompanhado por proporcional
crescimento do parque industrial, este impactado pela política federal de
desenvolvimento que priorizava a interiorização do desenvolvimento em
detrimento das regiões metropolitanas.
Constataram-se a partir daí maior incapacidade no atendimento das
demandas sociais, principalmente para com a população de migrantes. A
decorrência da transferência maciça e não planejada de populações rurais do
país para os centros urbanos gera grande parte das mazelas urbanas que
atualmente ainda não foram equacionadas.
Conseqüentemente constata-se uma crise social pelo aumento da ocorrência
de assentamentos humanos precários em diversas áreas do município.
Na década de 80 observa-se as áreas de proteção aos mananciais sofrendo
pressões da ocupação precária e clandestina, fomentadas pela demanda por
habitações e em função do alto custo das terras de regiões centrais já
urbanizadas.
No Censo Demográfico de 1991 o Município de São Bernardo do Campo
tinha uma população de 566.893 habitantes dos quais 80.139 moravam em
favelas (14,14% da população)
Nas áreas urbanas constataram-se processos de desenvolvimento mais
acentuados e de maior porte nos setores comercial e de serviços: grandes
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centros comerciais, grandes empresas de prestação de serviços passaram a
ocupar áreas livres em forma de grandes empreendimentos.
No município não foram constatados indícios significativos dos processos de
desindustrialização conforme ocorridos nas demais cidades da região
sudeste (comumente conhecida como Grande ABC).
O grande parque industrial instalado onde destacam-se as montadoras de
automóveis, é responsável por 80% da arrecadação municipal, a cidade
diferencia-se dos vizinhos Santo André e São Caetano, porque seu parque
fabril permanece em grande parte ativo e recebe o aporte de novas empresas
o que permite que a arrecadação municipal continue predominantemente
industrial.
Na distribuição funcional dos municípios da Macrometrópole (Metrópoles de
São Paulo, Campinas e Baixada Santista), atualmente, o Município de São
Bernardo do Campo é o único na Região do ABC com a característica de
Industrial de Renda Média Alta; seguido por Diadema (Industrial de Renda
Baixa) e por Mauá (Industrial de Baixa Atividade); Santo André (Diversificado
– Pólos); São Caetano do Sul (Diversificado – Pólos); Ribeirão Pires
(Dormitório – Alta Renda) e Rio Grande da Serra (Dormitório – Baixa Renda).

2.1.5 Regularização Urbanística e Fundiária
Pelas condições topográficas do Município e pela forma como a parte
urbanizada encontra-se adensada, os espaços disponíveis ficaram escassos
dentro da malha urbana, elevando o valor de mercado dos terrenos, e
conseqüentemente, inviabilizando o acesso à terra das camadas mais
carentes da população. Resulta daí o surgimento no cenário urbano de
aglomerados distantes das regiões centrais: a Periferia.
Nessas zonas, sem qualquer infra-estrutura, vão sendo construídas – pela
forma da auto-construção – as casas para a população de baixa renda, cujas
condições de alojamento expressam a precariedade dos salários.
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Na ausência de um outro meio alternativo, a intensificação das invasões de
áreas desocupadas e as favelas passaram a constituir uma precária e
irregular solução para a sobrevivência. Significam a forma mais precária de
se morar. Freqüentemente estão localizadas em áreas conhecidas como de
risco devido ou a alta declividade onde estão sujeitas aos desabamentos e
deslizamentos ou a beira de córregos, sujeitas a enchentes e a erosões de
solos.
Além das áreas ocupadas por núcleos de favelas, há uma tendência natural
de ocupação do solo, por núcleos habitacionais de baixo padrão, bem
característicos de periferia, onde barracos de madeira se misturam com
construções

precárias

de

alvenaria,

resultantes

da

atividade

de

especuladores imobiliários.
Portanto, o baixo custo dos terrenos na periferia aliado a processos de
invasões até agora incontrolados, provocaram o uso desordenado e sem
qualquer critério do solo, resultando o aparecimento de uma urbanização
caótica e não planejada, com a multiplicação de loteamentos irregulares por
parte de uma população que, por não ter acesso aos programas
habitacionais privados, constroem precariamente com todo tipo de materiais
utilizados em suas habitações, sem as mínimas condições de higiene e
habitabilidade; sem contar com uma infra-estrutura e com equipamentos
urbanos adequados.
O Município apresenta um passivo de ocupações irregulares onde deverão
ser aplicados diversos instrumentos que viabilizem a regularização fundiária e
a regularização de parcelamentos e de loteamentos, tanto na área urbana
como na área de mananciais.
A partir de julho de 2002 em função da Lei Estadual nº 11.216 de 22 de julho
de 2002, foram iniciadas algumas ações que introduziram a possibilidade de
se regularizar parte dos núcleos desde que atendidas as demais legislações
federais e estaduais vigentes.
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Conforme os relatórios base de elaboração do plano diretor, a antiga
legislação (anterior a 2002), no que se refere às áreas de mananciais, foi
extremamente restritiva, inviabilizando empreendimentos populares novos ou
a regularização dos existentes para ocupação; ao mesmo tempo, em função
da falta de ocupação e de policiamento dessas áreas, acabaram
possibilitando o desenvolvimento das invasões, ocupações irregulares e forte
pressão antrópica ao longo das precárias vias de circulação existentes.

2.1.6 Transportes e mobilidade urbana
Segundo os relatórios técnicos do Plano Diretor, São Bernardo do Campo
tem uma média diária de 1,2 milhão viagens, o que compreende veículos
privados e públicos.
A taxa de motorização local atual é aproximadamente 0,43 veículo por
habitante contra 0,11 veículos por habitante da média brasileira. Durante os
anos 90 a frota veicular cresceu a uma taxa média de 7% ao ano.
Devido à posição geográfica do Município, inserido na Região Metropolitana
de São Paulo e mediante a um papel polarizador na Região do Grande ABC,
onde observa-se a diversificação econômica sofrida nos últimos anos, a
agregação de novas atividades além da industrial, se criou uma grande
demanda por transportes.

Estes transportes estão submetidos aos seguintes tipos de fluxos:
Trânsito inter-regional:

Corredor Anchieta Planalto – Porto;

Trânsito regional:

RMSP – longa distância;

Trânsito regional:

ABCD – média distância

Trânsito local.
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2.1.7 Desenvolvimento Urbano
I. Infra-estrutura regional – saneamento ambiental
Ações em andamento em 2005:
- Programa de Recuperação Ambiental da Bacia Billings (Plano de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental-PDPA – Jica/Pró-Billings)
- Propostas para as Bacias dos Meninos e Tamanduateí do Plano Diretor de
Macro-drenagem da Bacia do Alto Tietê
- Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê –
Programa Billings
- Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares

II. Infra-estrutura regional – Investimentos previstos
Ações em andamento em 2005:
Acordos da Câmara do Grande ABC
Roteiros Turísticos Integrados do Grande ABC
Rodoanel
Ferroanel
Programa São Bernardo Moderna (no qual estavam inseridos o PTUPrograma de Transporte Urbano, o JICA-Pró-Billings e o novo Plano Diretor)

III. Infra-estrutura urbana
a. Abastecimento de água:
O Município é atendido em 98% de sua área urbanizada.
Existem atualmente alguns núcleos abastecidos por caminhão pipa e núcleos
como os de Santa Cruz e Tatetos que são abastecidos por poços.
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Pretende-se alcançar a meta de abastecimento de água em 100% do
Município nos próximos anos através da reordenação dos assentamentos
que ainda não são abastecidos por rede.

b. Esgoto sanitário:
O Município é atendido em 91,3% de sua área urbanizada.
Existem redes secas (redes que não estão interligadas a um coletor tronco)
esperando a ligação com a ETE ABC e também o Plano de Recuperação
Emergencial em áreas específicas que hoje ainda não se encontram em
operação.

c. Drenagem urbana:
Rede de coleta em 95% do Município (ruas pavimentadas da área urbana).
Em 2005 apresentava como uma solução da drenagem urbana, a instalação
de tanques de retenção (piscinões) em pontos estratégicos do Município.
Naquele ano registrava-se a operação 7 (sete) tanques de retenção e de 4
(quatro) em fase de projeto.
Ao todo o conjunto terá a capacidade de conter 1.781.850.000 (um bilhão,
setecentos e oitenta e um milhões, oitocentos e cinqüenta mil) litros de água.
Em 2005 a capacidade de contenção já instalada no Município era de
1.082.850.000 (um bilhão, oitenta e dois milhões, oitocentos e cinqüenta mil)
litros de água.
No município sempre foram registradas eventuais ocorrências de enchentes
e alagamentos, principalmente nas seguintes áreas de influência: Central –
Paço Municipal; Rudge Ramos; Vila Vivaldi; Taboão e Jordanópolis.
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Em 2005 previa-se 4 (quatro) tanques de retenção iriam atuar nessas áreas
de influência e somados teriam a capacidade de 699.000.000 (seiscentos e
noventa e nove milhões) de litros de água.

d. Vias:
O Sistema Viário em 2005 era provido de duas grandes estradas no sentido
transversal norte-sul (Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes) onde
historicamente existem problemas de transposições, estas devido ao
crescimento demográfico em sentido de leste para oeste do Município.
Em 2005, havia o projeto de construção de mini anéis viários para aliviar os
fluxos de passagem nas áreas que se encontravam saturadas, como a
Região Central, Avenida Taboão, Estrada das Lágrimas e Anel Viário
Metropolitano nos trechos que ligam os Municípios de Santo André, São
Bernardo do Campo e Diadema.
Para o enfrentamento destes problemas encontrava-se em fase de execução
o PTU – Programa de Transporte Urbano, do qual até os dias atuais é
viabilizado mediante a construção dos projetos financiados via BID e BNDES
(Banco

Interamericado

de

Desenvolvimento

e

Banco

Nacional

de

Desenvolvimento) em 2005.
Outro problema detectado em 2005, era a não existência de corredores
exclusivos para o tráfego dos ônibus municipais, o que agrava e ainda agrava
o trânsito.
O transporte coletivo municipal dispunha em 2005 de 58 linhas onde atuavam
339 veículos apropriados.
O transporte coletivo intermunicipal dispunha de 86 linhas onde atuavam 677
veículos apropriados.
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Somados os transportes municipal e intermunicipal a média de transporte em
2005 era de 388.757 passageiros por dia, quantidade esta equivalente a
49,2% do total da população municipal.

Coleta de resíduos sólidos:
Em 2005 já era atendida 100% da população do Município.
A destinação do lixo coletado em 2005 e até os dias atuais é o aterro
existente no Município de Mauá.
A reciclagem do lixo apresentava em 2005, índices modestos para o porte da
cidade.

Fornecimento de energia elétrica:
Em 2005 a distribuição de energia elétrica atendia quase a totalidade do
Município. Naquele ano, ainda se encontravam precariamente abastecidas de
energia as seguintes localidades: Vila Lulaldo (Balneária), Jardim da Colina
(Estrada Velha), Vila Cocaia (Estrada Velha) e Vila dos Militares (Rua
Marcílio Conrado) e ainda, após a Balsa na Rua Perequê, Quarto Centenário
e Estrada Municipal, no Jardim Laura: o Jardim Novo Horizonte II e Jardim
Laura II e no Bairro Cooperativa: o Jardim Satélite.

e. Rede de Gás:
O abastecimento de gás em 2005, encontrava-se restrito à área central
urbana e num trecho em Rudge Ramos, visualizava-se sua expansão em
sentido do Bairro Assunção. A canalização central corria paralela à rede de
óleo (Oleoduto da Petrobrás).
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2.1.8 Desenvolvimento Social
I. Habitação
Com o objetivo de erradicar os assentamentos precários existentes no
Município em 2005 tornava-se necessário aumentar a oferta de unidades
habitacionais para a população de baixa renda. Estas unidades deveriam ter
condições suficientes quanto à acessibilidade, infra-estrutura, equipamentos
sociais, de lazer e de cultura.
Tornava-se necessário, também, priorizar os programas habitacionais para a
população residente em imóveis ou áreas insalubres, de risco ou espaços
destinados a bens de uso comum.
Observava-se em 2005 especial atenção para as regularizações fundiárias e
urbanísticas dos assentamentos precários existentes.
Naquele período, vislumbrava-se a adoção e institucionalização de
mecanismos e regras urbanísticas que estimulariam a construção de
habitações de interesse social em áreas urbanizadas existentes, evitando-se
a ocupação inadequada das áreas de preservação e conservação ambiental.
Nos levantamentos para o Plano Diretor, posicionava-se que toda população
implantada junto aos cursos d’água onde não foram respeitados os
afastamentos mínimos, deveria ser re-locada.

2.1.9 Equipamentos públicos
O Município apresentava em 2005 em toda sua área urbana uma razoável
distribuição de equipamentos públicos para o atendimento das áreas de
Educação e Saúde.
O Município apresentava, um gradativo crescimento no número de
equipamentos públicos destinados ao Lazer e ao Esporte da população.
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2.1.10
As

As Unidades de Planejamento e Gestão - UPGs

Unidades

de

Planejamento

e

Gestão

–

UPGs,

representam

cartograficamente os conceitos de desenvolvimento sustentável principal
proposta do Plano Diretor, conforme observado em seu material técnico (PA
SB 5061/06 – Plano Diretor)
Tais unidades, dentro do Plano Diretor de 2006 (LM 5593/2006), são um
resgate da lógica de institucionalização do planejamento participativo
inicialmente propostos em São Bernardo do Campo pelo PDIM – Plano de
Desenvolvimento Integrado Municipal / 1976 6 .
O PDIM foi o primeiro plano diretor da cidade a observar o planejamento
urbano, ambiental e social do município de forma detalhada, estendendo-se
das política urbanas de ordenamento do solo a desenhos de projetos
urbanos.
Na época não existia ainda o conceito de desenvolvimento sustentável a ser
cunhado apenas em 1992 na Conferencia das Nações Unidas, RIO 92 e as
propostas de participação foram vetadas no projeto final bem como outros
instrumentos de participação o que transformou o mesmo em peça de
consulta técnica e não em ferramenta de gestão participativa da cidade.
Conforme registros7 no PDIM, antes do veto, havia a proposta em 1976 de
implantação no município de diversas ferramentas que hoje estão presentes
no Estatuto da Cidade, entre elas o direito a superfície, o direito de
preempção, outorgas onerosas e principalmente a institucionalização da
participação da sociedade civil na gestão da cidade.

6

O PDIM – Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal de 1976, foi o primeiro Plano Diretor de
São Bernardo do Campo, a observar modernos instrumentos de gestão urbana, hoje também presentes
no Estatuto da Cidade, a mensagem legislativa, ML 088/2006, cita tal plano que hoje encontra-se para
consulta na Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional de São Bernardo e na biblioteca da
FAU/USP.
7

O PDIM-Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal, está disponível na íntegra na biblioteca da
FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – USP.
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Esta gestão participativa partia tecnicamente da definição de unidades
territoriais, zonas de participação, que definidas por suas características
físicas, econômicas e sociais de ocupação do território, representavam
limites de interesse e desenvolvimento locais. Para ajuste de desenho e
principalmente para viabilizar uma forma de aferição da efetivação de
políticas públicas, estas zonas respeitavam nos seus limites os limites dos
setores censitários vigentes, de forma que um certo conjunto de setores
censitários formaria uma zona de participação.
Tais zonas passaram no PDIM a serem denominadas de PLACOMs Planejamento Comunitário, e previam conforme o material base do PDIM,
que futuramente teriam orçamento próprio a ser debatido com a população e
utilizado nas demandas locais, semelhante ao que hoje observamos nos
Orçamentos Participativos promovidos pelo PT – Partido dos Trabalhadores.
Tal iniciativa, de vanguarda para a época, foi vetada na câmara dos
vereadores, bem como o conjunto de artigos que permitiriam a participação
popular na gestão da cidade, apenas permaneceram os PLACOMs como
forma de aferição e levantamento censitário/estatístico do município.
Os PLACOMs desde então e de 2006 até 2011 no formato de UPGs
(Unidades de Planejamento e Gestão), foram peça fundamental do
planejamento municipal.
O processo de elaboração do Plano Diretor de 2006, altera a denominação
PLACOM para UPG, tal alteração foi proposta em reunião técnica do Plano
Diretor (atas técnicas do PA SB 5061/06).
A alteração do nome proporcionou a aprovação da lógica das UPGs sem que
houvesse politicamente conflitos entre situação e oposição quanto a ser ou
não um orçamento participativo.
Em realidade o objetivo das UPGs conforme registrado em reuniões
técnicas, das quais participei, e posteriormente no Plano Diretor (LM
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5593/06), era viabilizar além da organização técnica das informações e
aferições municipais, uma forma de institucionalizar o planejamento
participativo e posteriormente um orçamento participativo sob bases de
aferição dentro de um sistema estatístico consolidado.
Para constituição das UPGs, os PLACOMs foram revistos tecnicamente, de
forma a abarcar a realidade em 2005.
Conforme previsto no plano diretor, foram acrescentados os conceitos de
sustentabilidade às UPGs o que acarretou a 3 tipos de unidades.
Tipo 1 –
(Social):

UPG-R: Unidade de Planejamento e Gestão Residencial

delimitava

áreas

onde

as

questões

de

desenvolvimento

social/habitacional são preponderantes para o desenvolvimento municipal.
Tipo 2 -

UPG-E: Unidade de Planejamento e Gestão Empresarial

(Econômica): delimitava áreas onde as questões de desenvolvimento
econômico são preponderantes para o desenvolvimento municipal.
Tipo 3 -

UPG-A: Unidade de Planejamento e Gestão Ambiental

(Ambiental): delimitava áreas onde as questões de desenvolvimento
ambiental são preponderantes para o desenvolvimento municipal.
Nenhum dos três tipos de UPGs negava o desenvolvimento integrado: social,
ambiental e econômico, apenas registravam em seu nome a demanda mais
frágil e que causava maior desequilíbrio com as demais. Por exemplo, na
UPG Ambiental, era o meio ambiente que era o desenvolvimento mais frágil
sob a pressão imobiliária e de exploração econômica, o mesmo raciocínio foi
utilizado na UPG Residencial e na Empresarial.
Com esta lógica de planejamento delimitava-se territorialmente onde se
deveria buscar ações de equilíbrio e qual seria o norteador.
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Por exemplo, nas UPGs Residenciais, as ações buscavam atender
demandas sociais de habitação, nas UPGs Econômicas, a manutenção da
base econômica do município e nas Ambientais a preservação ambiental
sem deixar ao largo a função social e econômica da propriedade.
Como nos PLACOMs, as UPGs na sua conformação de auxiliar no
planejamento e em atendimento ao Estatuto da Cidade, eram também uma
ferramenta de aferição do desenvolvimento municipal. Isto era possível
porque para a constituição destas unidades, fora respeitada a divisão
censitária do município.
A lógica de aferição baseava-se em que um conjunto de setores censitários
formariam uma UPG, um conjunto específico de UPGs formariam um
zoneamento ou uma operação urbana ou um bairro, e o conjunto de bairros
formam o município.
Os setores censitários foram elencados por já existir técnica consolidada e
rápida de aferição tanto municipal, estadual e federal das necessidades e
desenvolvimento das cidades.
Porém os setores censitários eram observados na constituição das UPGs
Residenciais e Empresariais, nas Ambientais a lógica de planejamento
passava pela necessidade de proteção do meio ambiente, portanto para a
constituição das UPGs Ambientais, se usou como critério, as sub-bacias
hidrográficas que formam os braços da Represa Billings.
Assim ambientalmente qualquer dano ambiental numa UPGs Ambiental
deveria ser estudado e mitigado dentro da própria UPG que representava
parte do suporte ambiental do manancial Billings.
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Portanto dividia-se o município em unidades que detinham três funções
específicas:
1- a de institucionalizar a participação da comunidade;
2- a de proporcionar um panorama da necessidades para a equidade do
desenvolvimento sustentável; e
3- gerar um sistema técnico sob bases consolidadas de aferir se as
políticas públicas e de planejamento estavam alcançando o almejado pela
população.
Tais funções portanto, observavam o atendimento ao Plano Diretor e por
conseqüência ao Estatuto da Cidade e ao desenvolvimento sustentável
preconizado por este.
Destacamos alguns mapas do processo de formulação do plano diretor que
demonstram tal lógica:
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Figura 2-4 – Unidades de Planejamento e Gestão do Plano Diretor de 2006
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

Neste primeiro mapa observa-se os setores censitários que conformam as
UPGs Residenciais e Empresariais, no segundo mapa, a seguir, as subbacias que conformam as UPGs Ambientais.
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Figura 2-5 – UPGs Residenciais e Empresariais
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

Figura 2-6 – UPGs Ambientais
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06
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Figura 2-7 – Exemplo de aplicação de UPGs
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

Figura 2-8 – Exemplo de aplicação de UPGs
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06
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Figura 2-9 – Exemplo de aplicação de UPGs
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

46

2.2 Sobre os dados municipais para confecção do Plano Diretor.
“O Plano Diretor parte de uma leitura da cidade real,
envolvendo temas e questões relativas aos aspectos
urbanos, sociais, econômicos e ambientais, que
embasa a formulação de hipóteses realistas sobre as
opções
de
desenvolvimento
e
modelos de
territorialização.”...
ESTATUTO DA CIDADE – GUIA PARA IMPLEMENTAÇÃO PELOS
MUNICÍPIOS E CIDADÃOS
Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001
Páginas 40 e 41

Presentes nos relatórios técnicos do processo administrativo SB 5061/06 –
Plano Diretor Municipal, estes dados apresentam um panorama rico,
quantificado e registrado cartograficamente, da realidade da cidade na época
de confecção do Plano Diretor de 2006.
Optou-se pelo estudo deste registro histórico com os dados utilizados na
época, para que houvesse uma compreensão das informações oficiais do
cenário de desenvolvimento que orientou a confecção do 10 Plano Diretor da
cidade a observar o Estatuto da Cidade.
Tais dados datam até 2005, porque o processo de elaboração do Plano
Diretor demandou um ano de desenvolvimento, iniciando-se em 2005 e
terminando em 2006. Como o levantamento de dados, conforme o Estatuto
da Cidade, é a primeira parte a ser realizada, estes terminaram de ser
compilados ainda em 2005 8.
Também conforme o Estatuto (LF 10.257/2001), todas as informações
levantadas para a confecção do Plano Diretor, foram disponibilizadas ao
público, para o que, foi utilizado tanto cópias impressas, como também
opções de download do material via internet, conforme registros municipais
no PA 5061/2006 – Plano Diretor.

8

No Anexo I, as fases e o cronograma de elaboração do plano diretor, são registrados na mensagem
legislativa, ML 088/2006, no Anexo II, as diretrizes utilizadas para elaboração do plano.
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São Bernardo utilizou durante o processo de elaboração do plano diretor, de
um sistema de GIS (Geographic Information System - Georeferenciamento)
pré-existente e bem estruturado, considerado pelos técnicos da secretaria de
planejamento, como um dos mais avançados da época na região
metropolitana de São Paulo.
Mediante o mesmo e principalmente, por meio da estrutura física e técnica de
atualização do sistema na então Secretaria de Planejamento e Tecnologia da
Informação, a cidade em pouco tempo dispunha de todas as informações
necessárias para confecção do Plano Diretor.
Hoje o GIS da cidade é de suma importância para o planejamento urbano,
ambiental e social e faz parte conforme definido pelo Plano Diretor, do
Sistema Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), que detêm a função
de auxiliar no levantamento e divulgação pública de informações do
desenvolvimento da cidade.
O acesso público às informações municipais atualizadas, hoje pode ser
realizado mediante o Geoportal Municipal e o Sumário de dados municipais,
presentes no site da prefeitura:
Geoportal Municipal
http://fic.saobernardo.sp.gov.br/geoportal/default.aspx?legenda=Externo
Sumário de dados municipais
http://www.saobernardo.sp.gov.br/secretarias/sopp/sumario.asp
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2.3 O Plano Diretor Municipal de 2006.
“As diretrizes gerais da política urbana, estabelecidas no
Estatuto da Cidade, como normas gerais de direito
urbanístico, são – em especial para os municípios – as
normas balizadoras e indutoras da aplicação dos instrumentos
de política urbana regulamentados na lei”.
“O Poder Público somente estará respeitando o Estatuto da
Cidade quando os instrumentos previstos forem aplicados com
a finalidade de atender às diretrizes gerais previstas na lei”.
ESTATUTO DA CIDADE – GUIA PARA IMPLEMENTAÇÃO PELOS
MUNICÍPIOS E CIDADÃOS
Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001
Página 47

Conforme apresentado no Anexo I – sobre a Mensagem Legislativa (ML
088/2006), que registra o histórico detalhado de elaboração do plano diretor,
resumidamente e cronologicamente podemos observar este processo da
seguinte forma:
1. Realização do primeiro relatório técnico sobre a legislação existente e
dos meios e condicionantes para realização do novo Plano Diretor.
2. Realização do mapeamento e levantamento de dados atualizados e
completos do município
3. Execução de pesquisa econômico industrial que apresentou todas as
demandas econômicas da cidade na época
4. Realização de estudos técnicos na elaboração dos relatórios: Inicial,
Cenário Futuro, Diagnóstico e Leitura da Cidade
5. Geração e disponibilização pública do material base: pré-projeto de
lei e de todos os relatórios e mapeamentos confeccionados.
6. Realização de audiências públicas, conforme o Estatuto da Cidade,
para participação da sociedade civil, mediante a consulta e o debate
com a população, resultando no levantamento de todas as demandas
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da população residente no município e no acordo de aceite dos 4
pactos de sustentabilidade propostos nesta fase.
7. Compilação, avaliação e alteração do pré-projeto de lei, mediante
avaliação técnica e política de todas as propostas da comunidade e dos
próprios técnicos.
8. Organização e registro oficial de todo o processo de confecção do
plano diretor no processo administrativo correlato.
9. Confecção do Projeto de Lei e da Mensagem Legislativa.
10. Envio à Câmara dos Vereadores.
11. Audiências públicas e debates sobre o Plano Diretor no legislativo.
12. Aprovação do Plano Diretor, sem modificações pela câmara.
13. Início de elaboração das legislações complementares, e aplicação
do novo Plano Diretor na abrangência da lei.
Para o processo de elaboração do Plano Diretor de 2006, que é o primeiro
do município à observar o Estatuto da Cidade (LF 10.257/01) e que conforme
registros na mensagem legislativa (ML 088/06) e no processo administrativo
– PA SB 5061/06, é o segundo a observar um planejamento participativo (o
primeiro foi o PDIM – Plano Diretor Integrado Municipal/1976), podemos
descrever o processo como inédito no sistema de planejamento da cidade.
No início do processo, conforme atas do PA SB 5061/06, a equipe técnica da
qual participei, levanta que era necessário alterar a lógica de planejamento
vigente, e somar ao processo e promover as diretrizes previstas no Estatuto
da Cidade 9. Havia especial preocupação quanto a forma técnica de viabilizar
9

O Anexo II, apresenta um panorama contextualizado à realidade de São Bernardo do Campo, das diretrizes do
Estatuto da Cidade utilizadas para a confecção do Plano Diretor.
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a participação da população no processo de construção do Plano Diretor e
posteriormente na gestão do mesmo.
Conforme observa-se no relatório inicial presente no PA SB 5061/06, para
início dos trabalhos a equipe técnica em conformidade ao Estatuto da Cidade
elege como norteador do Plano Diretor o desenvolvimento sustentável,
mediante o qual, o equilíbrio entre os conflitos urbanos, econômicos,
ambientais, sociais e institucionais deveriam ser solucionados sem
detrimento da qualidade de vida das futuras gerações.
É explicativo os dois fluxogramas apresentados durante as audiências
públicas:

Figura 2-10 – Fluxograma de concepção do Plano Diretor de 2006
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

O primeiro fluxograma, trata do processo de elaboração e aprovação do
Plano Diretor.
A partir dele, podemos observar as condicionantes para elaboração dos
trabalhos do Plano Diretor. Destaca-se o objetivo, onde está presente o
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida, bem como o controle,
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onde estão presentes as coordenadorias de interlocução entre técnicos e a
população.
Para este processo também mediante o fluxograma podemos observar as
medidas de aferição do processo, as quais apresentam-se como sendo: os
índices de desenvolvimento da cidade, a aprovação da população e a
aprovação pela câmara, aqui é previsto a participação da população no
planejamento de elaboração do Plano Diretor.
No fluxograma a seguir podemos observar que após o relatório inicial, é
detalhado o objetivo do Plano Diretor, onde podemos ver em primeiro plano
o desenvolvimento sustentável e a promoção da qualidade de vida.

Figura 2-11 – Fluxograma de conceito do Plano Diretor de 2006
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

Já nesta fase podem ser notados no fluxograma, os 4 pactos de
sustentabilidade propostos para a população.
Conforme os registros de elaboração do plano diretor, ver Anexo I, optou-se
por pactos, pois definem um compromisso entre os entes formadores da
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sociedade para que se possa alcançar os objetivos propostos de
sustentabilidade. Tais pactos, são:
Pacto 1 – Ambiental: Respeitar as condições físicas ambientais do
município;
Pacto 2 – Ambiental urbano: respeitar as condições físico construídas do
município e a infra-estrutura existente e planejada;
Pacto 3 – Social: respeitar a convivência e o desenvolvimento entre as
diversas atividade da cidade; e
Pacto 4 – Econômico: Respeitar o suporte econômico do município.
Podemos observar que os mesmos somados ao compromisso em manter a
qualidade de vida, abarcam o que define-se como desenvolvimento
sustentável pelo Estatuto da Cidade.
Tais pactos, conforme registro histórico, (ver PA SB 5061/06), foram
exaustivamente apresentados e aceitos pela população em cada audiência
pública realizada.
Nas audiências, as quais participei, foram apresentados mapas sínteses que
demonstravam para a população as condições de ocupação territorial do
município.
Tais mapas compreendiam assuntos de demografia, hidrografia, ocupações
irregulares, expansão territorial da mancha urbana, represa Billings e um
mapa que demonstrava o que ocorreria se o planejamento municipal não
tivesse como norteador o Plano Diretor entre outros documentos de
planejamento que na época eram vigentes.
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Mapas como estes abaixo eram utilizados durante a audiência pública:

Mapa 2-12 – Mapa de uso e ocupação, utilizado parao Plano Diretor
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

Mapa 2-13 – Mapa de pressão antropica utilizado para o Plano Diretor
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06
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O mapa abaixo apresentado em audiências públicas de elaboração do plano
diretor, demonstra o que ocorreria com a expansão urbana de 10 em 10
anos, se não houvessem regramentos de planejamento.

Mapa 2-14 – Mapa de pressão antrópica e mancha urbana
Fonte: Prefeitura de São Bernardo do Campo, Processo Administrativo – PA SB 5061/06

O processo de participação, abarcou todos os aspectos do plano diretor,
conforme registrado na mensagem legislativa (Anexo I) e nos vídeos de
registro no PA SB 5061/06-Plano Diretor.
Para tal abrangência, além da apresentação do pré-projeto de lei, mediante
os mapas e os dados que o demonstravam, também era entregue material
base via cartilha e informado onde e como obter cópias dos dados históricos
e quantitativos municipais, que estavam disponíveis para o estudo da
proposta, tanto na forma física como na digital.
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3 OS PARECERES URBANÍSTICOS A PARTIR DO PLANO
DIRETOR
Conforme o objetivo da pesquisa, utilizamos como amostragem os pareceres
técnicos realizados durante o período de 2007 a 2008, feitos pelo
Departamento de Planejamento, Sócio-economico, Urbano e Ambiental do
Município de São Bernardo do Campo.
Este período elencado, se inicia um ano após a aprovação do Plano Diretor
de 2006 e após a aprovação da lei de uso e ocupação do solo (LM
5716/2007), lei complementar ao Plano Diretor.
Tais pareceres foram utilizados para análise do poder público municipal de
empreendimentos imobiliários particulares, estatais e institucionais, que por
representarem a forma como seus interessados interferem na construção da
cidade, orientaram os critérios de escolha de quais destes seriam elencados
para esta pesquisa.
Estes pareceres urbanísticos, como todo documento público, e em
conformidade à legislação

10

, são passíveis de consulta pública e portanto,

compõe inestimável conjunto de valor histórico do período de transição e
adoção do Estatuto da Cidade no Plano Diretor Municipal, pois registra a
interação poder público e comunidade, no desenvolvimento urbano,
ambiental e social da cidade.

10

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Acesso à informação e Lei nº 10.650, de 16 de
abril de 2003 – Sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos
e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
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3.1 Critérios de escolha dos pareceres técnicos:
Foram pesquisados os registros de 160 processos do Departamento de
Planejamento.
Utilizou-se como critérios de escolha da amostragem a ser analisada, os
seguintes parâmetros:
1- Pareceres técnicos de planejamento do período de 2007 à 2008;
2- Representação

de

empreendimentos

imobiliários:

particulares,

estatais e institucionais, entende-se como empreendimento imobiliário
aquele onde a ação do interessado direto irá alterar ou interferir num
bem imobiliário sendo este um terreno ou construção;
3- Compreendessem uma escala urbana e ambiental que apresenta-se
complexidade e interferência com o entorno e a comunidade, num raio
de abrangência a partir de uma quadra de distancia;
4- Apresentassem conflitos ambientais, de vizinhança e legais para sua
instalação; e
5- Representassem

o

que

comumente

é

observado

como

empreendimento de grande escala na cidade, excetuando-se aqui os
de pequena monta, como unidades unifamiliares e unidades
comerciais de pequeno porte.
Dos casos pesquisados nos arquivos municipais referentes a então
Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação, foram escolhidos 9
pareceres que melhor representam os conflitos urbanos vigentes, sendo o
assunto destes:
1- Diretrizes de planejamento para implantação de Parque Ecológico em
área de mananciais
2- Diretrizes de planejamento para instalação de shopping em área
industrial desativada próxima ao centro da cidade
3- Diretrizes de planejamento para implantação de habitação de
interesse social CDHU
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4- Diretrizes de planejamento para implantação industrial em área de
mananciais
5- Certidão para regularização de atividade econômica de médio porte
na área de mananciais
6- Diretrizes de planejamento para empreendimento residencial no
centro da cidade, após concessão de índices edilícios por meio de
outorga onerosa.
7- Diretrizes de

planejamento para implantação

do

campus da

Universidade Federal do Grande ABC em área residencial urbana da
cidade.
8- Estudo de Impacto de Vizinhança para atividade de processamento de
sucata em região central da cidade
9- Certidão para autorização de atividade de depósito de resíduos da
construção civil em área de mananciais.

3.2 Avaliação dos pareceres técnicos municipais:
Para avaliação dos pareceres técnicos municipais, foram realizados três
procedimentos:
1- Identificação e transcrição de parte do parecer técnico;
2- Resposta ao questionário específico; e
3- Prévia análise edilícia e urbanística do parecer técnico.
O questionário específico propõe avaliar e quantificar a interação e as
conseqüências urbanas entre os pareceres urbanísticos e edilícios e o Plano
Diretor.
O conjunto questionário e pesquisa quanto ao que formou o cenário urbano,
o planejamento e o desenvolvimento municipal permitem num segundo
momento a realização da análise dos pareceres urbanísticos e edilícios e o
plano diretor municipal.
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3.2.1 O Questionário
O questionário específico identifica cada questão como tipo. Cada tipo
corresponde a uma pontuação de avaliação, desenvolvendo-se da seguinte
forma: tipo 1 corresponde a 01 ponto, tipo 2 a 02 pontos, tipo 3 a 03
pontos e assim por diante, quanto mais alta a pontuação, maior é a
possibilidade de compatibilidade e efetivação do preceituado pelas diretrizes
que orientaram a formação do Plano Diretor municipal.
Considerando-se, conforme o Estatuto da Cidade e Agenda 21, que é a partir
da participação que se tem o principal instrumento de planejamento que
pode dirimir e equacionar conflitos em relação a gestão do desenvolvimento
futuro da cidade, dá-se para as questões que compreendem a possibilidade
de participação um peso diferenciado a mais, para a somatória da avaliação.
Para formação das questões foram consideradas as possibilidades de
análise

apresentadas

pela

legislação

do

Plano

Diretor

e

leis

complementares, que em suma formam as possibilidades que os pareceres
técnicos poderiam apresentar.
As respostas apresentadas estão correlatas ao que o parecer técnico dispôs
sobre o empreendimento, pois se objetiva avaliar:
1- se a decisão apresentada no parecer era a mais compatível
com o desenvolvimento sustentável, portanto, aquela que mais
adotava o preceituado pelo Plano Diretor; e
2- a pontuação dos questionários, no caso se for alta, maior terá
sido a aplicação do Plano Diretor, já se for mais baixa,
representa menor aplicação deste, não que haja menor
observação a lei, mas sim menor uso dos instrumentos
promovidos pelo Plano Diretor Municipal.
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Considera-se na constituição das perguntas e geração da pontuação as
próprias definições do Plano Diretor quanto a sustentabilidade e a
determinação

de

zoneamento

e

compatibilidade

para

com

os

empreendimentos imobiliários públicos, privados e institucionais.
Parte-se do princípio, já presente na elaboração do Plano Diretor, de que
quanto mais participativo for o processo de gestão das questões urbanas, a
resolução de tais questões estarão mais próximas ao que o Estatuto da
Cidade prevê, consequentemente, se tem uma gestão com menos
incompatibilidades e menores conflitos advindos da interação entre o
zoneamento e o desenvolvimento da cidade.
Consideramos que no desenvolvimento da cidade, os maiores impactos
advém de empreendimentos imobiliários que são propostos conforme a
demanda local da população por habitação, geração de renda e qualidade
ambiental.
Portanto se houver mais participação, o zoneamento tenderá a refletir melhor
a demanda presente e futura. Propõe-se a lógica de que quanto mais
conflitos de zoneamento o Plano Diretor apresentar, foi menor o processo de
participação e maior será a incompatibilidade deste para com o preceituado
pelo Estatuto da Cidade. E tais incompatibilidades acreditamos, que podem
ser mensuradas e analisadas.
Para montagem do questionário observaram-se assim os temas: ambiental,
social/participativa, econômica e de abrangência institucional.
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3.2.2 Critérios de avaliação e pontuação
Quanto a social/participativa:
Objetivo elencado:
O objetivo do plano diretor é que a vontade da comunidade seja respeitada.
O que é demonstrado tanto na composição do zoneamento como na
possibilidade de acesso e manifestação durante o processo de aprovação,
no caso, em empreendimentos imobiliários de impacto.
Forma de avaliação:
Três tipos de avaliação são passíveis de observação no parecer:
Avaliação com pontuação alta:
1- o parecer apresenta a compatibilidade do empreendimento com
o zoneamento e portanto com a vontade da comunidade
representada no plano diretor; e
2- no parecer é identificado o impacto do empreendimento e é
utilizado o plano diretor para abertura de fórum específico
sobre a questão.
Pontuação media:
1- no parecer identifica-se o impacto do empreendimento mas
não se utiliza a abertura de fórum específico sobre a questão,
restringindo-se a

resoluções

técnicas

e a

participação

controlada pelo poder público mediante EIV – Estudo de
Impacto de Vizinhança.
Pontuação baixa:
1- no parecer identifica-se o impacto do empreendimento mas não
se utiliza a abertura de fórum específico, tampouco EIV sobre a
questão, o parecer restringe as questões para resoluções técnicas
internas: caso UFABC.
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Quanto a questão ambiental:
Objetivo elencado:
O objetivo pretendido via o plano diretor é que ocorra integração e equilíbrio
no desenvolvimento territorial do município, onde o meio ambiente não
represente um território estanque e sim integrado ao desenvolvimento
sustentável pretendido para o município.

Forma de avaliação:
Três tipos de avaliação são passíveis de observação no parecer:
Avaliação com pontuação alta:
1- no parecer se identifica a compatibilidade do empreendimento
com o zoneamento e portanto com a vontade da comunidade
representada no plano diretor;
2- no parecer se identifica o impacto do empreendimento e
consequentemente, ocorre utilização de instrumentos do plano
diretor para abertura de fórum específico sobre a questão; e
3- no parecer se utiliza o plano diretor para possibilitar meios de
resolução da questão de forma sistêmica que envolva soluções
ambientais, econômicas e sociais.
Pontuação media:
1- no parecer se identifica o impacto do empreendimento mas
não se utiliza a abertura de fórum específico sobre a questão,
restringindo-se a

resoluções

técnicas

e a

participação

controlada pelo poder público mediante EIV – Estudo de
Impacto de Vizinhança ou EIA / RIMA – Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório congênere.
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Pontuação baixa:
1- no parecer se identifica o impacto do empreendimento mas
não se utiliza a abertura de fórum específico, tampouco EIV
sobre a questão, restringindo-se a resoluções técnicas
internas; e
2- no parecer não há aplicação de instrumentos do plano diretor e
repassa a questão ambiental para o Governo do Estado, na
espera de mais informações.

Quanto a questão econômica:
Objetivo elencado:
O objetivo pretendido via o plano diretor é que ocorra a manutenção da base
econômica da cidade, e que se permita uma distribuição eqüitativa dos
meios de geração de renda em todo o território, em conformidade às
características locais.
Forma de avaliação:
Três tipos de avaliação são passíveis de observação no parecer:
Avaliação com pontuação alta:
1- no parecer se identifica a compatibilidade do empreendimento
para com o zoneamento e portanto, para com a vontade da
comunidade representada no plano diretor;
2- no parecer se identifica o impacto do empreendimento e é
utilizado o plano diretor para abertura de fórum específico
sobre a questão; e
3- no parecer utiliza-se o plano diretor para possibilitar meios de
resolução da questão de forma sistêmica que permita a
atividade mas ao mesmo tempo, as questões ambientais e
sociais façam parte da resolução do problema.
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Pontuação media:
1- no parecer se identifica o impacto do empreendimento mas
não utilizado a abertura de fórum específico sobre a questão,
restringe-se a questão a resoluções técnicas e a participação
controlada pelo poder público, mediante EIV – Estudo de
Impacto de Vizinhança.
Pontuação baixa:
1- no parecer se identifica o impacto do empreendimento mas
não se utiliza a abertura de fórum específico, tampouco EIV
sobre a questão, restringindo-se a resoluções técnicas
internas; e
2- no parecer não há aplicação dos instrumentos do plano diretor
e repassa a questão ambiental para o Governo do Estado, na
espera de mais informações.

Quanto a questão institucional:
Objetivo elencado:
O objetivo pretendido por meio do plano diretor é fortalecer a gestão e o
planejamento municipal mediante a participação de todos os atores que
representam a comunidade.
Forma de avaliação:
Três tipos de avaliação são passíveis de observação no parecer:
Avaliação com pontuação alta:
1- no parecer se identifica a utilização dos instrumentos do plano
diretor para tentar resolver a questão dentro do âmbito
municipal.
2- no parecer se identifica o impacto do empreendimento e
abre-se a participação mediante fórum específico ou EIV.

64
3- no parecer posiciona-se o município em relação a questão para
que haja posterior apreciação do Governo do Estado.
4- no parecer se oferece condicionantes em conformidade ao
plano diretor, para adequação do empreendimento.
Pontuação media:
1- no parecer não há utilização de fórum específico ou EIV,
porém utiliza-se das premissas do plano diretor para
exigências de adequações do empreendimento.

Pontuação baixa:
1- no parecer, em que pese demonstrar a utilização do que é
previsto pelo Plano Diretor, em especial quanto as áreas de
proteção aos mananciais, o mesmo passa a resolução da
questão para manifestação do estado.
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3.2.3 Formulário de questões:
1- Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)
Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2- Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)
Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas.
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas de porte
e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4- Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)
Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
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3.2.4 Parecer 01
PA: SB 7342/2008 – 46 – Diretrizes de Planejamento
Assunto: Implantação de Parque Ecológico em área de mananciais
Dados:
Localização:RODOVIA DOS IMIGRANTES – KM 35 - SP
Área conforme escrituras de fls 13 do processo: 484.000,00 m2
Área conforme projeto de fls. 34 do processo: 479.465,33 m2
Inscrição Imobiliária: 622.510.002.000

Transcrição:
J: Parecer Urbanístico conclusivo:
Em observância ao Plano Diretor – LM 5593/06, e em conformidade ao
Planejamento Sócio-Econômico, Urbano e Ambiental, objetivando-se
urbanisticamente a sustentabilidade com o equilíbrio entre o
desenvolvimento econômico, social e ambiental. Seguem os seguintes
pareceres técnicos.
Quanto ao Parque Ambiental e o Plano Diretor:
Observa-se que o Parque compreende a iniciativa privada de
observação e ação em busca do uso sustentável, preservação e
educação ambiental, com vistas ao desenvolvimento social da
comunidade, em atividade excepcional prevista pela LM 5716/07 – Uso e
Ocupação do Solo, em consonância as diretrizes previstas pela LM
5593/06 – Plano Diretor.
Dada a excepcionalidade e a necessidade de fomento à
atividades que visem a preservação, conscientização da população e
promoção da importância do Manancial Hídrico da Represa Billings e da
Mata Atlântica, é que fica caracterizado que tal Parque é de interesse
público, portanto obtendo caráter de atividade excepcional conforme
legislação vigente.
Quanto ao empreendimento, sustentabilidade e impactos de
vizinhança previstos:
Observa-se urbanisticamente e ambientalmente que conforme
as características do entorno, que o presente parque encontra-se em
área de ocupação dirigida, a qual detêm assim como áreas estratégicas
para preservação, também, áreas com necessidade de recuperação
urbana e ambiental, caracterizadas por ZEIS – Zonas Especiais de
Interesse Social e ZEIAs – Zonas Especiais de Interesse Ambiental.
Compreende-se tecnicamente que as atividades, conforme descritivo do
Parque, observam plenamente a função social da propriedade,
preceituada pelo Plano Diretor do Município, assim como, conforme
parecer da Procuradoria Geral do Município, tal atividade, observa os
artigos 191 e 192 da Constituição do Estado de São Paulo,
componentes do Capítulo IV, do Título VI, referente ao Meio Ambiente,
dos Recursos Naturais e do Saneamento que dispõem:
“Art. 191 – O Estado e os Municípios providenciarão, com a participação
da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e
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melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento
social e econômico.
Art. 192 – A execução de obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer
espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se
houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado”.
O Estado de São Paulo, por meio do artigo 199 da Constituição
Estadual, preceitua que o Poder Público estimulará a criação e
manutenção de unidades privadas de conservação. Em observação à
este artigo, consideramos que o mesmo está sendo observado pelo
Município, ao ratificar a excepcionalidade da atividade pretendida e
oferecer índices diferenciados que propiciem a instalação da unidade de
conservação representada pelo Parque Ambiental em tela.
Quanto a equipamentos públicos institucionais:
Observa-se que o equipamento, apesar de ser particular, detêm
característica premente de atividade institucional de ensino ambiental.
Quanto ao acesso:
Consideramos que o acesso compartilhado entre o parque ambiental e
as atividades empresariais vizinhas. Não é demérito ou empecilho
técnico para viabilização do mesmo.
Dado que no local, atualmente, as diferentes atividades empresariais,
compartilham de mesma solução técnica de acesso à Via Imigrantes.
Cabe ressaltar que é imperativa a oitiva dos órgãos estaduais quanto ao
acesso, dado que o mesmo faz-se através da Via Imigrantes, sob
jurisdição do Estado e referidas concessionárias de serviços públicos.
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Questionário:
Assunto: Implantação de Parque Ecológico em área de mananciais
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor
R: TIPO 5 (5,0 pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
> Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas.
R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 4 (4,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas de porte
e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
> Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto
R. TIPO 01 (2,0 pontos)
> Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de
Vizinhança, gerando-se proposituras a serem adotadas.
Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 17 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
O projeto apresentava excepcional oportunidade ao município, para
viabilização de uma atividade de preservação e educação ambiental em área
que conforme o Plano Diretor é destinada para tal atividade.
Tal

área,

conforme

sua

localização,

encontrava-se

desocupada

e

densamente arborizada na região dos mananciais.
A atividade, conforme se propunha, proporcionava uma forma de criação de
bolsão verde de preservação e consequentemente de contenção local da
ocupação irregular, e como pode ser observado no parecer, por estas razões
enquadrava-se na política urbana de ordenamento do solo municipal.
Um projeto deste porte e conformação, dificilmente teria objeções tanto na
legislação atual do Plano Diretor, quanto na legislação anterior. Portanto nas
áreas ambientais do município, qualquer atividade que observe a vocação de
preservação ambiental da região (LM 5593/2006 – Plano Diretor), teria apoio
governamental para sua implantação.

Figura 3-1 – Aerofoto sobre a área do parque ecológico.

A aerofoto, apresenta a grande área a esquerda da via Imigrantes prevista
para o parque ambiental.
Fonte: Google Earth / 2012
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Conforme a lei dos mananciais hídricos da época, para instalação de
qualquer atividade (residencial, comercial ou industrial), era necessário
previamente a análise estadual, o aceite ou não por parte do município.
Portanto o parecer técnico se utiliza do novo Plano Diretor, como uma forma
de registro e apoio local a tal iniciativa perante a posterior análise do Estado.
Da pontuação: 17 pontos
Mediante questionário o empreendimento é classificado com 17 pontos onde
apresenta pontuação alta entre a compatibilidade da atividade e o
zoneamento proposto pelo Plano Diretor.
Não apresenta a melhor pontuação quanto a itens de participação por estar
de acordo com o zoneamento. Conforme a legislação vigente gera-se menos
tramites e necessidade de abertura de forums para atividades que estão em
conformidade ao zoneamento, em que pese o porte de tais atividades.
Avaliamos que neste caso não se utilizou das ferramentas específicas do
Plano diretor durante a análise do empreendimento.
O que é previsto pelo plano diretor está presente quando da formação do
zoneamento o qual apresenta-se de acordo com as características
ambientais e de acordo com a vontade da sociedade em relação a
empreendimentos de cunho ambiental em áreas de interesse ambiental.
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3.2.5 Parecer 02
PA: SB 12765/1989-70– Diretrizes Urbanísticas
Assunto: Implantação de Shopping em área industrial desativada em
bairro central da cidade
Transcrição:
Trecho 1
Consideramos que o empreendimento em tela, observa a LM 5593/06
– Plano Diretor, no que tange dar função social à propriedade, para o
qual, oferece geração de emprego, renda e desenvolvimento
econômico e social ao local atualmente sub-utilizado, dada a
desativação da industria Brastemp neste município.
Observa-se que o empreendimento multifuncional, é caracterizado
conforme a LM 5716/07 – Uso e Ocupação do Solo como misto, em
que pese grande parte da área ser ocupada por atividade
empresarial, a mesma detêm empreendimento residencial
condominial, assim como, o próprio interessado o caracteriza (fls. 637
– “assunto: Aprovação de edifício de uso misto”).
Em face que, parte ideal do terreno será pertencente aos condôminos
residenciais e ao proprietário(s), das atividades empresariais.
Consideramos que o empreendimento
condomínio misto (empresarial e residencial).

caracteriza-se

como

Techo 2
O empreendimento apresenta coeficiente de ocupação de 61%
2
2
(64.405,27m ) e de utilização 1,8 (194.877,84m ), posto isto,
conforme LM 5716/07 e sua lei complementar LM 5892/08 artigo 4º,
não há óbices tanto aos índices urbanísticos apresentados quanto ao
uso misto do local considerado NC - não conflitante na AEP2 – 06,
(anexo I da LM 5716/07).
Observa-se que, salvo a caracterização como de interesse social do
empreendimento residencial proposto, em face ao DM 13.409/2001, o
2
interessado deverá observar no mínimo 70m de área útil por unidade
habitacional conforme artigo 45 da LM 5716/07.
Em face a lei de uso e ocupação do solo, em seu artigo 42 o qual
abarca sobre condomínio misto, é nosso parecer, salvo apresentação
de justificativa técnica complementar com a mudança da situação
exposta referente às áreas destinadas aos empreendimentos, que o
interessado deverá reservar 15% de área institucional a ser doada ao
município e a ser definida previamente ao alvará de construção.
Conforme LM 5716/07, anexo V, o empreendimento deverá aprovar
previamente ao alvará de funcionamento definitivo, Estudo de Impacto
de Vizinhança, o qual abarcará avaliação de impactos negativos e
positivos na vizinhança imediata e mediata e soluções mitigadoras à
tais possíveis impactos negativos.
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Em observação à LE 12526/07, o empreendimento deverá efetivar
sistema de controle de águas pluviais (sistema de tanques de
retenção).
Dado o porte do empreendimento e as condicionantes às questões de
trânsito, meio ambiente, adução de água e destinação de esgotos
(SABESP) e resíduos sólidos e por fim legais. É nossa sugestão, que
o mesmo tenha oitiva de diretrizes técnicas da SMT-1 e 2, SHAMA-3,
SO-1 e PGM-104, em complementação à estas diretrizes, sem
prejuízo de outros pareceres técnicos solicitados pela d. Secretaria de
Obras.
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Questionário:
Assunto: Implantação de Shopping em área industrial desativada em
bairro central da cidade
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 3 (4,5
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
> Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 2 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
> Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas
de porte e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 3 (6,0 pontos)
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
> Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 19,5 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
Conforme o parecer, o empreendimento apresentava uma solução viável ao
dar uma função social a uma área abandonada e estratégica da cidade.
Portanto adequava-se às diretrizes previstas pelo Plano Diretor para aquela
região do município.
Porém, conforme pode ser observado no parecer, a legislação (artigo 45 da
LM 5716/07),diminuía as possibilidades de empreendimentos habitacionais,
restringindo-os ou a unidades de interesse social, que conforme decreto
municipal (DM 13.409/2001) deveriam ser inferiores a 60m2, ou então
superiores a 70m2, o que com tal política urbana, não se permitiria a
construção de unidades na faixa de habitações populares, entre 60 e 70m2.
O parecer observa o plano diretor e sua legislação complementar no tocante
a necessidade de doação de 15% da área em conformidade a lei de uso e
ocupação (LM 5716/2007) em seu art. 42. Tal doação visa, conforme
apresentado no processo de elaboração do Plano Diretor (PA 5061/2005)
criar um banco de terras para uso institucional, onde propõe-se a instalação
futura de escolas ou de outro equipamento público que minimize o impacto
social advindo de uma nova população para a região, semelhante quanto ao
proposto pela LF 6766/79 quando do parcelamento do solo.
Conforme o parecer, o empreendimento, em que pese apresentar-se como
benéfico ao uso do solo, por dar função social a uma área abandonada,
necessita em consideração ao seu impacto durante sua atividade uma
adequação urbanística, conforme previsto na LM 5716/07, anexo V – Lei de
Estudo de Impacto de Vizinhança, oriunda do novo Plano Diretor.
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Figura 3-2 – Aerofoto sobre a área do futuro shopping.

A aerofoto, apresenta ao centro da imagem a grande área destinada ao
shopping, onde observa-se o entorno residencial e o sistema viário
Fonte: Google Earth / 2012

Concluímos que neste caso as implicações edilícias da nova legislação
proporcionam uma porta para uma melhor adequação de empreendimentos
deste porte. É no Estudo de Impacto de Vizinhança que o poder público e a
comunidade poderão manifestar-se e ao menos diminuírem os impactos
negativos que tal atividade proporcionaria.
A legislação não impede a implantação de tal empreendimento, pois está em
conformidade ao zoneamento, porém conforme previsto pelo plano diretor e
suas leis complementares, o mesmo agora necessitará observar um Estudo
de Impacto de Vizinhança que na legislação anterior não existia. Antes seria
possível instalar tal atividade sem que houvesse qualquer contrapartida
urbanística.
Conforme a LM 5714/2007 de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV,
podemos observar que tal empreendimento terá possíveis readequações
viárias e ambientais, esta última, conforme previsto em lei, quanto a uma
construção limpa com a correta destinação dos resíduos da construção civil
e mesmo posteriormente, durante seu funcionamento, a lei permite que o
município exija a adoção de outras condicionantes ambientais como: a
implantação de uma política de promoção da reciclagem dos resíduos
advindos da atividade.
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Da pontuação: 19,5 pontos
Mediante questionário o caso é classificado com 19,5 pontos o que
representa uma pontuação alta e demonstra efetiva aplicação do Plano
Diretor.
Compreendemos pelas respostas que foi a compatibilidade da atividade
proposta com o zoneamento que permite que o parecer demonstre a
utilização do plano numa gestão que considere os aspectos de impacto
ambientais, sociais e econômicos.
O parecer apresenta boa pontuação quanto a itens de participação por
promover a utilização de EIV-Estudo de Impacto de Vizinhança.
É a partir do fórum específico gerado por tal estudo que se abre a
possibilidade de participação da sociedade civil, no debate quanto a
instalação deste tipo de empreendimento, que tanto provoca impactos
negativos como positivos.
Os pareceres urbanísticos, para casos semelhantes, demonstram a
aplicação do Plano Diretor quando explicitam que o zoneamento está de
acordo com as expectativas de desenvolvimento propostas pelos atores
construtores da cidade, o plano diretor não está em conflito e sim promove a
gestão racional da ocupação urbana. Assim, com o zoneamento o plano
demonstra que atividades, como esta tratada no parecer, é necessária para
cidade, porém não exime de ferramentas a correta gestão dos impactos
ambientais, econômicos e sociais e para tanto espera-se que parecer
urbanístico seja o meio de aplicação de tal lógica.
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3.2.6 Parecer 03
PA: SB 23247/ 2007-04 – Diretrizes Urbanísticas
Assunto: Diretrizes para construção habitacional do mercado popular
Dados:
Localização: Rua Professor Rubião Meira / Av. Álvaro Guimarães / R. Tibério
Pedreschi
Área real – segundo escrituras: 5.887,10 m2
Inscrição Imobiliária: 015.036.028.000 e 015.036.176.000

Transcrição:
Trecho I
A área útil mínima não inferior a 70.00m² (setenta metros quadrados) por
unidade habitacional, conforme art. 45 da LM 5716/2007.

Trecho II
2- Prever e grafar em planta no mínimo 144 vagas, + 10 (dez) vagas para
visitantes sendo 02 (duas) para deficiente físico conforme LM 5716/2007,
anexo IV-B – PGT-3 e Decreto Federal 5.296/04, total de vagas de
automóveis: 156 vagas;
5- Manter o acesso do empreendimento livre de quaisquer obstáculos ou
fechamento, recuando portões no mínimo 06 metros, a fim de proporcionar
uma área para que usuários aguardem a abertura do portão ou outro
dispositivo sem obstruir a via ou passeio público

Trecho III
D: reserva de área:
Conforme artigo 43 da LM 5.716/07, o empreendimento deverá reservar
área de 5% (cinco por cento), destinada exclusivamente ao lazer e
recreação dos condôminos, obedecendo aos recuos, distanciamentos,
coeficientes de ocupação e área de construção, previstos para a zona em
que se localizar.

78
Questionário:
Assunto: Diretrizes para construção habitacional do mercado popular
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 5 (5,0
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
> Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 4 (4,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas de porte
e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
> Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 1 (2,0 pontos)
> Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de
Vizinhança, gerando-se proposituras a serem adotadas.
Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 17 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
Considerando-se a demanda habitacional, comum na região Metropolitana
de São Paulo, e os casos de investimento em habitações de Mercado
Popular, comumente não há óbices nos municípios, mas pode-se observar
que o município não furtou-se em exigir condicionantes para dois aspectos
impactantes de empreendimentos residenciais. Um é o transito e o segundo
a reserva de área para lazer dos novos moradores.
Quanto ao trânsito, a nova legislação observa uma forma de minimizar o
impacto do empreendimento diretamente na via de sua implantação,
condiciona duas observações a serem atendidas, uma diz respeito a vaga de
visitantes, o que na legislação anterior de uso do solo (LM 4446/96) não era
previsto, bem como uma área de acomodação para que o veículo não
prejudique o transito na espera de abertura dos portões de entrada.
Parecem, simples adequações edilícias, mas prevendo-se sua utilização há
uma melhora no projeto e na mitigação do impacto da atividade residencial
ao entorno.

Figura 3-3 – Imagem da obra já em execução.

A imagem mostra a obra já em construção observando os recuos, em
relação a via, necessários para acomodação do seu impacto de transito e
criação de área de lazer para os moradores.
Fonte: Google Earth / 2012
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A área de lazer prevista em lei (no caso, 5% da área), qualifica em conjunto
aos recuos, ambientalmente o projeto tornando-o melhor para a comunidade
que irá ocupa-lo. Tal ganho se dá por meio de uma alteração edilícia simples
que diminui o impacto social do empreendimento que de outra forma
ofereceria um projeto menos humano, nivelado a uma máquina de morar 11 e
não a um espaço a ser compreendido como lugar 12 .
Da pontuação: 17 pontos
Mediante questionário o estudo de caso foi aferido com 17 pontos o que
representa uma pontuação alta.
Identificou-se uma grande compatibilidade da atividade com o zoneamento
proposto pelo Plano Diretor. Observa-se uma baixa pontuação quanto a itens
de participação, dada a conformidade do tipo de atividade com o
zoneamento e características residenciais do entorno, não sendo necessário
portanto, a abertura de um fórum específico de debate sobre a implantação
do mesmo.
Tal atividade seria aprovada pela legislação anterior ao Plano Diretor vigente
sem

grandes

alterações

construtivas

ou

questionamentos

de

incompatibilidade urbanística.

11

FOURIER, Ch. Des modifications à introduire dans l’architecture des villes? In: Choay, F. (Org.). O
0
Urbanismo – Utopias e Realidades. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 3 edição, 1992. p. 09, 11.
12

0

LYNCH, K. A imagem da cidade. Editora: Martins Fontes, 1 Edição, São Paulo, 1997.

81

3.2.7 Parecer 04
PA: SB 02424/2008-16– Certidão
Assunto: Certidão de aceite do município a implantação empresarial
industrial em área de mananciais
Transcrição:
Trecho 1
Por tratar-se de terreno em área de Proteção aos Mananciais, o
requerente deve observar, os recuos pertinentes ao caso, constantes no
artigo 60 da LM 5716/07, respeitado no mínimo 5 metros de recuo frontal
conforme artigo 54 deste mesmo diploma legal.
Informação:
Em análise do presente e em observância a LM 5716/07 – Uso do Solo, e
desde que apresentado EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, em
observância ao artigo 13 da LM 5714/07, o requerido em folha 02, ao
nosso entender s.m.j. , poderá prosperar desde que caracterizado e
implantado como Condomínio Industrial.
Ressaltamos em especial atenção, que o requerente deve observar,
antecedendo aos alvarás de construção e funcionamento, às legislações
ambientais pertinentes à área do Manancial Billings, com atenção, quanto
às diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado – SMA e da
Secretaria de Habitação e Meio Ambiente - SHAMA.
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Questionário:
Assunto: Certidão de aceite do município a implantação empresarial
industrial em área de mananciais
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 3 (4,5
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
> Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 3 (3,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
> Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o
zoneamento, porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 2 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
> Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas
de porte e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 2 (4,0 pontos)
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
> Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 14,5 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
Conhecido o caso, podemos observar prontamente no parecer, que quanto
aos recuos obrigatórios em área de mananciais, a legislação sob a ótica do
Estatuto da Cidade, em nada alterou as exigências já presentes na
legislação estadual ou municipal.
Num segundo momento, observa-se que mediante os preceitos do Estatuto
da Cidade, abre-se a possibilidade de solicitação da adequação e alteração
edilícia e/ou urbana do empreendimento, fato balisado mediante o
atendimento de prévia apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança –
EIV. Observamos que antes do Plano Diretor de 2006, não havia tal
instrumento, e portanto, não haveria qualquer forma de institucionalmente
solicitar alterações edilícias e/ou urbanas significativas de adequação
sustentável do empreendimento e da atividade para com o entorno.

Figura 3-4 – Imagem de empresas em área de mananciais.

A imagem mostra o tipo de ocupação industrial existente na margem norte
da represa Billings.
Fonte: Google Earth / 2012

O EIV, conforme especificado em lei, pode ter abrangência de exigência
desde a adoção de materiais e projeto ecologicamente corretos e solidários à
preservação ambiental dos mananciais, até a exigência de adoção de
atividades de educação ambientais e/ou formas de minimizar os resíduos
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oriundos da atividade em si, bem como, exigir selos ambientais de
sustentabilidade (ex. LEED, AQUA) 13 conforme o caso.
Da pontuação: 14,5 pontos
Mediante questionário o empreendimento é classificado com 14,5 pontos
onde apresenta pontuação media por apresentar baixa compatibilidade da
atividade para com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor.
Neste caso foi mediante a adoção do Estatuto da Cidade e ferramentas
como o Estatuto da Cidade que a participação da comunidade será
possibilitada para proporcionar a conformidade do tipo de atividade com o
zoneamento e características ambientais do entorno. Tal atividade
provavelmente seria indeferida pela legislação anterior ao Plano Diretor de
2006, por esta não conter na época, instrumentos que possibilitam hoje
meios de mitigação de impactos ambientais e compatibilização de atividades
econômicas em áreas ambientais que desta forma trarão benefícios sociais
num segundo momento, conforme previsto para um desenvolvimento
sustentável.

13

LEED e AQUA representam um fomento ao desenvolvimento sustentável e a qualificação da
construção civil, mediante a outorga de selos de sustentabilidade adquiridos a partir da avaliação da
aplicação de conceitos e propostas específicos de cada selo.
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3.2.8 Parecer 05
PA: SB 186/96-41 – Certidão para uso em regularização fundiária e de
atividade econômica, perante o estado.
Assunto: Parecer quanto a regularização de atividade econômica de
pesque e pague pré-existente em área de mananciais
Transcrição:
Trecho 1
Em atenção ao solicitado, conforme LM 5716/07, observamos que tal
atividade na área de uso do solo na qual se encontra é possível de
instalação.
Em consideração ao exposto pela d. SHAMA em cota de fls. 52,
observamos, s.m.j. que:
1- Conforme Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, o Plano
Diretor do Município, LM 5593/06, observa zoneamentos especiais, os
quais, conforme suas características definem-se de interesse Social ou de
interesse Ambiental. Tais Zonas Especiais, caracterizam-se por de fato
observarem no futuro a devida regularização fundiária e de uso do solo,
dado que tanto em ocupações habitacionais precárias, como em
atividades econômicas com problemas de adequações ambientais, as
mesmas necessitam de ações específicas de conformidade e mitigação
de forma a adequá-las às condicionantes urbanas e ambientais de
sustentabilidade local.
Posto isto, observa-se que a área de uso do solo do presente encontra-se
também em ZEIA-5 – Zona Especial de Interesse Ambiental – 5, conforme
artigo 78 inciso VI da LM 5593/06 – Plano Diretor.
Observamos que conforme o Estatuto da Cidade, as Zonas Especiais, por
seu caráter excepcional e de comprometimento para com a regularização
fundiária, inclusão social e reestabelecimento da sustentabilidade
ambiental, sobrepõe-se a qualquer outro zoneamento, incluso, a Lei
Específica de Mananciais vigente, até porque tais áreas detêm problemas
que não as caracterizam em conformidade às normas técnicas legais
comumente utilizadas, necessitando desta forma das ações mitigadoras e
compensatórias, afetas às zonas especiais sociais ou ambientais.
2- Conforme o exposto no item 1 acima, observamos que o presente
processo, trata-se de regularização de situação pré-existente, que em
conformidade a legislação federal do Estatuto da Cidade e do Plano
Diretor, poderá ter regularização, desde que observadas condicionantes
técnicas de titularidade da terra e mitigação, compensação e/ou
resolução dos impactos ambientais gerados na Unidade de Planejamento
Ambiental (UPG-A-17 – FIC fls. 55), na qual se encontra, unidade esta,
conforme especificada no Plano Diretor do Município.
Observamos que a mitigação, se for o caso, dar-se-á na UPG-A-17, dado
que conforme sua constituição, toda e qualquer ação ambiental
mitigadora, deverá observar a preservação do braço hídrico formador da
represa Billings no qual a atividade se encontra, braço este formado pelas
sub-bacias que denotam, em conjuntos, as Unidades de Planejamento e
Gestão Ambientais – UPG-As.
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Posto isto, é nosso parecer que tal atividade, conforme Zoneamento
Municipal – LM 5716/07, é permitida no local, porém, dada a préexistencia do mesmo, e em especial o parecer técnico diverso do DUSM
fls. 52, observamos que para a regularização da situação existente, além
da observação ao exposto no item 2 acima, tal regularização é possível,
desde que tecnicamente também seja embasada em Estudo de Impacto
Ambiental e seguinte Relatório de Impacto Ambiental, nos quais sejam
apresentadas e em conjunto ao poder público e demais instituições, sejam
acordadas, as devidas compensações, adequações e mitigações
ambientais, na implantação de tal atividade.
Dada, a complexidade, e necessária participação de outras secretarias e
órgãos, para regularização do presente, sugerimos o encaminhamento do
mesmo para a d. PGM-104, para análise e avaliação legislativa quanto a
possibilidade de regularização conforme supra apresentado.
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Questionário:
Assunto: Parecer quanto a regularização de atividade econômica de
pesque e pague pré-existente em área de mananciais
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 3 (4,5
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
> Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 2 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
> Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas
de porte e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 3 (6,0 pontos)
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
> Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 19,5 PONTOS

88
Análise edilícia / urbanística:
Conforme podemos observar este parecer se utiliza e cita tanto o Estatuto da
Cidade quanto a nova legislação do Plano Diretor municipal.
Podemos avaliar que o parecer apresenta o conflito que há na sobreposição
da legislação estadual, federal e municipal sobre as áreas de mananciais.
Tanto está correto dizer que se deve observar a legislação estadual
específica de mananciais, que é a mais restritiva, quanto é possível observar
a especificidade de regularização e/ou mitigação da zonas especiais de
interesse ambiental, como proposto pela legislação federal do Estatuto da
Cidade e aplicadas na legislação municipal pelo Plano Diretor e pela Lei de
uso e ocupação do solo.
O parecer discorre sobre a necessária mitigação, compensação e/ou
adequação edilícia previamente a qualquer aprovação, e que tal ação deverá
observar a região do impacto ambiental, definida pela Unidade de
Planejamento e Gestão Ambiental (UPG-A), segundo a delimitação dada
pelo Plano Diretor (LM 5593/2006).
Podemos observar ainda neste trecho a seguir que o parecer utiliza como
base legislativa o Estatuto da Cidade e em conseqüência as Zonas Especiais
definidas pelo Plano Diretor municipal, para que sob a luz da legislação em
vigor haja uma solução para uma situação de regularização fundiária.
“conforme o Estatuto da Cidade, as Zonas Especiais, por seu
caráter excepcional e de comprometimento para com a
regularização fundiária, inclusão social e reestabelecimento
da sustentabilidade ambiental, sobrepõe-se a qualquer outro
zoneamento...”
Avaliamos que a existência do Estatuto da Cidade, proporcionou ao menos
na legislação municipal, meios de proporcionar a regularização fundiária
mediante a adequação ambiental e edilícia da atividade considerada irregular
na área de mananciais.
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Figura 3-5 – Imagem crateras utilizadas como pesque e pague.

A imagem mostra crateras de exploração mineral em área de mananciais,
inundadas e utilizadas como pesque e pague.
Fonte: Google Earth / 2012

Da pontuação: 19,5 pontos
Mediante questionário o parecer urbanístico é classificado com 19,5 pontos o
que representa pontuação alta devido a necessidade de utilização das
ferramentas do Plano Diretor para que seja viável o que é proposto pelo
empreendimento.
Antes da legislação vigente, não haviam alternativas, e mesmo o EIA/RIMA
(Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, respectivamente) solicitado pelo
estado proporciona apenas um panorama detalhado da situação, sem no
entanto propor uma solução mitigadora. Raramente, quaisquer atividades na
área de mananciais iriam se propor a regularizar uma situação que não tinha
legalmente uma solução plausível para sua manutenção. A nova legislação
mediante a adoção do Estatuto da Cidade, apresenta ferramental que tenta
equilibrar uma situação social ou econômica pré-existente a uma melhor
adequação ambiental, mediante possíveis alterações edilícias.
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3.2.9 Parecer 06
PA: SB 15.806/2006 – Diretrizes pós-outorga onerosa
Assunto: DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VERTICAL À LUZ DA LEI MUNICIPAL 5.555 DE 03 DE AGOSTO DE 2006 –
Outorga Onerosa.

Dados:
Localização: Rua Princesa Maria Amélia com Avenida Pery Ronchetti com Rua
Princesa Francisca Carolina com Alameda Dom Pedro de Alcântara e Avenida
Wallace Simonsem
Área: 17.080.83 m²
Inscrição Imobiliária: 004.037.009.000

Transcrição:

Trecho I
A área também se situa inserida no perímetro delimitado pela planta nº.
A1-7313, conforme a Lei Municipal 5.555 de 03 de agosto de 2006 Concessão de Outorga Onerosa do Direito de Construir, a qual versa
quanto à promoção e aproveitamento adequado dos imóveis nela
inseridos, objetivando seu desenvolvimento urbano sustentável, o qual
visa o equilíbrio econômico, social, ambiental e cultural, considerada a
infra-estrutura da referida região;

Trecho II
B: Área útil mínima, conforme artigo 3º, parágrafo 3º da L.M. 5.555/06.
A área útil mínima não poderá ser inferior a 120.00m² (cento e vinte
metros quadrados)
C: Vias de circulação e acesso:
De acordo com a L.M. 5.555/06, artigo 3º, parágrafo 1º e nos termos de
seu Anexo I, deverá ser observada faixa de desaceleração e aceleração
para a entrada e saída de veículos, com largura mínima de 3,00m (três
metros) de rolamento e recuo.
Considerando o preconizado no Código de Transito Brasileiro, e na L.M.
5.716/07, o interessado deverá:
1Prever e grafar em planta o total de vagas para visitantes e para
pessoas de mobilidade reduzida, de acordo com a L.M 5.716/07 (para
visitantes: 01 vaga para cada 15 unidades habitacionais; e observar
Decreto Federal nº 5.296/04 que prevê 2% das vagas a serem destinadas
para pessoas de mobilidade reduzida, vagas que poderão ser
contabilizadas do total de vagas para visitantes)
2Sinalização vertical (intermitente), nas entradas e saídas de
automóveis e utilitários;
3Prever local para carga e descarga, conforme L.M. 5.716/07;
4Manter desvinculado o acesso de pedestres com o(s) de veículos;
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5Manter os rebaixamentos de guias previstos em projeto; e
6Prever sinalização de alerta intermitente nas entradas/saídas de
veículos.
Atender critérios estabelecidos pela Secretaria do Estado dos Negócios
de Segurança Pública - Polícia Militar do Estado de São Paulo - Corpo de
Bombeiros; e alterações posteriores - para uso residencial;
D: reserva de área institucional:
Pela forma apresentada, e desde que o empreendedor apresente
matrícula das áreas desdobradas e registradas, o mesmo deverá oferecer
reserva de área destinada ao lazer e recreação exclusiva dos
condôminos, correspondente a 5% (cinco por cento) do total do terreno de
cada empreendimento, com locação interna ao condomínio e que não
será doada ao município.
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Questionário:
Assunto: DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VERTICAL À LUZ DA LEI MUNICIPAL 5.555 DE 03 DE AGOSTO DE 2006 – Outorga
Onerosa
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 3 (4,5
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
> Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 3 (3,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
> Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o
zoneamento, porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 3 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas de porte
e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
> Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 2 (4,0 pontos)
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
> Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 14,5 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
Conforme se observa, o empreendimento residencial que se utilizou da
outorga onerosa, ferramenta prevista no Estatuto da Cidade, não está isento
de restrições e adequações edilícias de qualificação do projeto.
Destaca-se a exigência em observar unidades residenciais acima de 120m2,
na lógica de diminuir o adensamento e o impacto habitacional sobre a infraestrutura existente. Antes da legislação sob a égide do Estatuto da Cidade,
no município, não havia tal ferramenta, e conforme a legislação de
zoneamento anterior a LM 4446/1996, os índices urbanísticos mais
permissivos permitiam uma ocupação mais densa, o que em áreas
demograficamente inflacionadas, ocasionava pressão excessiva sob a infraestrutura e equipamentos públicos.
Outros ganhos urbanos, foram que mediante a nova legislação, as
exigências de alteração edilícia quanto a adequação de transito, como a
geração de vagas para visitantes e desenho dos acessos, bem como, a
exigência de áreas reservadas ao lazer (5%) e portanto garantia mínima de
qualidade ambiental para empreendimentos residenciais, conforme a LM
5716/2007 – Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS).
Da pontuação: 14,5 pontos
Mediante o questionário o parecer teve 14,5 pontos, os quais formaram-se
devido a solicitação do poder público, de utilização do Estudo de Impacto de
Vizinhança. Tal solicitação advém dos índices urbanísticos requeridos, que
apresentam incompatibilidade para com o zoneamento.
Em que pese o entorno ser residencial (porém de baixa densidade), o
empreendimento utilizará de Outorga Onerosa, e será viável porque tal
ferramenta está presente no Plano Diretor e é apresentada no parecer
urbanístico.
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3.2.10

Parecer 07

PA: SB 02162/2008-57– Diretrizes
Assunto: DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS II DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO GRANDE ABC – UNIDADE DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
Dados:
Proprietário: República Federativa do Brasil
Interessado: Governo Federal
Localização: Marginal Esquerda da Via Anchieta altura do Km 17
Área: 120.349,73 m²
Inscrições Imobiliárias: 011.003.001.000; 011.003.007.000; 011.003.006.000 e parte da
011.003.029.000
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA USO E ATIVIDADE
CONFORME Lei Municipal 5.716/2007, Capítulo III, Seção II.

EXCEPCIONAL

Transcrição:
Trecho I
Diretrizes específicas conforme artigo 29 parágrafo 2
5716/2007.

0

da LM

Coeficientes de Utilização e Ocupação a serem adotados para este
uso excepcional:
a)
Coeficiente de utilização máximo igual a 4,0 (quatro);
b)
Coeficiente de Ocupação máximo de 50% para coeficiente de
utilização 4,0
c)
Coeficiente de Ocupação máximo de 80% para coeficiente de
utilização 2,5
d)
Deve ser observada a equação do artigo 47 da LM 5716/2007 para
coeficientes de ocupação em referencia aos coeficientes de utilização no
intervalo entre 2,5 e 4,0.
Para as edificações:
Recuos:
a)
Recuo mínimo de frente para Marginal Esquerda da Via Anchieta,
prever 30,00m (trinta metros), a partir do limite da faixa de domínio da
Rodovia Anchieta para com o terreno;
b)
Recuo mínimo de frente para a Av. São Paulo (ramo 400), de
15,00m (quinze metros),
c)
Recuo mínimo de frente para a Rua “A”, 10,00m (dez metros)
d)
Recuo mínimo de sub-solo, para a Rua “A”, 5,00m (cinco metros)
e) Recuos laterais e de fundos e afastamento entre prédios no mesmo
imóvel:
1- recuo de 5,00m (cinco metros): até 12 pavimentos ou 36,00m (trinta e
seis metros) de altura;
2- recuo de 7,00m (sete metros): de 13 pavimentos ou 36,01m (trinta e
seis metros e um centímetro), até 30 pavimentos ou 88,20m (oitenta e oito
metros e vinte centímetros) de altura, e
3 - recuo de 10,00 m (dez metros): mais de 30 pavimentos ou 88,21m
(oitenta e oito metros e vinte e um centímetros) de altura.

–
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Das áreas não computadas para coeficiente de utilização:
Não serão computadas para efeito do cálculo do coeficiente de utilização
e para cálculo da altura, mesmo que conjugadas a outras categorias de
uso, as áreas destinadas a:
a) praças internas e externas, teatros, salas de espetáculo, cinemas e
anfiteatros (excluídas salas de aula ou anfiteatros utilizados como tal);
b) pavimentos destinados à fruição pública como circulação de pedestres,
localizadas no pavimento térreo ou em pavimentos correspondentes à
soleira de ingresso da edificação no nível dos logradouros públicos;
c) estacionamento de veículos até o limite máximo igual a 2 (dois)
pavimentos acima do nível da soleira, devendo respeitar recuo de frente
de 30m para a Marginal Esquerda da Via Anchieta e de 15,00m (quinze
metros) de frente para a Via do Túnel;
d) porões e subsolos sem aproveitamento para qualquer atividade
permanente ou habitação;
e) casa de máquinas, caixas d’água e reservatórios;
f) áreas de atividades sociais e recreativas, tais como churrasqueiras,
salões de festa e outras;
g) habitação de zelador, quando a área construída não superar 50,00m²
(cinqüenta metros quadrados);
h) cabines-de-força, guaritas e portarias;
i) circulação horizontal e vertical de uso comum dos edifícios do campus,
e
j) heliponto.

Trecho II
Para elaboração do projeto, considerando o que preconizado no Código
de Transito Brasileiro, e na L.M. 5.716/07, o interessado deverá:
1Prever e grafar em planta no mínimo 01 vaga para cada 02
estudantes;
2Prever e grafar em planta o total de vagas para pessoas de
o
mobilidade reduzida, de acordo com o Decreto Federal n 5.296/2004 que
prevê 2% das vagas a serem destinadas para pessoas de mobilidade
reduzida;
3Prever e grafar em planta vagas em separado das citadas acima,
para equipamentos como cinema, salas de espetáculos, teatro e
anfiteatro;
4Prever acesso com faixa de aceleração e desaceleração: acesso
em que a ligação entre a via pública e a área de estacionamento dispõe
de trecho paralelo à via pública que permite a redução de velocidade para
acessar ou sair do estacionamento;
5Prever acesso com área de acumulação: acesso em que, além da
faixa de desaceleração, haja área de parada suficiente para conter parte
da demanda ao estacionamento antes do dispositivo de controle de
acesso (ex. portaria) ou, no caso da inexistência desta, antes do acesso à
primeira vaga;
6Prever e grafar em planta local para embarque e desembarque de
peruas, micro ônibus e ônibus escolares;
7Sinalização vertical (intermitente), nas entradas e saídas de
automóveis e utilitários;
8Prever e grafar em planta o acesso e local de carga e descarga; e
9Prever acessos desvinculados de pedestres e veículos.
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Atender critérios estabelecidos pela Secretaria do Estado dos Negócios
de Segurança Pública - Polícia Militar do Estado de São Paulo - Corpo de
Bombeiros; e alterações posteriores - para caso haja uso residencial
dentro do campus;
C: reserva de área institucional e outros equipamentos públicos:
Considerando tratar-se de atividade excepcional, para melhor interface e
contextualização desta para com seu entorno:
1a Universidade deverá prever na frente para a Av. São Paulo, e na
divisa com a área do futuro Campus da Faculdade de Direito São
Bernardo, áreas verdes livres (praças), para convívio e interface entre a
universidade e o entorno
2a somatória de áreas verdes de livre acesso ao público e de uso dos
estudantes e funcionários da universidade, deverá ser de no mínimo 10%
da área do terreno
3a Universidade deverá prever bolsão verde de no mínimo 5 metros
na divisa com os fundos residenciais do loteamento Jd. Hollywood, para
minimizar impactos sonoros e outros para com a vizinhança imediata
4a Universidade deverá prever passarela de interligação e
transposição da via Anchieta, de forma a possibilitar o acesso de
pedestres (alunos, docentes, funcionários e outros), sendo necessária a
prévia oitiva da DERSA quanto à implantação desta diretriz.
5a Universidade deverá prever paradas de ônibus nas Marginais
Direita e Esquerda da Via Anchieta, na altura da passarela supra citada,
de modo a proporcionar diminuição de trajeto de transporte coletivo à
Universidade e facilitar o acesso de pedestres à mesma, sendo
necessária a prévia oitiva da DERSA quanto à implantação desta diretriz.
E: Água, esgoto e águas pluviais:
1- Prever sistemas de reuso de água.
2- Prever sistemas de tanques de retenção de águas pluviais e/ou
sistemas de percolação destas, conforme disposto no Lei Estadual
12.526/2007.
3- Prever sistemas de aquecimento solar de água, para atendimento à
vestiários de funcionários e de alunos, bem como possível uso para se for
o caso, em piscinas
4- Solicitar junto a SABESP – Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, as diretrizes de água e esgoto.
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Questionário:
Assunto: DIRETRIZES

PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS II DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO GRANDE ABC – UNIDADE DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 5 (5 pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
> Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais
R. TIPO 2 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
> Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas
de porte e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 1 (1,0 pontos)
> Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de
Vizinhança, gerando-se proposituras a serem adotadas.
Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas.
PONTUAÇÃO GERAL: 15,0 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
Observa-se neste parecer que mediante o artigo 29 parágrafo 20 da LM
5716/2007-LUOS, que versa neste trecho sobre Diretrizes específicas há
utilização de um ferramental próprio de ordenamento urbano e edilício, para
equipamentos públicos excepcionais como o caso de um campus da
Universidade Federal do Grande ABC.
A nova legislação, conforme a LM 5716/2007 – LUOS e a LM 5593/2006 Plano Diretor, prevê formas do poder público municipal exigir para o uso
excepcional, mesmo que de outra esfera de governo, a observação a
parâmetros de sustentabilidade, qualidade projetual, edilícia e de mitigação
de prováveis impactos urbanos e ambientais, o que foi possível ao aplicar-se
o Estatuto da Cidade.
No parecer observamos no trecho I a definição de índices urbanísticos
específicos para a atividade excepcional, posteriormente a definição de
recuos também adequados ao porte do equipamento público proposto. Tal
exceção e maior restrição em relação ao comumente utilizado, possibilita
uma melhor inserção do equipamento para com o viário do entorno e quanto
ao impacto construtivo de grande porte para com a vizinhança residencial
que conforma a área de implantação.
A seguir o incentivo específico dado pelo não computo no coeficiente de
utilização (aproveitamento), de áreas que qualificam o projeto como áreas
para teatros, cinemas, praças, áreas de circulação, estacionamentos e áreas
de lazer, proporcionam que o projeto possa lançar mão e propor a edificação
de tais áreas sem receber ônus por isso, o que viabiliza que os índices
urbanísticos sejam utilizados em outras áreas estratégicas e de interesse
público, como mais salas de aula e laboratórios.
Para adequação de transito alem do incentivo para construção de
estacionamentos, conforme a utilização da nova legislação, é exigido boa
quantidade de vagas para estudantes e docentes, bem como adequações de
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mobilidade e acessibilidade que melhoram a inserção do empreendimento
com o entorno.
Ambientalmente há a exigência de observação de composição de praças e
áreas verdes em conformidade ao entorno imediato da área de implantação,
propondo uma melhor integração e benefícios urbanos a população local.
Ainda destaca-se ambientalmente a exigência de observação quanto aos
recursos hídricos e energéticos ligados ao consumo de água, onde
observamos exigências como a necessidade de prever a construção de
sistemas de reuso da água e de sistema de aquecimento solar desta.

Figura 3-6 – Aerofoto sobre a área da Universidade Federal.

A aerofoto, apresenta ao centro da imagem o grande terreno da universidade
onde observa-se o entorno residencial de baixa densidade.
Fonte: Google Earth / 2012

A nova legislação diferenciasse da anterior principalmente ao viabilizar novas
exigências, em conformidade a uma qualificação ambiental e social que
melhor insere o uso excepcional à realidade já existente.
Da pontuação: 15,0 pontos
Em que pese as inúmeras exigências de adequação do equipamento para
com o entorno e meio ambiente, o parecer não apresenta a exigência por
parte do poder público de apresentação de Estudo de Impacto de
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Vizinhança, o que poderia ter aberto o processo de construção da
universidade ao debate público. Por isso o parecer obteve pontuação baixa
de 15,0 pontos.
Conforme especificado na Lei de Estudo de Impacto de Vizinhança (LM
5714/2007), qualquer cidadão ou grupo de pessoas, pode solicitar a qualquer
momento do processo de aprovação e mesmo após a implantação do
empreendimento ou equipamento público, a abertura de processo específico
para Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, o qual conforme sua lei
específica, permite a participação da sociedade civil, portanto não é furtado à
população os meios de participação na construção do espaço urbano,
conforme previsto no Plano Diretor.
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3.2.11

Parecer 08

PA: SB 13818/2008-99– Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV Tipo 1
Assunto: Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – tipo 1, para
regularização de empresa de sucata.

Transcrição:
Ao
SHAMA-3
Sr. Diretor de Licenciamento Ambiental
Conforme tratativas.
Encaminhamos o presente Estudo de Impacto de Vizinhança, com o prévio
parecer técnico que segue, para vossa análise e parecer sobre o assunto.
Conforme LM 5714/07, ficamos no aguardo de vossa manifestação, para a
elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV correlato ao
processo.
1.

A Instalação de atividade produtiva e que observa a destinação

sustentável de resíduos metálicos, para o que, por derradeiro, há a
proteção do meio ambiente, atende as diretrizes da LM 5593/06 – Plano
Diretor, no tocante a dar função social à propriedade, neste caso, a partir
da geração de emprego, renda e desenvolvimento local bem como de
preservação sustentável do meio ambiente e de correlata destinação
racional de resíduos (conforme exposto nos itens a, b, n de fls. 12 a 13 e
supra mencionado diploma legal).
2.

Em atenção à LM 5.716/07 – Uso e Ocupação do Solo, o imóvel

encontra-se em ARP3 – Área Residencial Permissiva 3, sendo permitido o
uso em questão, desde que observadas as condicionantes de preservação
da qualidade ambiental e adequações e responsabilidades técnicas
conforme a legislação vigente.
3.

Atendendo à LM 5714/07 – EIV, observamos que todos os requisitos

para análise de EIV foram apresentados e registrados no presente
processo.
4.

Trata o assunto, de atividade de reciclagem e destinação, via

comercialização, de sucata e materiais metálicos.
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5.

Observamos que o entorno do empreendimento (item III do Memorial

Descritivo fls. 11 e levantamento de fls. 22 à 25) é composto na vizinhança
imediata por estabelecimentos empresariais e mediata pela presença de
residências

intercaladas

com empresas, desta

forma

a

atividade

pretendida não causa prejuízo à conformação urbana e de ocupação do
entorno estando em consonância com a LM 5716/07, na qual não há
incompatibilidade desta atividade para com o zoneamento local. (FIC fls.
04 e 05)
6.

Conforme informado no Memorial Descritivo, a atividade não

provoca impactos à ventilação e iluminação do entorno bem como de
vibração (itens h, i e j das fls.12 e 13).
7.

Verifica-se em vistoria, que a atividade não provoca poluição sonora

diferenciada a já observada na via e entorno empresarial misto no qual se
encontra.
8.

A natureza da atividade prevê a apresentação previamente ao alvará

de funcionamento definitivo, de vistorias de Bombeiros bem como, de
anuência prévia da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente do
Município.
9.

Deverá ser compromisso do empreendimento, a observação das

normas da ABNT cabíveis ao caso bem como o zelo quanto a não
contaminação do lençol freático por material depositado sobre o piso do
local
10.

Deverá ser compromisso do empreendimento, a observação à

proteção de material exposto e o correto acondicionamento deste para a
não proliferação de vetores (ex. mosquitos, baratas, ratos, etc), bem como,
a apresentação previamente ao alvará de funcionamento provisório, de
certificados que comprovem tratamento da área contra tais vetores.
11.

Deverá ser compromisso do empreendimento, observar filtragem de

fragmentos e poluição difusa, previamente ao despejo das águas pluviais e
de esgoto advindas da atividade, para as redes correlatas da região.
12.

A área, conforme a FIC (fls.10 e 11), não detêm patrimônio histórico,

cultural tombado.

103

13.

O empreendimento observará, para adaptação e funcionamento, a

legislação, urbanística, ambiental e edilícia vigente, no que couber.

Por derradeiro, é nosso parecer técnico que, para aprovação do EIV tipo
01 em tela, em observância a LM 5714/07 e suas complementações
legislativas, o interessado deverá tomar ciência e aceite, conjuntamente a
duas testemunhas, do exposto acima, bem como, das complementações a
serem dispostas neste por d. SHAMA, o que se conformará como termo de
compromisso. Em seguida o conjunto parecer final e compromisso, será
publicado em formato de Relatório de Impacto de Vizinhança, como
previsto em lei.

104
Questionário:
Assunto: Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – tipo 1, para
regularização de empresa de sucata
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 3 (4,5
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
> Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais.
R. TIPO 2 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
> Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas
de porte e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 2 (4,0 pontos)
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
> Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 17,5 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:
Observa-se neste parecer técnico de Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV,
a característica específica da legislação de São Bernardo, onde na LM
5714/2007-EIV, há dois tipos de EIV o tipo 1 e o tipo 2.
Conforme a legislação específica, o tipo 1 é configurado para atendimento a
casos de pequeno porte mas que por sua natureza detêm algum tipo de
impacto, o tipo 2 observa um procedimento diferenciado, por ser configurado
para análise de grandes escalas ou de problemas urbanos que a comissão
entende que necessita a confecção de Estudo de Impacto de Vizinhança.
Ainda sobre a LM 5714/2007-EIV, o poder público municipal, por entender o
custo de contratação de serviço específico de confecção de um EIV pelo
cidadão de pequena escala, proporcionou o EIV – Tipo 1, onde as
condicionantes previstas pelo Estatuto da Cidade para realização de um EIV
e seu correlato Relatório de Impacto de Vizinhança, são respondidas
mediante análise de técnicos especializados do poder público municipal. É
uma forma de subsídio para que a política urbana de controle ambiental seja
o mais abrangente e viável possível.
Já o EIV – Tipo 2, conforme a lei específica, denota a necessidade de
contratação tanto por parte do empreendimento analisado quanto pela
prefeitura, de duas empresas especificas, uma para realizar o estudo e outra
para realizar a avaliação e as propostas mitigadoras. A lei também permite
que a prefeitura possa usar seu corpo técnico porém para a análise final e
deliberativa do EIV tipo 2, é necessária a formação de uma comissão
específica mista, com a participação de entes governamentais e de
representantes da sociedade civil.
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Da pontuação: 17,5 pontos
Conforme lei específica, não há restrições de área ou atividade para
solicitação de EIV, apenas a observação, que o EIV-Tipo 2 apenas pode ser
solicitado pelo poder público em deliberação de comissão específica e após
constatado que o EIV-tipo 1 não atende ao caso.
Conforme o Plano Diretor e a lei específica, é solicitado como material
complementar e necessário ao EIV a confecção do RIV – Relatório de
Impacto de Vizinhança a ser publicado na integra no diário oficial do
município ou em meio de comunicação semelhante. O parecer, por utilizar o
Estatuto presente no Plano Diretor para que seja possível mitigar os
impactos de vizinhança e ambientais o que possibilita a participação no
processo de aprovaçao, a pontuação do parecer foi de 17,5.
No parecer há previsão que a atividade irá contribuir na função social da
propriedade porém sem ignorar às necessárias adequações ambientais. O
Plano Diretor permite tal parecer, o que não seria possível com a legislação
anterior.
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3.2.12

Parecer 09

PA: RR 00795/1998 – 28 – Autorização para depósito de resíduos da
construção civil em área de mananciais.
Assunto: Antigo porto de areia, funcionando como pesque e pague em
área de mananciais, pretende preencher crateras de exploração mineral
com resíduos da construção civil e após, reconstituir a mata préexistente.

Transcrição:
Em atenção ao solicitado em fls. 639.
Endossamos o parecer técnico de fls. 659 à 662 e complementando-o
seguem informações complementares sobre o porto de areia.
Trata o tal porto de areia, de antiga área de exploração mineral a qual
data de período anterior à legislação de proteção aos mananciais e da
caracterização do Parque Estadual da Serra do Mar como Reserva da
Biosfera.
Tal exploração de areia, criou na região crateras de grande porte, as
quais, após o esgotamento da mineração e de ações do Ministério
Público, quanto às devidas mitigações ambientais, foram ao longo do
tempo, sendo preenchidas com água, caracterizando-se lagoas para
pesque e pague.
Conforme RAP e PRAD apresentados (vide fls. 661 do presente), uma
das ações mitigadoras para a readequação ambiental da área, é o
esvaziamento de grande parte das piscinas de peque e pague e
preenchimento das mesmas com resíduos da construção civil,
objetivando, a reconstrução do relevo existente, o que, após tal
preenchimento finalizado, prevê-se a reconstituição de mata ou bosque
sobre o solo descoberto.
Desta forma, observamos, que conforme parecer de fls. 662, em que pese
tal área constituir-se de AAR-2 – Área Ambiental Restritiva -2, e a mesma,
conforme Plano Diretor ser Zona de Recuperação Ambiental – 2 (ZRA-2),
objetivando-se transformar-se no futuro em ZRO-2 (Zona de Restrição a
Ocupação -2) conforme seu entorno, que, para tal recuperação almejada,
prevê-se a utilização de instrumentos como as Zonas Especiais de
Interesse Ambiental (ZEIA), da qual a área está caracterizada como ZEIA2.
Posto isto, para que a área possa atender aos objetivos de ZEIA-2 e da
ZRA-2, entendemos, conforme já exposto no PA RG 076/2004-08, que a
transformação de parte da área de pesque e pague para
temporariamente, área de recepção de resíduos da construção civil, é
plausível, dado que tarefa de tal monta, atenderia não apenas a um
projeto de reconstituição ambiental de tal área (atualmente
descaracterizada da Área de Preservação da Biosfera a qual pertence),
mas também, atenderia à demanda atual do município por determinar e
oferecer oficialmente, uma área para tal atividade inerente à construção
civil comumente realizada na cidade.
Por derradeiro, ressalvamos que qualquer outra área na qual houver a
proposta de implantação de tal atividade (por tratar-se de atividade de
grande porte e de alto impacto de vizinhança e ambiental), excetuadas as
áreas de uso do solo expostas em fls. 662 do presente, nas quais não é
permitida tal atividade, em todas as outras, deverão como de praxe,
serem observadas todas as condicionantes legais e ambientais, em
especial a aprovação de Estudos de Impacto de Vizinhança (com possível
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apresentação de respectivos laudos técnicos) e/ou Estudos de Impacto
Ambiental, conforme previsto nas LMs 5716/07 e 5714/07,
respectivamente de Uso do Solo e de Estudo de Impacto de Vizinhança,
bem como, por serem atividades esporádicas e de importância ambiental
e social, este tipo de atividade, conforme artigo 28 da LM 5716/07, é
considerado excepcional, devendo para tanto, receberem além do
tratamento exposto acima, diretrizes específicas das unidades técnicas
municipais e conforme o caso, estaduais, em observação ao previsto na
legislação em vigor.
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Questionário:
Assunto: Antigo porto de areia, funcionando como pesque e pague em área de
mananciais, pretende preencher crateras de exploração mineral com resíduos da
construção civil e após, reconstituir a mata pré-existente.
1-

Respeito às características da cidade e do entorno. (avaliação ambiental)

Atividade compatível ou não com o zoneamento proposto pelo Plano Diretor R: TIPO 2 (2,0
pontos)
Tipo 1 - Incompatível instalado ou não, sem possibilidade de mitigação
> Tipo 2 - Incompatível já instalado, porém remediável mediante ação sistêmica
Tipo 3- Compatível porém necessário EIV (peso 1,5)
Tipo 4- Compatível porém com pequenos impactos de vizinhança passíveis de EIV
Tipo 5- Totalmente compatível, deve ter incentivo para instalação
2-

Quanto a função social da propriedade (avaliação sócio/econômica)

Melhor uso da terra para com a cidade e seu entorno, aquele que equilibra as funções sociais,
ambientais e econômicas. R: TIPO 6 (6,0 pontos)
Tipo 1- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial econômico-ambiental e baixo social
Ex. Área de clubes privados, ou chácaras.
Tipo 2- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-ambiental e baixo econômico
Ex. Área residencial em zoneamento industrial
Tipo 3- Uso e aproveitamento do solo inadequado, por ser incompatível com o zoneamento,
porém com alto potencial sócio-econômico e baixo ambiental.
Ex. Industria em manancial
Tipo 4- Uso e aproveitamento do solo baixo, compatível com o zoneamento porém com
baixíssimo potencial sócio-econômico, entendido como transitório.
Tipo 5- Uso e aproveitamento do solo, médio, compatível com o zoneamento porém sem uso de
todo o potencial sócio-econômico possível.
> Tipo 6- Melhor uso e aproveitamento do solo, compatível com zoneamento
3-

Força institucional do zoneamento escolhido na elaboração do Plano Diretor

Quanto aos tipos de adequações urbanísticas, socioeconômicas e ambientais.
R. TIPO 2 (3,0 pontos)
Tipo 1- Grande incompatibilidade remediação possível mediante adequações urbanas,
construtivas, de implantação e de regramentos ao funcionamento.
> Tipo 2- Média incompatibilidade remediação possível mediante adequações construtivas
de porte e adoção de regramentos ao funcionamento. (peso 1,5)
Tipo 3- Baixa incompatibilidade remediação possível mediante pequenas adequações da
atividade e/ou construtivas.
Tipo 4- Não há incompatibilidade, não há necessidade de remedição
4-

Quanto a participação (avaliação: peso 2,0)

Quanto aos meios de participação da comunidade na avaliação dos empreendimentos imobiliários
de impacto R. TIPO 2 (4,0 pontos)
Tipo 1- Mediante avaliação técnica com ou não geração de Estudo de Impacto de Vizinhança,
gerando-se proposituras a serem adotadas.
> Tipo 2- Mediante avaliação técnica de Estudo de Impacto de Vizinhança, com abertura a
participação da comunidade e divulgação pública
Tipo 3- Mediante debate e proposições em conselho específico deliberativo, gerando-se
proposituras a serem adotadas
PONTUAÇÃO GERAL: 15,0 PONTOS
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Análise edilícia / urbanística:

Figura 3-7 – Aerofoto sobre a área já em atividade.

A aerofoto recente, apresenta o fechamento de parte das crateras de
exploração mineral através de uso de resíduos da construção civil
Fonte: Google Earth / 2012

Este parecer, observa um problema ambiental complexo na bacia
hidrográfica da represa Billings.
Ocupações antigas, instaladas antes da legislação específica de proteção
aos mananciais (LE 1.172 /1976), tornaram-se irregulares perante a nova
legislação e a nova política urbana, que não abriu qualquer forma de
regularização ou proposta de desapropriação dada a proibição de uso da
terra conforme previsto em lei.
Podemos analisar o parecer observando-se que mediante a nova legislação
sob a égide do Estatuto da Cidade em dar uma função social à propriedade,
e pelo Plano Diretor em fomentar o uso sustentável da terra e meios de
regularização fundiária, que a nova legislação permite aos técnicos
municipais, mediante prévio planejamento ambiental em conjunto ao
interessado direto pela regularização, encontrar uma solução que observe um
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re-equilíbrio da demanda ambiental, sem no entanto deixar ao largo os meios
econômicos e sociais de promoção de tal ação.
Na legislação anterior ao Estatuto da Cidade, não haviam mecanismos que
permitissem tal lógica de planejamento sustentável.
O parecer discorre e enfatiza a necessária produção de materiais técnicos
que darão subsídio a uma possível regularização bem como irão nortear e
registrar compromissos ambientais para sua concretização. Entre eles
observamos a exigência de apresentação de EIV-Estudo de Impacto de
Vizinhança e/ou de EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório
de Impacto ao Meio Ambiente, material que subsidia conforme previsto no
Estatuto da Cidade, a uma futura decisão de planejamento na alteração
edilícia do projeto proposto.
Da pontuação: 15,0 pontos
O projeto, sob a ótica da legislação em vigor, e as condicionantes territoriais
e ambientais existentes, antes de ser visto como um fato danoso ao meio
ambiente (depósito de entulho em área de mananciais), é observado perante
a análise técnica como uma solução de mitigação de graves danos
ambientais causados pela exploração mineral em área de mananciais.
Compreende-se que município, conforme a atual legislação e política de
gestão urbana e ambiental, não irá gastar recursos públicos para remediar
quaisquer danos realizados pela iniciativa privada. O Plano Diretor, permite
fomentar, prever e possibilitar a regularização de situações conflituosas que
não permitam a função social da propriedade. Sob esta lógica, o parecer
técnico observou uma oportunidade econômica, ambiental e social de
resolução de conflito. Por isso pontuou 15,0 no questionário da pesquisa.
Conforme o parecer, o estado natural de grandes áreas destruídas do
manancial, podem ser recuperado mediante uma atividade de reconstituição
topográfica por

deposição de resíduos da construção civil, comumente
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material inerte, o que permitirá concomitantemente uma destinação ambiental
deste tipo de resíduos produzidos pela sociedade urbana e proporcionará
uma atividade econômica integrada às necessidades da cidade.
Tal lógica permitirá durante o processo, benefícios sociais através da própria
atividade e um amadurecimento institucional na prática de gestão de
soluções mitigadoras compartilhadas entre estado e comunidade. Foge-se do
que comumente era antes apresentado, a simples negativa do estado para tal
fato ambiental, por não existirem ferramentas que poderiam equacionar
sustentavelmente o problema.
Neste caso parecer urbanístico representa um material técnico municipal a
ser utilizado pelo interessado numa análise posterior do Estado, onde se
propõe dar uma solução sustentável utilizando-se da legislação em vigor.
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4 ANÁLISE
4.1 Compilação dos questionários
A pontuação apresentada pelos pareceres urbanísticos mediante os
questionários foi:

Parecer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Questões - pontos
1
5,0
4,5
5,0
4,5
4,5
4,5
5,0
4,5
2,0
39,5

2
6,0
6,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
6,0
6,0
48,0

3
4,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
29,0

4
2,0
6,0
2,0
4,0
6,0
4,0
1,0
4,0
4,0
33,0

Total de
pontos dos
pareceres

17,0
19,5
17,0
14,5
19,5
14,5
15,0
17,5
15,0
149,5

*média por questão: 1=3,0 ; 2=3,0 ; 3=3,0 e 4=4,0

Dos pontos de cada parecer:
O mínimo que cada parecer poderia somar em pontos é: 6 pontos
A pontuação média que cada parecer poderia obter é: 10 pontos
E a pontuação máxima possível é: 19,5 pontos
Da totalização em cenários possíveis:
A totalização num cenário de mínima pontuação possível é: 54 pontos
A totalização num cenário de média pontuação possível é: 90 pontos
A totalização num cenário de máxima pontuação possível é: 175 pontos
Observa-se portanto mediante o quadro resumo de pontuação que o conjunto
estudado alcançou 149,5 pontos, o que está acima da média elencada.
Dadas as condicionantes particulares de cada parecer, e a matéria conceitual
que trata um Plano Diretor, e em que pese a subjetividade que isto acarreta
na análise e preenchimento de respostas ao questionário proposto, a
pontuação promove uma contribuição ainda a ser aprimorada de uma forma

114
de avaliação do plano diretor e dos pareceres urbanísticos advindos deste.
Sob este aspecto os resultados apresentados pela pontuação dos pareceres
do estudo de caso, apresentam que a aplicação do Plano Diretor Municipal
encontra-se num patamar um pouco acima da média elencada e abaixo do
que seria o máximo ideal.

4.1.1 Análise da pontuação
Na primeira questão: quanto ao respeito às características de
desenvolvimento da cidade, a pontuação é a segunda mais alta dado que
conforme os pareceres urbanísticos, o Plano Diretor abriu mais possibilidades
de adequações dos empreendimentos ao zoneamento existente e portanto,
houve ampliação do que é permitido na cidade, desde que com medidas
mitigadoras conforme a lei vigente.
A segunda questão: quanto a função social da propriedade, apresenta a
maior pontuação devido à legislação do Plano Diretor, permitir que se
observe antes de mais nada a função social da propriedade e mediante tal
fato, possibilite o melhor uso contextualizado da terra.
Em tese, os empreendimentos imobiliários, por darem funções sociais à
propriedade, esperava-se que a maior parte destes fossem permitidos.
Avalia-se aqui o grau de compatibilidade do zoneamento do Plano Diretor
para com o que é proposto pelos empreendimentos imobiliários de grande
monta que atuam diretamente no desenvolvimento urbano da cidade, bem
como tal zoneamento permitirá ou não contribuir na resolução de conflitos de
atividades pré-existentes.
A terceira questão: quanto a capacidade institucional de exigências de
adequações urbanísticas, num cenário ideal a legislação proposta impõe o
que é escolhido como ideal pelo processo participativo do Plano Diretor e o
empreendimento imobiliário instala-se conforme os índices urbanísticos
gerando-se teoricamente o menor impacto possível. Porém, observa-se que
nos casos analisados, por natureza, são de impacto urbano, sócio-economico

115
e ambiental, o que conforme o plano diretor abre-se a possibilidade de
negociação entre o poder público e o empreendimento para definição de
adequações e contrapartidas urbanísticas, ambientais e sociais.
Ao mesmo tempo que tal abertura é benéfica para a possibilidade de
participação da sociedade nestes casos, o mesmo cenário apresenta uma
forma de minimizar a importância do zoneamento do plano diretor, que
também foi elaborado mediante a participação popular, por isso quando o
empreendimento está conforme o zoneamento proposto é que haverá maior
pontuação nesta questão, pois o plano diretor estará sendo aplicado sem a
necessidade de resolução de conflitos.
Observa-se no estudo de caso, que a pontuação é baixa devido exatamente
a necessidade de adequações nestes casos escolhidos, pois são por
natureza de grande impacto à cidade.
A quarta questão: refere-se a participação, observa-se que a pontuação é
baixa, acreditamos que seja devido a lei que prevê que antes da participação
mediante a abertura de Estudo de Impacto de Vizinhança, haverá uma
análise técnica se esta será necessária. Em alguns casos como o da UFABC,
que acreditamos que pelo porte e impacto necessariamente deveria ter
ocorrido a participação até em fórum específico, o parecer, em que pese
lançar mão de inúmeras adequações urbanísticas e ambientais, não exigiu
nenhum fórum específico por tratar-se de empreendimento de interesse
público gerido pelas esferas de governo federal e municipal.
Ao observar os resultados, concluímos que o questionário e a pontuação
alcançaram o objetivo de quantificar quão próximo ou não está o cenário de
gestão do planejamento da cidade em relação ao que é previsto pelo Plano
Diretor.
Observamos que no estudo de caso, a pontuação está acima da média
prevista e que portanto podemos concluir que São Bernardo do Campo,
institucionalmente adota e promove pelos pareceres técnicos o que é previsto
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pelo Plano Diretor Municipal. Porém conforme será apresentado adiante,
ainda há outras condicionantes fundamentais de participação da sociedade
para que se tenha realmente um desenvolvimento e uma cidade sustentável
como proposto pelo plano.

4.2 Análise dos pareceres urbanísticos e do plano diretor
No Plano Diretor, o compromisso da sociedade, para com o futuro das
próximas gerações, mediante a promoção do desenvolvimento sustentável,
observa e se apresenta como uma forma de resposta ao grande desafio que
é a integração dos interesses sociais, econômicos, ambientais e políticos
inerentes ao atual desenvolvimento metropolitano.
Portanto para a análise dos pareceres urbanísticos que tratam de um plano
diretor, e considerando-se aqui a abrangência do tema, é necessário que
haja a definição de recortes os quais possam melhor representar as diretrizes
que nortearam a confecção do plano diretor, mote dos pareceres
urbanísticos.
Considerando-se que um dos objetivos, se não o principal, de um plano
diretor é a promoção do desenvolvimento sustentável, a análise parte dos
temas que conformam tal conceito, os desenvolvimentos: social, econômico,
ambiental e o institucional.
Deve-se diferenciar o processo oficial de adoção legislativa de políticas
urbanas, do período de efetiva implantação destas. Tanto a Agenda 21
quanto as alterações nos Planos Diretores promovidas pelo Estatuto da
Cidade, compreendem hoje um período muito curto desde sua adoção legal,
implementação e efetivação em relação à escala e ao tempo necessário para
transformações urbanas significativas. Ainda assim, é possível quantificar e
analisar os pareceres urbanísticos de casos que devido a escala estão ou
estarão em construção durante os próximos anos e que portanto, estima-se
que modificarão a cidade durante os próximos 10 ou 15 anos.
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A exemplo temos o caso do parecer número 02 (SB 12765/1989-70–
Diretrizes Urbanísticas para implantação de shopping), empreendimento
imobiliário que foi analisado no período de 2007-2008 e que apenas
recentemente em outubro de 2012, foi inaugurado observando-se as
diretrizes expedidas naquela época. Portanto, os impactos, benefícios e o
novo cenário urbano advindo de tal empreendimento e do desenvolvimento
proposto pelo Plano Diretor de 2006, apenas recentemente passou a ser uma
realidade que apenas futuramente poderá ser pesquisada quanto aos seus
impactos reais.
Portanto a análise apresenta o panorama de como se dá a aplicação do
Plano Diretor utilizando-se como base os pareceres urbanísticos e o cenário
pretendido

pelo

Plano,

porém

sem

possibilidade

de

abranger

os

empreendimentos imobiliários como fato construído, dado que os mesmos
encontram-se em construção ou ainda em aprovação no Governo Estadual.

4.2.1 Análise Institucional
No âmbito institucional/ambiental os pareceres quando tratam de casos na
área de proteção do manancial Billings, apresentam a deficiência de controle
municipal sobre o futuro pretendido e registrado no Plano Diretor.
Os pareceres, não são deliberativos e sim recomendam ações de mitigação
ambiental sem dar em contrapartida a garantia de aprovação caso todo o
processo ambientalmente racional seja realizado. Tal cenário enfraquece a
aplicação do Plano Diretor em detrimento da manutenção do poder
institucional do Governo Estadual.
Seria lógico que municípios dotados de Planos Diretores sob a égide do
Estatuto da Cidade e sob a legislação de proteção ambiental, pudessem
como governo mais próximo terrritorialmente de tais áreas, poderem dispor
de poder deliberativo, mas para tanto seria necessário que institucionalmente
fosse fortalecido o município e diminuído o poder do Governo Estadual.
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Portanto, concluímos que uma cidade, não pode ser considerada sustentável,
como objetiva-se no Plano Diretor, apenas por conter em seu cerne jurídico
todo o ferramental existente para promoção do desenvolvimento sustentável.
Para tanto, é necessário tempo, investimento, território modificado e
principalmente a mudança dos conceitos que norteiam a inteligência da
cidade, que nada mais é do que a representação da vontade do conjunto de
seus habitantes.
Em comparação, podemos observar, que além de São Bernardo, outros
grandes municípios da Região Metropolitana de São Paulo entre eles, São
Paulo, Guarulhos e Santo André, possuem hoje legislações e normas
técnicas atualizadas aos preceitos do Estatuto da Cidade, mas nem por isso
apresentam, como cotidianamente é informado pelos meios de comunicação,
condições que os possam enquadrar como sustentáveis. Simplesmente
porque os processos urbanos de ordenamento territorial são de grande
monta, políticos, complexos e custosos, portanto com demandas que
necessitam de tempo para que possam ser dirimidas com resultados que
sejam percebidos na escala humana. A legislação e a vontade popular existe
no cerne que é previsto pelo Plano Diretor, necessita-se considerar no
processo o tempo e as formas de implantação de projetos que colaborem
para o desenvolvimento sustentável.
Institucionalmente, observa-se nos pareceres urbanísticos que no estudo de
caso, todo o ferramental de planejamento como previsto no Estatuto da
Cidade e presente no Plano Diretor, está disponível para ser aplicado e foi
observado nos pareceres.
Portanto não há dúvidas quanto a adoção do Estatuto da Cidade no Plano
Diretor e a forma técnica/jurídica de aplicação deste. O que pode ser
destacado é a forma institucional como se dá a participação da comunidade
nas decisões deliberativas de aprovação dos empreendimentos de grande
monta, e a abrangência deliberativa dos pareceres sobre questões
ambientais.
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Mediante os pareceres, observa-se que a principal ferramenta institucional de
participação não é representada por forums como os conselhos de
desenvolvimento urbano previsto pelo Estatuto e presentes no Plano, mas
sim é o Estudo de Impacto de Vizinhança, o qual regrado por lei que é
complementar ao Plano Diretor (LM 5714/2007), permite na cidade que para
todo empreendimento possa ser solicitado vistas e posicionamento da
comunidade, em que pese ser claro na lei que a deliberação final se dá pelo
corpo técnico da secretaria de planejamento.
Com o objetivo de promover maior responsabilidade institucional na
participação

popular

durante

os

processos

de

aprovação

dos

empreendimentos imobiliários impactantes, o plano diretor poderia ser
alterado, para que a participação passa-se de consultiva para deliberativa,
instituindo-se

responsabilidades

e

deveres

aos

representantes

da

comunidade quando da abertura de debates urbanísticos onde a perspectiva
de alteração urbanística é real e não apenas discursiva.

4.2.2 Análise Ambiental
Observa-se no cotidiano da Região Metropolitana de São Paulo, o
agravamento das mazelas logísticas do transporte público, o peso do
interesse imobiliário sobre qualquer interesse público, que se dirá sobre os
direitos a terra e moradia que atingem diretamente as populações mais
carentes, que deixadas ao largo do sistema são empurradas cada vez mais
em direção às áreas ambientalmente frágeis dos mananciais Billings e
Guarapiranga. Ignora-se aqui que estrategicamente são estas represas que
dão importante suporte aqüífero e energético para toda metrópole e baixada
santista.
Na época de confecção do Plano Diretor de São Bernardo, estimava-se pelos
dados censitários da secretaria de planejamento da cidade e SABESP, que
1.200.000 pessoas residentes em oito municípios da região metropolitana,
habitavam áreas ambientalmente frágeis na Bacia Hidrográfica da Represa
Billings, e aproximadamente 1 milhão na vizinha Guarapiranga.

120

Segundo a SABESP, em parecer durante a confecção do Plano Diretor, e
registrado nos relatórios técnicos da JICA-Pró-Billings (Plano de recuperação
da bacia hidrográfica da represa Billiings), a represa Billings, por seu volume,
poderia fornecer água para até 4 milhões de pessoas, porém dada a
ocupação irregular e em conseqüência da poluição ambiental advinda da
mesma, a produção hídrica, atende pouco mais de 1 milhão de pessoas.
Considerando o crescimento populacional e a necessidade futura, de
recursos hídricos, tal desperdício de recurso fundamental a vida, denota um
catastrófico erro metropolitano e registra a falta de sustentabilidade do
desenvolvimento atual.
Conforme relatórios de confecção do Plano Diretor de 2006 de São Bernardo
do Campo, cabe ao estado (representado pelas esferas municipal, estadual e
federal) a culpa de ser o principal indutor da ocupação irregular dos
mananciais, principalmente por optar durante décadas e até os dias atuais,
pelo atendimento emergencial das demandas sociais advindas de tais áreas,
sem a correta conexão a um planejamento futuro, este posicionamento
acarreta à indução da ocupação irregular, mediante a implantação precária
da infra-estrutura urbana, sem observação a um planejamento restritivo ao
crescimento desordenado.
Tal realidade ocorre, por ser o estado, em observação parcial aos apelos da
população destas áreas, quem proporciona meios apenas minimizadores das
demandas sociais, furtando-se de uma solução planejada que apesar de
custosa à toda sociedade, com certeza traria benefícios às futuras gerações,
em consonância ao que é previsto pelos Planos Diretores municipais.
Como uma iniciativa inédita e benéfica ao cenário atual, pode-se destacar o
projeto JICA-Pró-Billings (2002-2006) de Recuperação da Bacia Hidrográfica
da Represa Billings, que São Bernardo do Campo, se propôs realizar, e
aportou tanto seu desenvolvimento em parceria com o Governo japonês,
quanto em concomitância com outras esferas de governo e participação local.
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Foi a primeira vez em 50 anos de existência da represa Billings, que de fato
optou-se por um planejamento de longo prazo na recuperação ambiental da
represa e das bacias que a conformam.
Sobre o projeto, conforme audiências públicas do mesmo, espera-se que na
melhor das hipóteses em 100 anos o processo de despoluição esteja
concluído, e que em 25 anos se poderá observar grandes melhoras na
qualidade água, portanto é um projeto para as próximas gerações, em
conformidade a escala metropolitana.
Conforme dito pela missão técnica japonesa da JICA quanto a represa
Billings, “décadas de degradação não podem ser resolvidas em anos e sim
em décadas”, o importante aqui, conforme a missão técnica, é começar e
perseverar no processo.
Em 2006, data do Plano Diretor, ainda não estava construído o Rodoanel,
porém os debates sobre o projeto estavam em andamento e o Plano Diretor,
prevendo o futuro impacto, propôs um zoneamento que tira partido da divisa
física proporcionada pelo anel viário e possibilita a demarcação territorial dos
limites da expansão da mancha urbana.
Para tanto, promove ao longo do rodoanel bolsões verdes bem como a
implantação de grandes áreas de logística e industriais que servirão em
concomitância ao anel viário como porção territorial de diminuição do
adensamento sobre as áreas ambientalmente frágeis do manancial Billings.
O Plano Diretor compreende também a constituição da nova legislação dos
mananciais hídricos, posteriormente aprovada no Estado. Para tanto, utilizase de zoneamento ambiental e de zonas especiais de interesse ambiental
que conforme os pareceres urbanísticos, permitem um uso racional e
sustentável de atividades comerciais e ambientais no manancial.
Deve-se considerar que a total restrição de utilização dos terrenos em áreas
de proteção ambiental causa pragmaticamente, na desvalorização dos
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mesmos, e incentiva a ocupação irregular, dado que a terra, sob esta lógica,
acaba por não ter valor. Já dentro de uma lógica onde a terra detêm valor
comercial alem do ambiental, proporciona que a própria população dona da
terra, fiscalize seu uso que sob controle ambiental, pode ser benéfico tanto a
ela quanto à toda comunidade.
Sob tal paradigma de ocupação sustentável, os pareceres urbanísticos antes
de serem restritivos a qualquer tipo de ocupação demonstram uma forma de
dialogo entre poder público e a comunidade residente nestas áreas
ambientalmente frágeis. O Plano Diretor permite mediante as Zonas
Especiais de Interesse Ambiental e Estudos de Impacto Ambiental e de
Vizinhança, que sejam equacionados os problemas advindos de ocupações
passadas e de propostas que seu cerne permitirão soluções ambientalmente
e economicamente viáveis (casos dos portos de areia e da instalação
industrial vizinha ao rodoanel em área de mananciais).
Portanto em termos de proteção ambiental, há legislação e consciência
pública da importância do tema para o desenvolvimento da cidade, porém
observa-se que a falta de integração entre as esferas de governo
comprometem ações que objetivam o bem comum da metrópole. O ganho
para a sociedade mediante o Estatuto da Cidade e sua aplicação é que
mediante Zonas Especiais de Interesse Ambiental e forums de participação
entre os interessados diretos no desenvolvimento das áreas ambientalmente
frágeis, permite-se a possibilidade de mediação e construção de soluções
sustentáveis para todo o sistema.
Os pareceres urbanísticos nesta porção territorial, detêm como característica
o registro de uma aprovação prévia municipal, sendo necessária a aprovação
na esfera estadual para que o empreendimento imobiliário ou mitigação de
situação pré-existente possa ser de fato resolvido.
Esta lógica onde o parecer do município trabalha em conjunto ao do estado
(que comumente, dá o aval final), pertence à uma época anterior ao Estatuto
da Cidade e a confecção de Planos Diretores que permitem a participação da
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comunidade no desenvolvimento da cidade. Considerando-se que é o
município que é o poder mais próximo da realidade territorial dos mananciais,
no caso metropolitano de São Paulo, poderia ser proposto que para cidades
onde o Plano Diretor observa o Estatuto da Cidade e a legislação de proteção
ambiental dos mananciais, que as decisões quanto a ocupação sustentável
de todo o território municipal fica-se a cargo unicamente do município, o que
permitiria a ação rápida do poder público em proporcionar presença do
estado na administração e desenvolvimento de tais áreas. Porém seria
necessário que o Governo Estadual abri-se mão de poder sobre tais áreas, o
que acarretaria a questões político institucionais ainda a serem desenvolvidas
pela comunidade.

4.2.3 Análise Econômica
Devido ao crescimento demográfico, observa-se, que a terra na região
metropolitana de São Paulo é muito valiosa, o direito a ela deveria acima de
tudo observar a função social e de sustentabilidade para com a comunidade,
conforme almejado no Estatuto da Cidade, na Agenda 21 e no Plano Diretor,
porém, observa-se o descuido estatal e que se dirá do mercado imobiliário,
que ao consumir o espaço urbano-ambiental de forma pouco planejada e
desenfreada, destrói a própria sustentação do sistema econômico-urbano
que a sociedade necessita para sua existência.
Vislumbra-se dois cenários problemáticos onde tanto se empurra o
crescimento demográfico sobre as áreas ambientais que dão suporte a
cidade, como mediante a especulação imobiliária, o preço da terra colabora
na expulsão territorial de industrias que atualmente dão o suporte econômico
da cidade, onde antes haviam galpões industriais com geração de empregos
e renda hoje há apartamentos e geração de mais demandas sociais para o
poder público que ao fim é a própria sociedade que deverá sustentar estas
novas populações com menos recursos disponíveis.
Poderíamos dizer que ao termos Planos Diretores que observam o Estatuto
da Cidade, que a situação de especulação imobiliária/residencial teria um
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controle maior, e haveria uma forma de financiamento de contrapartidas que
mitigassem o impacto do crescimento urbano sobre a comunidade, porém, o
que se observa, e conforme pude constatar durante minha experiência no
poder público em Santo André e em São Bernardo do Campo, é que medidas
como outorgas onerosas e a transferência do potencial construtivo para áreas
já densamente ocupadas, deturpam o que se previa com a aplicação do
Plano Diretor.
A lógica no Estatuto da Cidade, previa a utilização da outorga onerosa e das
contrapartidas

de

operações

urbanas

para

que

houvessem

meios

pragmáticos de financiamento da mitigação dos impactos causados pelo
adensamento na área de concessão deste potencial construtivo outorgado a
mais. Porém o que se constata é o alastramento por quase todo o território
urbano dos municípios, da lógica de mais uma cobrança municipal para que
se tenha o direito de construir a mais do que o estabelecido pelo
zoneamento, sem no entanto que haja o retorno a estes locais que sofrem o
adensamento, os meios de mitigação e readequação urbana à nova
realidade.
A outorga onerosa, tornou-se em mais uma taxa a ser computada pelo
mercado imobiliário, sem no entanto que a mesma, melhore as condições de
adensamento em área saturadas das cidades da região metropolitana.
Tal lógica transparece nos pareceres técnicos analisados, nos quais em
conformidade a lei, em caso de outorga onerosa, a mesma é apenas citada
como necessária ou plausível de utilização para que o empreendimento
possa ser aprovado, comumente não é apresentado que se faça previamente
ao alvará a descrição de quais medidas mitigadoras deverão receber ocapital
advindo da outorga para que então se refaça a infra-estrutura que irá receber
o impacto do crescimento urbano.
Tal descrição, conforme a legislação, é postergada para um planejamento
técnico futuro.
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Talvez o correto deveria ser, que ao definirem-se áreas e valores de outorga
onerosa, que previamente a tais definições, houvesse o calculo de quanto
adensamento a mais será proporcionado como resultado do custo e
abrangência de uma readequação da infra-estrutura existente, o que para
tanto, demandaria em planejamento e projeto urbano antecedendo a tal
política urbana, a semelhança do que é previsto por lei nas operações
urbanas. Talvez em complementação à observação e adoção do Estatuto da
Cidade,

a

definição

das

áreas

onde

haveria

outorga

onerosa,

necessariamente deveriam estar inclusas dentro dos perímetros das
Operações Urbanas, o que garantiria no mínimo a existência de elaboração
de projetos urbanos que viabilizem a atualização da infra-estrutura e o
desenvolvimento sustentável previamente planejado.
Atualmente a outorga onerosa é muitas vezes aplicada em toda ou quase
toda área urbana do município, como nos casos da atual legislação de São
Bernardo do Campo e na vizinha Santo André.
Ainda, outro aspecto utilizado na gestão da outorga onerosa, são as
operações urbanas interligadas, onde a lógica parte do princípio de utilizar o
capital advindo desta outorga na readequação de áreas urbanas precárias
distantes do local que gerou a outorga. Haveriam fortes condicionantes
técnicas e pragmáticas para tal política, se considerado que as áreas de
outorga tivessem condições extraordinárias e sub-utilizadas de infraestrutura, o que portanto, justificaria não só a outorga mas a utilização dos
recursos desta em outra área urbana.
Porém, conforme observado tanto na minha experiência no planejamento de
São Bernardo como em Santo André, as áreas de outorga comumente já se
encontram saturadas, adensadas, sob pressão da demanda do mercado,
necessitando de readequações da infra-estrutura, o que por lógica, não
permitiria a utilização dos recursos da outorga em outra área se não aquela
que está sofrendo o adensamento, e por experiência, constata-se que não é
esta lógica que sempre prevalece.
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Portanto, não se pode ter a ilusão de que pela existência e aplicação de
medidas que beneficiem a participação e a mitigação de demandas urbanas,
como previstas no Estatuto da Cidade, e que promovam em seu cerne
diminuir a desigualdade social, que estas, por si só acarretem a um
desenvolvimento sustentável; deve ser considerado que sem o entendimento
sistêmico das necessidades urbanas e ao real cenário econômico local e
regional o sistema não se sustenta, a pressão única sobre o desenvolvimento
econômico em benefício do desenvolvimento social, pode acarretar ao
desequilíbrio da infraestrutura e da qualidade ambiental, bem como, se for
dada maior ou menor importância ao desenvolvimento ambiental, tal
desequilíbrio se repete porém nos aspectos sociais e econômicos.
Em São Bernardo como constata-se pelos pareceres técnicos, foi e é através
da aplicação de Estudos de Impacto de Vizinhança (LM 5714/07), que se
utiliza ordinariamente de importante ferramental legislativo para controlar e
gerir ambientalmente e socialmente impactos urbanos advindos de
investimentos imobiliários e da cadeia produtiva, que de outra forma,
afetariam negativamente a qualidade de vida durante sua implantação e
posteriormente, durante sua atividade.
Conforme a LM 5.714/2007 – Estudo de Impacto de Vizinhança, a cidade,
detêm meios de gestão dos impactos urbanos, ambientais, econômicos e
sociais, antes de optar unicamente à outorga onerosa, podemos supor que tal
escolha também dá-se por ser uma cidade economicamente rica, conforme
demonstrado em seus índices de crescimento e riqueza, e portanto, não
necessitar da renda que a outorga onerosa geraria para o caixa municipal.
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4.2.4 Análise Social e da participação
Os mecanismos de participação previsto tanto pelo Estatuto como pela
Agenda 21 estão gradualmente sendo institucionalizados pelos Plano
Diretores municipais.

Institucionalmente, devido ao Plano Diretor, e conforme observamos nos
pareceres sobre Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, registra-se que
sem dúvida há melhora gradual e contínua no equilíbrio do poder
representativo e o poder participativo da comunidade.
Observa-se que tentou-se no Plano Diretor de 2006, em São Bernardo, a
institucionalização de regiões para o orçamento participativo, chamadas no
plano de Unidades de Planejamento e Gestão - UPGs, tal iniciativa como
apresentada, não era nova na cidade, advém de uma proposta de vanguarda
o Planejamento Comunitário - PLACOMs, subregiões criadas no Plano
Diretor da década de 70, porém estas eram falhas neste objetivo, por terem
sido vetados na época os meios de participação. Como herança daquele
período apenas vigorou até 2006 as divisões territoriais para suporte
estatístico do planejamento.
As UPGs objetivaram novamente ao seu tempo, institucionalizar o orçamento
participativo em concomitância a meios técnicos-estatísticos de controle e
gestão das demandas e investimentos sob a ótica de participação efetiva da
população, planejamento em conformidade ao que é previsto pelo Estatuto
da Cidade. Porém, tal lógica não foi complementada, e o governo posterior,
conforme o Plano Diretor de 2011, não prosseguiu com tal ferramenta, e
optou por transpor solução já em uso em outras cidades, de zonas de
orçamento participativo, sobre lógica própria de divisão, controle e gestão
territorial.
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Todos os mecanismos de participação hoje são válidos e agregam valor
inestimável na disseminação dos meios de atuação da comunidade para com
o futuro da cidade.
O grande salto institucional demonstrado pelos pareceres urbanísticos, é que
atualmente, devido a adoção do Estatuto da Cidade nos Planos Diretores, em
que pese ainda existirem falhas na institucionalização de zonas de
participação, não é possível a qualquer governo municipal não observar a
necessária participação popular na gestão da cidade, o que é um ganho
positivo no planejamento que desta forma é torna-se mais contextualizado à
realidade do município mediante o Plano Diretor.
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5 CONCLUSÃO
Concluí que os pareceres urbanísticos, podem de fato, servir como forma
valida de registro histórico, legal e qualitativo do desenvolvimento urbano, o
que permite a partir destes, análises da aplicação pragmática de um plano
diretor e das conseqüências construtivas no cenário urbano.
Para tanto, se concluiu que todos os pareceres, salvo os que orientam a
necessidade de manifestação conjunta do governo do estado, não são
consultivos e sim deliberativos quanto ao que deve ser realizado pelos
empreendimentos imobiliários, para conformidade ao plano diretor, assim,
orientam e contribuem como uma forma de construção da cidade.
Dos resultados da pesquisa, em que pese a subjetividade da análise, é
oferecida uma forma de compreensão da abrangência de um plano diretor,
num processo no qual pode ser destacado três aspectos:
1- a consonância ou não entre o que o Plano Diretor propõe no
zoneamento e a realidade de ocupação urbana promovida pelo mercado,
esferas de governo e população em geral;
2-

o

ferramental

legal

disponível

na

resolução

de

conflitos

urbanos/ambientais pré-existentes e novos advindos da evolução da
ocupação urbana; e
3- a abrangência da participação da comunidade, sob a ótica do que de
fato ela pode influir para alteração arquitetônica ou urbanística previamente a
implantação de empreendimentos imobiliários.
Conclui que sem o auxilio das ferramentas proporcionadas a partir do
Estatuto

da

Cidade,

e

presentes

no

Plano

Diretor,

as

quais

fundamentalmente garantem a participação da comunidade, teríamos de
outra forma, um cenário onde a legislação urbanística estaria completamente
a mercê do interesse imobiliário e/ou de grupos econômicos.
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Com a legislação vigente, ao menos a população tem acesso garantido aos
processos que dizem respeito a empreendimentos de grande impacto
urbano, ambiental e econômico.
A pesquisa, aponta que grande parte dos problemas sociais, econômicos e
ambientais da cidade, tem como parte fundamental do cerne de sua
existência a falta de garantias institucionais de participação da comunidade
como um todo, o que prejudica à gestão participativa de resolução destes
problemas urbanos.
Tais garantias hoje são proporcionadas em partes pela legislação do Plano
Diretor dentro de um conjunto que agrega a legislação federal e estadual.
Na analise dos pareceres técnicos concluí que a participação é concedida
pelo poder público às questões do dia a dia, quando do surgimento de
conflitos nos quais, a exemplo de São Bernardo, mediante o Estudo de
Impacto de Vizinhança, e em fórums específicos como os conselhos de
desenvolvimento urbano se abrem possibilidades de participação efetiva
previamente a interferências construtivas na cidade.
No caso dos conselhos de desenvolvimento urbano, uma vez efetivados,
concluí que necessitam de suporte técnico e poderes bem definidos sem os
quais poderão gerar pareceres conflitantes para com a legislação vigente 14.

14

A exemplo de como pode ser delimitado o poder deliberativo e consultivo bem como a interface para
com os instrumentos democráticos pré-existentes temos o Plano Diretor de São Caetano do Sul, LM
4438/2006 que no seu artigo 19 e 20, especifica quanto ao Conselho Técnico Municipal de Política
Urbana (CTM-SCS), ser consultivo e deliberativo e a não sobreposição deste para com outros
instrumentos da democracia direta, também temos o Plano Diretor de Santo André, LM 9394/2012 que
em seu art. 54 dá a condicionante (deliberação) de aprovação pelo Conselho Municipal de Política
Urbana, previamente à aprovação de empreendimentos de impacto.
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Sob esta lógica verifica-se no Plano Diretor de São Bernardo de 2006, que o
Conselho de Desenvolvimento Urbano - CMDU, foi criado de forma
consultiva15, o suporte técnico e a responsabilidade sobre as decisões
urbanísticas caberiam, ao poder público.
Esta

forma

de

participação,

na

constituição

destes

forums

de

desenvolvimento urbano, permite o acesso da população às informações
sobre os empreendimentos urbanos, porém exime de responsabilidade a
participação da comunidade, pois tira o poder desta em deliberar sobre tais
questões deixando-se o poder de decisão ao cargo do comumente governo
representativo.
Talvez algumas soluções para que a participação seja efetivada como forma
complementar do governo representativo sejam:
1- instrumentalizar tecnicamente os forums de participação, sem que
hajam vínculos à secretarias específicas ou a períodos de governo; e
2- delimitar poderes das secretarias de planejamento urbano de forma a
proporcionar

poderes

e

deveres

delineados

aos

forums

de

participação.
Fundamentalmente seria necessário que o poder representativo abra mão de
poder para que seja delegado parte deste para um governo participativo
complementar e representado pelos forums de participação comunitária.
Para tanto, a resolução de conflitos entre as duas formas de governo
atualmente não está equacionada e o Plano Diretor, em conformidade ao
Estatuto da Cidade, apenas se restringe a formação dos forums de

15

O Artigo 145 da LM 5593/2006 – Plano Diretor, cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano – CMDU, como órgão apenas consultivo do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão –
SMPG. Em que pese este caráter consultivo, o artigo 119 do Plano Diretor, dava poder deliberativo ao
conselho, quanto a aprovação das Operações Urbanas Consorciadas, não se deve ignorar, que
comumente, para estas operações, devido à complexidade e abrangência urbana e política, há grande
participação da equipe técnica bem como, abrem-se forums específicos de participação.
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participação, não se estende ao formato deliberativo ou consultivo de
atuação destes.
Conclui-se que a pesquisa também propõe, uma forma de compreensão de
um plano diretor, para tanto, apesar do cerne desta pesquisa serem os
pareceres urbanísticos, os mesmos apenas serão compreendidos a partir de
um estudo do processo de constituição do Plano Diretor e das
condicionantes históricas e territoriais do desenvolvimento do município.
Concluí que todo este conjunto de informações pode balizar uma forma de
análise das interfaces e conseqüências entre os pareceres urbanísticos e o
Plano Diretor municipal.
Ainda, concluí, em que pese não ter pesquisado, mas sim observada a
questão mediante a análise dos pareceres, a necessidade de consideração
futura em pesquisas semelhantes, do fator humano, a partir da lógica que
todo o discurso, teorias, leis e conceitos, resumem-se no momento de serem
aplicados e influenciarem no fato a ser construído ou na gestão do que já
está construído, nas poucas linhas técnicas que dependem da ação e
capacidade técnica do funcionário público.
Portanto a análise aqui realizada, do processo das interfaces entre pareceres
urbanísticos, plano diretor e cidade, em que pese ainda necessitar de
aprimoramento em pesquisas futuras quanto a forma de quantificar os
processos de gestão da alteração do cenário urbano, propõe-se como uma
contribuição válida à compreensão da abrangência do tema que permeia o
planejamento urbano municipal.
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ANEXO I – Histórico da elaboração do Plano Diretor
Conforme mensagem legislativa (SBC/ML-088/2006) elaborada em, 28 de
setembro de 2006, segue, transcrição deste documento, o qual registra de
forma detalhada o histórico de como foi o processo de elaboração do Plano
Diretor de 2006, com a participação da sociedade, em atenção, aos ditames
da Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Ministério das Cidades, a
qual normatiza a participação popular nas decisões dessa grandeza.
Segue:
Mensagem Legislativa ML – 088/2006
A proposta para a execução do novo Plano Diretor decorreu da iniciativa da
Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação que, em 24 de
fevereiro de 2005, solicitou a formação de um processo administrativo tendo
como assunto a elaboração do Plano Diretor Estratégico. Tal iniciativa deu
origem ao PA 5061/2005, no qual passaram a ser autuados todos os
documentos referentes à produção do Novo Plano Diretor.
Na seqüência das providências necessárias, por meio da Portaria nº 8.342,
de 07 de julho de 2005, foi constituído o Grupo Gestor dos Trabalhos de
Revisão e Elaboração do Plano Diretor do Município de São Bernardo do
Campo. Por esta portaria foram constituídos dois grupos: o Grupo Gestor,
vinculado ao Gabinete do Prefeito e o Grupo Técnico Interinstitucional,
vinculado ao Conselho Gestor.
Para o conhecimento dessas providências de ordem técnica, foi agendada
uma reunião inicial em 4 de julho de 2005, onde manifestamos ao grupo de
funcionários da Prefeitura constituído, as nossas intenções para a
elaboração deste trabalho.
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No período compreendido entre a reunião inicial do dia 04 de julho de 2005
até o dia 30 de novembro de 2005, o Grupo Técnico Interinstitucional
trabalhou na produção de todo material de referência, necessário à produção
do novo Plano Diretor, tanto para ser utilizado pelos técnicos encarregados
da produção da minuta do projeto de lei, quanto para a necessária instrução
da população a respeito do assunto, para que se pudesse dar início à fase
de consulta pública de participação da população na produção do novo
Plano Diretor.
No período compreendido entre 12 de janeiro de 2006 até 9 de abril de 2006,
foram

feitas

as

audiências

públicas

para

as

quais

se

divulgou,

antecipadamente, por diversos meios de comunicação, o respectivo
calendário que obedeceu a seguinte ordem:
1) uma audiência pública de abertura feita no dia 12/01/2006 para a
apresentação do processo de elaboração do Plano Diretor;
2) oito audiências públicas regionais nas quais houve apresentações e
debates a respeito do Município e das propostas iniciais para o novo Plano
Diretor, cujas informações foram tornadas públicas em todo o processo.
Estas audiências objetivaram a consulta, o debate, o registro e a
disponibilização pública das propostas e sugestões da população;
3) quatro audiências púbicas temáticas para consulta e debate com a
população, enfocando os temas: Desenvolvimento Urbano e Ambiental;
Mobilidade Urbana; Saneamento Ambiental; e Habitação; e
4) uma audiência pública de conclusão destinada a encaminhar a coleta de
propostas e sugestões da população para a elaboração do novo Plano
Diretor.
No período compreendido entre 9 de abril de 2006 até 5 de julho de 2006, o
Grupo Técnico Interinstitucional sistematizou todas as informações coletadas
e produziu, a partir daí, uma pré-minuta de projeto de lei que foi submetida à
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apreciação pública por meio de uma convocação para a Segunda Fase de
Participação Popular, para a elaboração do novo Plano Diretor de São
Bernardo do Campo.
No dia 30 de junho de 2006, foi tornada pública a convocação da população
para a participação na Segunda Fase.
No período compreendido entre 5 de julho de 2006 até 31 de julho de 2006,
foi realizada a Segunda Fase de Participação da População na produção do
novo Plano Diretor, com as etapas cumpridas na seguinte ordem:
1) no dia 5 de julho de 2006 foi realizada no Teatro Cacilda Becker a primeira
plenária em duas reuniões: uma das 16:00 às 18:00 horas e outra das 19:00
às 22:00 horas, destinadas a escolher os representantes da sociedade civil e
das divisões territoriais do município, eleição dos delegados e distribuição
formal da proposta de pré-minuta e anexos apresentados nesta reunião;
2) no dia 07 de julho de 2006 foi feita a divulgação pública da proposta de
pré-minuta e anexos, com a publicação na íntegra no jornal Notícias do
Município - Órgão Oficial do Município de São Bernardo do Campo e
disponibilização da mesma pela Internet no site do Plano Diretor;
3) no dia 10 de julho de 2006 foi realizada, por solicitação da sociedade, a
segunda plenária, das 19:00 às 22:00 horas, destinada à escolha de mais
representantes da sociedade civil e das divisões territoriais do Município, por
meio de eleição para delegados do Plano Diretor;
4) no dia 24 de julho de 2006 foi feita a Primeira Audiência Pública da
Segunda Fase, na qual foram feitos os debates e recebidos os registros de
emendas apresentadas pelos Senhores Delegados Eleitos; e
5) no dia 31 de julho de 2006 foi feita a Segunda Audiência Pública da
Segunda Fase de Participação Popular na Elaboração do novo Plano Diretor,
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destinada à votação e consolidação das emendas encaminhadas pela
população do Município.
Estes

procedimentos

atenderam

as

orientações

e

recomendações

estabelecidas na Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Ministério
das Cidades.
No período compreendido entre o dia 31 de julho de 2006 até a presente
data, os técnicos do Grupo Técnico Interinstitucional trabalharam na
produção final da documentação de instrução da proposta do novo Plano
Diretor, em face do acréscimo das emendas sugeridas pela população,
resultantes do encaminhamento feito a partir da última audiência, e
sucessivas revisões de ordem técnica e jurídica que culminaram no Projeto
de Lei que ora encaminho.
ASPECTOS GERAIS
O presente Projeto de Lei consubstancia as diretrizes básicas para
atendimento às disposições do Artigo 182 da Constituição Federal, do
Capítulo III, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - e
do Título III, Artigo 14, inciso III, da Lei Orgânica do Município de São
Bernardo do Campo.
Também institucionaliza os procedimentos no campo de sua efetiva
aplicação, produzindo efeitos nas áreas social, econômica e físico-territorial.
Ajusta-se, para tanto, às mais modernas técnicas e concepções que se têm
elaborado, em relação às leis destinadas a regular e disciplinar o
desenvolvimento

integrado

e

sustentável

de

determinada

região

administrativa.
Tem por objetivo, em última análise, possibilitar às pessoas condições
necessárias à vida digna nos grandes centros urbanos, evitando, na medida
do possível, que ocorram em São Bernardo do Campo os conhecidos e
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drásticos problemas gerados nas grandes cidades, cujos reflexos incidem
em todos os campos da atividade humana.
No ordenamento territorial, à Administração, só é dado agir e com relativo
êxito, pela disciplina do crescimento da cidade. O desenvolvimento,
insistentemente

buscado em todos os campos,

desordenadamente,

traz

consigo

graves

quando promovido

conseqüências

sociais,

manifestadas, especialmente, pelos problemas de habitação, transporte,
educação, saúde, saneamento, lazer, poluição, etc.
Conhecem-se, nos dias de hoje, os efeitos negativos desse crescimento
desordenado, que dificulta o atendimento das necessidades primárias das
coletividades, gerando situações em que a Administração Pública se torna
impotente, ante aos problemas criados e a demanda de consideráveis
investimentos reclamados para seu equacionamento.
Esta amarga experiência contribuiu para fortalecer e justificar a filosofia
desta Administração no sentido de que, em matéria de desenvolvimento, as
soluções recomendadas situam-se, via de regra, no campo do preventivo,
procurando eliminar os problemas sobre a coletividade, sendo esse o
caminho menos oneroso aos cofres públicos.
Com efeito, ao se considerar este novo Plano Diretor, como elemento
fundamental e gerador do processo permanente de planejamento, constatase que o Poder Público se arma de eficiente meio de aperfeiçoar a qualidade
da decisão político-administrativa.
A moderna técnica de administração exalta a absoluta necessidade de
planejar a ação administrativa, de maneira permanente e contínua,
realimentando o processo de planejamento, sempre que novos fatos se
sobreponham à realidade em que se baseou o plano anterior, ou à luz dos
resultados obtidos na execução das medidas propostas.
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Reconhece como da maior importância a preservação do processo de
planejamento que, por isso mesmo, deve ser suficientemente ágil para
adaptar-se e poder sobreviver, de tal forma que o resultado final do
planejamento venha a se constituir num elenco de opções sempre atuais, de
onde a sensibilidade política dos administradores, no momento oportuno,
escolherá alternativas de ação, sem perda da conveniência e continuidade
administrativa ao longo do tempo.
A conduta política determinará as linhas de ação tecnicamente
estabelecidas, com alto grau de confiabilidade e isentas de arbítrio.
Dentro desta linha, e para modernizar e operacionalizar a Administração,
foi produzido este novo Plano Diretor, cujo objetivo maior está em assegurar
a melhoria da qualidade de vida dos que moram ou trabalham em São
Bernardo do Campo, em seus mais amplos aspectos.
Onde a ação do Governo se faça necessária, o Plano Diretor se
antecipará para proporcionar os meios necessários às deliberações
governamentais, oferecendo os parâmetros que deverão balizar as opções
administrativas, cujo conjunto constitui a Política Municipal.
Por meio deste mecanismo atendem-se aos requisitos da própria realidade,
que é variável, e aos possíveis enfoques divergentes no trato da coisa
pública.
Assim, fica assegurada a continuidade da Administração de forma realista,
permitindo retomar-se o curso de realizações, porventura interrompidas em
algum momento, quaisquer que tenham sido os motivos.
Um processo permanente de planejamento, retendo em sua memória os
caminhos preteridos, oferece condições de retomá-los no ponto interrompido,
convenientemente atualizado.
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No projeto que ora submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa, temos
a consciência de que foram observados, em sua elaboração, todos os
princípios que devem nortear os trabalhos dessa magnitude.
O projeto, ao ser submetido à análise, revelará que as medidas propostas
emergem da consciência da própria população e que foram estudados e
identificados os problemas prioritários, bem como o nível de gravidade de
cada um, para, afinal, apresentar a solução que se afigura como a melhor,
dentro do atual contexto, para a promoção do bem estar da população e a
melhoria da qualidade de vida urbana, sempre seguidos os ditames da
legislação

pertinente,

em

consonância

com

as

boas

normas

da

Administração Pública.
Existem, provavelmente, três fatores principais que explicam como as
condições econômicas operam nas cidades e nas comunidades urbanas em
geral.
O primeiro, é a interdependência fundamental entre as pessoas, o fato de
que elas têm de viver em comunidade porque partilham da mesma condição
básica. Assim, por exemplo, a divisão do trabalho dentro das comunidades
urbanas é uma adaptação para a sobrevivência sob a pressão da
competição econômica.
O segundo, é a localização que tem uma função econômica e,
conseqüentemente, social. Os seres humanos estabelecem as suas
atividades econômicas (e também suas atividades sociais e culturais) em
determinados lugares, com o propósito de auxiliá-los a atingir objetivos.
O terceiro, é o atrito espacial que leva os indivíduos a congestionarem-se
nas áreas centrais da cidade. Essa tendência intensifica a competição em
torno das localizações centrais, resultando em valores mais elevados para a
terra e aluguéis mais caros, em conseqüência da força de suas
necessidades funcionais localizarem-se no centro.
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Diante desse quadro, a expansão do município apresenta necessidades e
prioridades, as quais deverão nortear-se pelas prescrições deste plano.
Assim, dentro deste conceito, prepara-se São Bernardo do Campo para
cumprir seu papel histórico no concerto das grandes cidades brasileiras. A
estrutura urbana de nossa cidade, segundo a concepção do novo Plano
Diretor, será caracterizada pelos sistemas de centros urbanos e de áreas
verdes e de recreação, em torno dos quais se ordena a vida das zonas
habitacionais; pelo sistema de zonas empresariais estratégicas; pelo sistema
de comunicações e pelo sistema de mobilidade e transporte, que organiza
todo o conjunto, e por grandes áreas de preservação do equilíbrio ecológico,
onde se desenvolverá a estrutura das relações econômico-sociais de toda a
população.
No escopo das diretrizes inseridas no Plano Diretor, vislumbramos a
possibilidade de recuperação das áreas degradadas, bem como o
reordenamento do processo de ocupação, visando, com isso, corrigir as
distorções verificadas no âmbito social, ambiental e físico-territorial.
Disto, resultou este Projeto de Lei, no qual os instrumentos da política
urbana se encontram vinculados aos objetivos e estratégias para o
desenvolvimento sustentável do Município.
O projeto foi dividido em Títulos, cada um versando matéria especifica, de
forma a exaurir completamente o campo de sua atuação, porém mantendo a
integralidade e a harmonia do conjunto.
A parte geral cuida de eleger os objetivos visados pela Administração, os
quais, como já frisado anteriormente, emanam da vontade e das aspirações
da coletividade.
Fixa, assim, como meta principal, e da qual a Administração jamais se
afastará, a promoção do bem estar da população, com o cumprimento das
funções sociais da cidade e da propriedade. E cuida, ainda, de estabelecer
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diretrizes para o desenvolvimento sustentável, por meio das quais serão
atingidos os objetivos ensejados.
Todo instrumental proposto no presente Projeto de Lei se destina à
consecução dos objetivos municipais por intermédio das diretrizes que, como
os próprios objetivos, estão nele fixados.
Assim se resumem na mesma lei os objetivos, as diretrizes e os
instrumentos fundamentais do Poder Público Municipal.
Como se pode depreender, os dispositivos incluídos no projeto facultam
maior liberdade à Administração no controle e direcionamento do
crescimento sustentável da cidade, eis que as diversas hipóteses contidas
em todo o seu conjunto fornece os meios indispensáveis ao ordenamento
racional do desenvolvimento, mantendo o necessário equilíbrio e eliminando
os desníveis em relação às áreas social, econômica, ambiental e físicoterritorial, culminando, afinal, com a realização do bem estar da comunidade.
Há que se ressaltar que nenhum outro procedimento dessa grandeza
contou com participação tão pungente da população e da sociedade civil
organizada.
Em audiências regionais e temáticas, ou, ainda, pelos diversos canais de
interlocução com a sociedade civil, pudemos ouvir os clamores da sociedade
resultante de efetiva participação no processo de elaboração do novo Plano
Diretor, pelos quais a mesma pôde oferecer sua significativa parcela de
contribuição na decisão dos rumos futuros de nossa cidade para os próximos
anos.
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O PROJETO EM ESPECIAL
No âmbito específico desta proposta de projeto de lei tecemos as
seguintes considerações:
No Título I, são apresentadas a conceituação geral, a abrangência e os
princípios fundamentais deste Plano Diretor.
Cabe frisar que este projeto atende tanto ao disposto na Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e, por conseqüência aos
preceitos da própria Constituição Federal, na medida em que esta Lei
"Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece as
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências", quanto às
disposições contidas na Lei Orgânica do Município de São Bernardo do
Campo.
A ordenação do Sistema de Planejamento do Município, considerando este
Plano como componente de um conjunto que compreende também o Plano
de Governo, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
Orçamento Anual, se destina a abranger todo o território municipal e tem
como princípios constitucionais fundamentais o desenvolvimento sustentável,
as funções sociais das propriedades, as funções sociais da cidade, a
igualdade e a justiça social e, ainda, a participação popular.
Em seu Título II, são apresentados os objetivos gerais das políticas para o
Desenvolvimento

Urbano,

o

Desenvolvimento

Econômico,

o

Desenvolvimento Social, o Desenvolvimento Ambiental, a Infra-estrutura, a
Mobilidade Urbana, o Trânsito e Transporte, a Habitação, a Preservação do
Patrimônio Cultural e o Uso dos Imóveis Públicos.
Em seu Título III, são tratadas as questões do Ordenamento Territorial.
Propõe-se o Macrozoneamento considerado a partir das características
físico-ambientais do Município, com especial atenção dada em relação às
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bacias hidrográficas existentes e à capacidade de suporte real das
macrorregiões.
Prossegue o processo de subdivisão da ordenação territorial, propondo-se
um Zoneamento Vocacional definidor para o estabelecimento de critérios
gerais estratégicos para o uso do solo.
Complementa o processo de subdivisão territorial com a proposta de criação
das Unidades de Planejamento e Gestão, menores porções territoriais
destinadas ao aperfeiçoamento do controle das ações do poder público
Municipal com permissão da participação popular na gestão.
No âmbito social institui as Zonas Especiais de Interesse Social que, por
possibilitar a utilização de tratamento diferenciado pela legislação, são
destinadas às questões de regularização fundiária, urbanização, produção
de habitações de interesse social e de mercado popular para adequação ao
tecido urbano. Institui também as Zonas Especiais de Interesse Ambiental
destinadas prioritariamente à proteção e recuperação da paisagem e do
meio ambiente.
Ainda neste Título, avança no enfrentamento das questões para o
desenvolvimento Municipal, instituindo perímetros destinados a receber
Operações

Urbanas

Consorciadas,

abrindo

a

possibilidade

para

o

estabelecimento de participações em parcerias com investidores, usuários,
moradores, proprietários e demais agentes intervenientes.
Por último, completam as abordagens neste Título a previsão de execução
de projetos Urbanos e Projetos Ambientais.
No Título IV, este Plano Diretor aborda as questões do Uso e Ocupação do
Solo, dando ênfase ao conceito de solo predominantemente vocacionado e
estratégico, caracterizado pela menor porção territorial definidora do
planejamento estratégico e comportando as predominâncias quanto a três
tipos de uso: o residencial, o empresarial e o ambiental.
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Este conceito, por respeitar as destinações históricas predominantes já
existentes, mitiga conflitos e direciona, com bastante precisão, o foco das
decisões do poder público no atendimento das demandas constatadas nas
diversas Audiências Públicas, para as quais, este Plano, em sua concepção,
estabelece os instrumentos e as diretrizes necessários ao possível
atendimento pela Administração Pública.
Complementam as disposições, ainda neste Título, artigos que estabelecem
critérios

para

compatibilidade

de

usos

pretendidos,

compromisso

estabelecido num dos quatro pactos feitos com a população, qual seja: o de
respeitar a convivência entre as diversas funções da cidade.
Nesse sentido, essas disposições visam ordenar os diversos usos para que
coexistam de forma harmônica e com respeito às vizinhanças, a fim de que
as atividades se processem com conforto, segurança e potencializadas em
seus desenvolvimentos.
No Título V deste Plano Diretor, são apresentados e definidos os
instrumentos da política urbana, com os quais o Município, ao adotá-los, os
utilizará com o objetivo de ordenar a política urbana.
Inicialmente, tratamos do instrumento do Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, adotado apenas em imóveis localizados na
Macrozona de Vocação Urbana e, se também localizado dentro de áreas
delimitadas pelos perímetros de Operações Urbanas, somente será aplicado
após a aprovação da lei específica que as tiver criado.
Justificamos tal medida em função da coerência que deverá sempre existir,
pois, o instrumento tem sua lógica para regiões do Município que já se
apresentem aptas a serem desenvolvidas de imediato, sendo ilógica a sua
aplicabilidade às áreas que apresentam restrições, de alguma forma, à
ocupação ou à utilização, como, por exemplo, no caso da Macrozona de
Restrição à Ocupação.
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Na continuidade da aplicação do instrumento anterior, ainda neste Título,
prevê-se também a incidência do IPTU Progressivo no Tempo, voltado a
compelir o proprietário a dar a correta destinação social da propriedade, o
qual será empregado dentro do mesmo critério do instrumento anterior, bem
como o instrumento da Desapropriação para Fins de Reforma Urbana com
Pagamento em Títulos da Dívida Pública, descrito na seqüência deste Título.
Quanto ao instrumento do Consórcio Imobiliário, este se encontra previsto no
Plano Diretor por se tratar de importante instrumento de aplicabilidade
possível, principalmente nas intervenções destinadas a Habitação de
Interesse Social.
O Plano Diretor contempla este instrumento como uma faculdade a ser
oferecida pelo Município ao proprietário sujeito às disposições do
instrumento do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.
No que tange à aplicação do instrumento das Operações Urbanas
Consorciadas, em face da necessidade estratégica de desenvolvimento
urbano e ambiental, nas áreas delimitadas neste Plano, com o objetivo de
permitir a adoção de medidas e intervenções coordenadas pelo Município
com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e
investidores privados, para podermos alcançar transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental e ampliar os espaços
públicos, a infra-estrutura urbana, o sistema viário e a dotação de
equipamentos urbanos.
Quanto à adoção do instrumento do Direito de Superfície, neste Plano a sua
utilização será possível em todo o território Municipal, pois, trata-se de
importante instrumento que desvincula a responsabilidade pelo uso, da
responsabilidade

pela

propriedade,

permitindo

com

isso

um

maior

incremento nas possibilidades de desenvolvimento econômico e social, na
medida em que com a possibilidade de fracionamento da propriedade o seu
custo de aquisição se restringirá à parte que o adquirente queira utilizar ou
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mesmo poderá ser transferida gratuitamente para determinado fim, para o só
fato de o adquirente assumir as obrigações tributárias.
No que toca ao instrumento da Transferência do Direito de Construir, que
permite ao proprietário de imóvel localizado em determinados locais do
Município, exercer, em outro local passível de receber o potencial
construtivo, ou alienar, total ou parcialmente, o potencial construtivo não
utilizado no próprio imóvel, este será adotado quando tratar-se de imóvel
assim caracterizado: a) de interesse do patrimônio cultural, definido pelo
órgão competente; b) que esteja exercendo funções ambientais essenciais
tais como: produção de água, permeabilidade do solo urbano, preservação
da cobertura florestal e outras tecnicamente avaliadas pelo órgão municipal
competente; c) que esteja servindo a programas de regularização fundiária,
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação
de interesse social; ou d) destinado à implantação de equipamentos públicos
e comunitários.
Também é prevista a utilização do instrumento do Direito de Preferência
(Preempção), em face da necessidade preventiva e estratégica de definição
de áreas no Município, a serem estabelecidas em lei específica, que
possibilitem o amplo processo previsto para a regularização fundiária, bem
como para providenciar a constituição de uma reserva fundiária para fins
estratégicos delineados no Plano Diretor.
Para este instrumento previmos, também, a execução de diversos
programas e projetos habitacionais de interesse social; assim como a
necessidade do devido ordenamento e direcionamento da futura expansão
urbana. Previmos a necessidade deste instrumento para possibilitar ao
Município a disponibilidade de áreas para a implantação de equipamentos
públicos onde estiverem detectadas ausências de disponibilidade de áreas
no entorno ou nas proximidades.
Ainda, há a previsão de utilização deste instrumento para as necessidades
da criação de novos espaços públicos de lazer ou de áreas verdes, além da
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necessidade de criação de unidades de conservação ou de proteção em
áreas de interesse ambiental.
Por último, ainda quanto a este item, previmos a utilização deste instrumento
para casos de proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou
paisagístico.
Especial atenção se deu durante a produção deste Plano, no estudo dos
instrumentos de financiamento da política urbana e, especialmente, quanto
ao instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração
de Uso do Solo.
Queremos lembrar a todos que este instrumento regulamentado pelo
Estatuto da Cidade, a partir de 10 de Julho de 2001, já era conhecido pelo
nosso planejamento Municipal tendo sido proposto e incluído no Plano
Diretor que foi encaminhado a essa Egrégia Casa em 01 de Dezembro de
1976: o Plano de Desenvolvimento Integrado do Município - PDIM.
Justificamos o acolhimento deste instrumento (Outorga Onerosa), neste
Plano Diretor, por permitir a adoção, sempre opcional, pela parte dos
empreendedores urbanos, de índices superiores aos normais praticados nas
áreas previstas para operações urbanas consorciadas, áreas estas
declaradamente estratégicas ao desenvolvimento futuro do Município com
forte apelo ao reordenamento e à requalificação urbana, cabendo, ainda,
frisar que os recursos que porventura forem auferidos, terão destinação
específica já prevista no Estatuto da Cidade e neste Plano referida, portanto,
implicando num forte direcionamento ao cumprimento das funções sociais da
cidade e das funções sociais da propriedade.
Por último, neste Título, ficou prevista a utilização do instrumento do Estudo
de Impacto de Vizinhança, por se tratar de importante instrumento de
democratização da gestão urbana ao exigir minuciosa análise prévia dos
fatores impactantes num determinado empreendimento, para possibilitar
possível aprovação ou execução.
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No Título VI deste Plano, estão previstas as formas de gestão do plano e da
participação popular nos processos de planejamento municipal.
Para esta importante parte, nas formas de administração do Município, este
Plano propõe a instituição do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão
com o objetivo de permitir e ordenar as formas da participação popular em
todo o seu processo, bem como institui diretrizes para que o Poder Executivo
a tanto se adapte.
Por derradeiro, no último Título deste Plano, tratamos de disposições
transitórias e finais em que destacamos a previsão do envio futuro para essa
Egrégia Casa de um conjunto de novos projetos de lei destinados à
complementação prevista para este Plano Diretor, com especial destaque
para nova legislação que tratará do Uso e Ocupação do Solo e do
Parcelamento do Solo, bem como diversos planos diretores setoriais e leis
regulamentadoras, para instrumentos e demais determinações neste Plano
contidos.
Em resumo, podemos afirmar que o conjunto de propostas contidas neste
Plano, contempla, de maneira integral, o atendimento das diretrizes gerais
apresentadas pelo Ministério das Cidades e, muito mais que isto, expressa o
anseio da nossa população por um Município com ações de maior justiça
social, maior desenvolvimento num ambiente equilibrado, em que ocorra o
desenvolvimento sustentável pleno e onde a qualidade de vida seja o pilar
primordial desta e das demais administrações futuras.
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ANEXO II – Diretrizes para elaboração de um Plano Diretor
“A partir do Estatuto da Cidade o Direito Urbanístico fica vinculado a uma
visão ampla do mundo, oposta ao individualismo que ainda hoje inspira
muitos ramos do direito (como o direito civil). Em outras palavras, a idéia
central é que a população tem o direito coletivo a uma cidade sustentável, o
que deve implicar à fruição individual das vantagens dela decorrentes”
Vieira, R.S. (2001)

Conforme Keeler, 2010, em “Fundamentos de Projeto de edificações
sustentáveis”, “os códigos de edificações sustentáveis representam uma
mudança de paradigma fundamental”, agregam à construção a adoção de
medidas acima dos padrões mínimos aceitáveis e das normas de construção
com o menor denominador comum. Sob este aspecto, as políticas de
construção sustentável são qualitativamente diferenciadas, fomentam e
muitas vezes, obrigam a adoção de projetos, materiais e formas de uso de
energia com alto desempenho.
Compreende-se que o Plano Diretor representa um dos principais códigos de
edificações e que portanto possibilita, como apresentado por Keeler, a
possibilidade de mudanças qualitativas de paradigmas pré-existentes, o que
para tanto são necessárias diretrizes específicas para sua constituição.
Neste contexto, tais diretrizes são providas pelo Estatuto da Cidade.
O estudo de caso, apresenta o Plano Diretor Municipal (LM 5716/2006) e
suas Leis complementares de Uso e Ocupação do Solo e de Estudo de
Impacto de Vizinhança, bem como dos decretos e normas técnicas
subseqüentes, como instrumentos e códigos de edificações que promovem o
desenvolvimento sustentável da cidade.
Em 2006, na cidade de São Bernardo do Campo, quando da elaboração de
seu novo plano diretor, como também de sua legislação posterior, havia
como condicionante federal, a adoção do que era e é previsto pelo Estatuto
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da Cidade; consequentemente, que fosse promovido o desenvolvimento
sustentável e posteriormente, uma cidade sustentável. 16
Portanto é mediante instrumentos do Estatuto da Cidade que será possível
de forma pragmática fomentar e aplicar a partir do Plano Diretor Municipal,
os conceitos de sustentabilidade previstos inicialmente na RIO Eco 92.
O processo completo de elaboração do Plano Diretor de São Bernardo está
presente na mensagem legislativa (Anexo I) que apresenta cronologicamente
cada momento de debate e sobre a adoção do Estatuto da Cidade na
legislação municipal.
No Brasil, para promover e auxiliar a aplicação do Estatuto da Cidade e
consequentemente, do que é previsto para o desenvolvimento sustentável
das cidades, institucionalmente a Câmara dos Deputados, disponibilizou um
documento base o “Estatuto da Cidade, Guia para implementação pelos
municípios e cidadãos”. 17
O guia é um rico material técnico que explica por meio de diretrizes gerais e
do seu capítulo sobre a concepção de cidade e planejamento municipal,
como viabilizar no município o que é previsto pelo Estatuto da Cidade.
As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade estabelecem os parâmetros que
devem orientar a construção da política urbana em todas as instâncias do
poder público. Brasil, Estatuto da Cidade, 2000.
Por serem estas, as que orientam a construção de um Plano Diretor
Municipal, iremos transcreve-las e analisa-las.

16

Conforme Keller, 2010, são as ferramentas legislativas de ordenamento territorial das cidades e
regiões metrópolitanas, que são os principais meios de viabilizar uma Agenda 21 Local e promover o
desenvolvimento sustentável, no Brasil, tais ferramentas constituem-se principalmente pelo Estatuto da
Cidade e pelo Plano Diretor.
17
BRASIL, Estatuto da cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 2a Ed. Câmara
dos Deputados, Brasília, 2000.
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A primeira diretriz diz respeito a cidades sustentáveis:
“I – 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;
A primeira diretriz do Estatuto reconhece e qualifica o direito às
cidades sustentáveis, que passa a ter vigência como um dos
direitos fundamentais da pessoa humana, incluído no conjunto dos
direitos humanos.”
Portanto é premissa na elaboração de um plano diretor que se promova e se
busque

mecanismos

institucionais

que

proporcionem

uma

cidade

sustentável. Há uma quebra de paradigma quanto ao desenvolvimento e
planejamento vigente até então, baseado na quantificação econômica do
desenvolvimento da cidade. Assim, promove-se a partir do Estatuto um
planejamento que observa também de forma eqüitativa o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento ambiental, social e o institucional.

II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade
na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas
e projetos de desenvolvimento urbano;
A gestão democrática da cidade é reconhecida como uma diretriz
para o desenvolvimento sustentável das cidades, com base nos
preceitos constitucionais da democracia participativa, da cidadania,
da soberania e participação popular. Potencializar o exercício dos
direitos políticos e da cidadania deve ser o objetivo que deve ser
respeitado nos processos de gestão nas cidades. O direito à
participação popular será respeitado quando os grupos sociais
marginalizados e excluídos tiverem acesso à vida política e
econômica da cidade. Para ser exercido, este direito para
pressupõe a capacitação política dos diversos grupos sociais.
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Parte fundamental da Agenda 21

18

e presente no Estatuto, destaca que

para que haja uma integração sistêmica dos atores e mecanismos que
constroem a cidade, que sejam efetivamente institucionalizados mecanismos
de participação, a exemplo do que foi apresentado no estudo de caso. A
exemplo temos instrumentos como os EIVs – Estudos de Impacto de
Vizinhança, e instrumentos de planejamento como as UPGs – Unidades de
Planejamento e Gestão ou os Orçamentos Participativos disseminados pelo
país.
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento
ao interesse social;
Expõe-se aqui a dimensão da necessidade de parcerias entre o
poder público e os vários setores da sociedade civil no
planejamento, execução e fiscalização da política urbana, por meio
de cooperação entre os investimentos públicos e privados, sempre
tendo em vista o interesse da sociedade como um todo. Esta
diretriz contrapõe-se a uma noção de parcerias entre o poder
público e a iniciativa privada, cujo principal beneficiário seja o
capital imobiliário.
Na prática a diretriz anterior ( II ) aplica-se para que haja uma mudança
de rumo no arcabouço jurídico e institucional estabelecido pelo modelo de
desenvolvimento vigente, a diretriz III vem reforçar tal conceito e apresenta a
necessidade de redirecionamento da construção do espaço urbano para que
o mesmo não continue a promover e replicar a desigualdade social, esta
última promovida pela pressão do interesse imobiliário na construção do
espaço urbano e pela ocupação desordenada das áreas ambientalmente
frágeis.

18

BRASIL, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e desenvolvimento, 1992, Rio de
Janeiro. Agenda 21. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18> Acesso em 09 de maio
2012
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“IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do município e
do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir
as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre
o meio ambiente.
O

Estatuto

da

Cidade

compreende

o

crescimento

e

desenvolvimento urbano como um processo que pressiona o
equilíbrio social e ambiental.”
Historicamente, o crescimento da cidade obedece a pressão antrópica19
favorecida por fatores complexos entre: a disponibilidade de terra e o
conseqüente valor imobiliário desta. As áreas periféricas da cidade, no caso
as existentes na região metropolitana de São Paulo, não receberiam tal
pressão, se o valor da terra nas áreas centrais fosse viável a uma
distribuição mais eqüitativa da população, principalmente na área urbana
dotada de infra-estrutura já pré-estabelecida. Tragicamente e naturalmente
sob a lógica ainda em vigor, as populações de baixa renda são empurradas
para as periferias das cidades mediante um sistema imobiliário-econômico
existente, que ainda se utiliza do planejamento urbano para estabelecer
garantias de retenção total da mais valia fundiária urbana para benefício
próprio20, sem a correta participação da população e divisão territorial mais
eqüitativa do solo urbano.
Na região metropolitana de São Paulo, em especial em São Bernardo do
Campo, conforme minha experiência própria no planejamento da cidade,
este sistema imobiliário é co-responsável pela pressão antrópica não só nas
áreas ambientalmente frágeis que se encontram na periferia, mas também

19

pressão antrópica: conforme os relatórios técnicos de elaboração do plano diretor municipal de São
Bernardo do Campo (LM 5.593/2006), entende-se como pressão antrópica à todo impacto ambiental,
social e econômico advindo da atividade humana durante a ocupação territorial.
20

Dos relatórios de elaboração do Plano Diretor Municipal de São Bernardo do Campo (LM
5.593/2006), a mais valia fundiária urbana, trata do valor adicional da terra advindo da valorização
imobiliária mediante benfeitorias proporcionadas comumente pela sociedade. Portanto, parte
significativa desta mais valia advém de recursos públicos investidos por exemplo, nos sistemas de
transporte, equipamentos públicos, entre outros. Quando de operações urbanas e outorgas onerosas,
visa-se que parte desta mais valia, retorne à sociedade mediante tais contrapartidas urbanas e de
capital.
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da pressão sobre as áreas destinadas ao suporte econômico da cidade,
muitas vezes colaborando num contexto de expulsão das empresas para
implantação de condomínios residenciais em substituição à galpões
empresariais que geravam emprego e renda.
No Estatuto da Cidade se reconhece tal sistema e é oferecido mediante a
observação da diretriz IV uma forma de mediante o plano diretor se
re-equilibrar tal distorção e proporcionar um acesso eqüitativo à cidade.
“V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da
população e às características locais;
O Estatuto estabelece como diretriz a necessidade de estabelecer
uma política de investimentos públicos baseada na equidade e
universalização do acesso aos serviços e equipamentos públicos”.
Observa-se

nos

levantamentos

cartográficos

e

de

distribuição

dos

equipamentos públicos, (conforme dados dos relatórios do PA SB 5061/2006
- Plano Diretor), que a exemplo de São Bernardo, as cidades tendem a
concentrar os equipamentos públicos na regiões centrais da cidade, e deixar
desabastecido de tais serviços as periferias.
Para tal concentração de equipamentos, não cabe a lógica de que as regiões
centrais seriam as que apresentam maiores populações, dado o inchaço
demográfico existente nas periferias das cidades.
Portanto esta diretriz faz com que o plano diretor promova mecanismos de
aferição de uso e distribuição dos equipamentos públicos no território
municipal, como proposto no estudo de caso, pelas Unidades de
Planejamento e Gestão – UPGs.
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VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
• a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
• a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
• parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou
inadequados em relação à infra- estrutura urbana;
• a instalação de empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão
da infra-estrutura correspondente;
• a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização; a deterioração das áreas
urbanizadas; e
• a poluição e a degradação ambiental.
Esta diretriz refere-se aos sistemas complexos que geram o ordenamento do
solo, para o que o respeito entre as diferentes atividades que irão interagir na
cidade necessitam de parâmetros de aferição e mesmo de mitigação de
impactos tanto da ocupação quanto da não utilização de um espaço urbano.
São instrumentos que irão colaborar diretamente nesta lógica, o Estudo de
Impacto de Vizinhança, o IPTU progressivo nas áreas sub-utilizadas bem
como o Direito de preempção sob áreas que tenham interesse público.

“VII – integração e complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento sócioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;”
A semelhança do Estatuto da Cidade, a Agenda 21, apresenta como uma
das questões a serem resolvidas, a necessidade de revalorização do campo,
para que haja uma diminuição da pressão antropica sobre as áreas urbanas,
já densamente ocupadas. Esta diretriz do Estatuto da Cidade promove um
conceito semelhante, ao promover na confecção do plano diretor a
necessidade de integração entre o desenvolvimento urbano e o rural para
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que os mesmos não se encontrem diametralmente opostos e sim
complementares no desenvolvimento municipal.
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e
serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do
território sob sua área de influência;
Esta diretriz apresenta que o Plano Diretor necessita de um planejamento
ambiental. Conforme FRANCO, 2001, é a partir do reequilíbrio planejado do
uso dos recursos de produção e consumo que se poderá dirimir
desigualdades sociais que hoje pressionam o sistema a uma forma
exploratória

do

território

que

não

só

destrói

sua

capacidade

de

sustentabilidade mas compromete a qualidade de vida das futuras gerações.
Neste aspecto, o Plano Diretor ao observar esta diretriz, pode promover o
zoneamento como forma de proteger tanto as áreas estratégicas para a
economia do município (para que as mesmas não sejam atingidas pelo
interesse especulativo imobiliário), como também proteger as áreas
ambientais para que as mesmas continuem em condições de dar suporte
ambiental à sociedade.
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização.
Esta diretriz pode ser compreendida como a justa distribuição da mais valia
fundiária urbana. Seria a distribuição eqüitativa para a sociedade de parte
dos lucros imobiliários advindos dos processos de ocupação urbana. O
retorno a sociedade de tais lucros, podem representar tanto formas de
permitir equipamentos, como uma urbanização e zoneamento especial que
atenda de forma planejada as demandas sociais existentes na cidade, e
ainda, representar o aporte financeiro em fundo municipal próprio, que
proporcione a redistribuição de investimentos à comunidade.
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A diretriz no plano diretor, representa a adoção de instrumentos como
Operações urbanas consorciadas, outorgas onerosas, criação de fundos
municipais de desenvolvimento e conselhos que possam gerir tal
redistribuição do desenvolvimento urbano.
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária
e

financeira

e

dos

gastos

públicos

aos

objetivos

do

desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos
geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos
diferentes segmentos sociais;

Em complementação a diretriz anterior a diretriz X coloca o desafio da
gestão mediantes ferramentas indutoras ou não da ocupação urbana. A
aplicação de IPTU progressivo, taxas de urbanização entre outras que
podem colaborar na promoção de atividades elencadas pelo Plano Diretor,
que mais atendam a sociedade como um todo.
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que
tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;
Esta diretriz, que se assemelha a diretriz IX apresenta a necessidade de
incorporação de mecanismos no plano diretor que observem o retorno à
comunidade de benefícios particulares advindos da política urbana
implantada. Visa conforme também previsto na Agenda 21, formas de
posteriormente, redistribuir eqüitativamente a riqueza gerada nas cidades,
bem como, colaborar na diminuição do desequilíbrio social.
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente
natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico;
A proteção dos bens naturais e imateriais que formam a cultura da sociedade
da cidade, fazem parte da diretriz que orienta o Plano Diretor a não ater-se
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unicamente ao desenvolvimento econômico, mas principalmente, conforme
também previsto pela Agenda 21, nos sistemas que formam um
desenvolvimento sustentável, onde as especificidades da comunidade,
estarão valorizadas e protegidas na correta gestão do seu patrimônio cultural
e ambiental.
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população
interessada nos processos de implantação de empreendimentos
ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio
am- biente natural ou construído, o conforto ou a segurança da
população;
Esta diretriz reforça o conceito das diretrizes II e IV, com ênfase a
necessidade da criação de forums (conselho e comissões) dedicados ao
debate e possível deliberação da comunidade quanto aos assuntos de
ocupação e planejamento da cidade.
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda mediante o estabelecimento de
normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e
edificação, consideradas a situação socioeconômica da população
e as normas ambientais;
Esta diretriz, estabelece a importância social que advém dos conceitos de
sustentabilidade a serem promovidos pelo Plano Diretor. É reforçado que
haja um re-equilíbrio do desenvolvimento onde há mazelas habitacionais,
para tanto, é necessário gerir a regularização fundiária com aspectos que
incluam o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Para este aspecto, os instrumentos presentes no Plano Diretor, como as
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e as Zonas Especiais de
Interesse Ambiental, promovem que a comunidade, mediante a legislação,
participe de projetos urbanos que propiciem um desenvolvimento mais
eqüitativo.
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XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação
do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução
dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades
habitacionais;
O arcabouço jurídico de planejamento urbano, observa a sobreposição de
inúmeras legislações municipais, estaduais e federais, bem como tantas
outras normas técnicas.
A otimização proposta pelo Estatuto da Cidade, pode ser aplicada em partes,
pois diz respeito ao Plano Diretor Municipal, deixando ao largo a
necessidade de compatibilização da legislação federal e estadual em
conjunto às especificidades do município.
A exemplo temos o Código Florestal Federal, que se adequa mais a
realidade sob o território ou áreas que detenham matas e rios preservados
do que a realidade urbana onde córregos já estão canalizados, e mesmo, o
conjunto de matas está restrito à bolsões de parques e praças.
Se fosse aplicada irrestritamente a lógica do Código Florestal, e identificados
os cursos e nascentes d’água nas áreas urbanas da Região Metropolitana de
São Paulo, todo o cenário existente não seria possível, haja visto as
marginais de tráfego sob áreas de preservação bem como tantos outros
exemplos.
Para se dirimir tal fato, e considerando-se os cenários urbanos existentes
nas metrópoles, o novo Código Florestal 21 deveria observar a especificidade
metropolitana em especial nas áreas já comatadas pelo crescimento urbano,
e mesmo esta poderia ser gerida por algo como um código ambiental urbano
próprio.

21

o

O Código Florestal, foi criado pela Lei Federal, n 4.771, de 15 de setembro de 1965, hoje é
o
regulamentado pela Lei Federal, n 12.651, de 25 de maio de 2012.
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Outro exemplo é o conflito da Legislação Estadual de Proteção dos
Mananciais e o que o Estatuto da Cidade propicia mediante o Plano Diretor
municipal, um em 2006 era totalmente restritivo o outro permitia e permite
uma adequação ambiental que observe as condicionantes sociais e
econômicas existentes em tais áreas.
“XVI – Isonomia de condições para os agentes públicos e privados
na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao
processo de urbanização, atendido o interesse social.
As regras de produção da cidade devem ser fruto de um pacto
entre os entes públicos e privados e, uma vez estabelecidas,
devem ser respeitadas por todos”.
A última diretriz refere-se ao desafio da gestão do ordenamento territorial da
cidade, apresenta a necessária quebra para com o sistema vigente de
planejamento e a adoção integrada de planejamento participativo.
Antes o plano diretor, salvo casos esparsos, eram fruto único da concepção
de técnicos, o “planejamento de prancheta”. A partir do Estatuto da Cidade, é
premissa e lei, que o plano diretor passe a ser fruto da comunidade e que o
mesmo em vez de representar um planejamento hermético, finito nos seus
objetivos, tenha a partir da adoção dos princípios de sustentabilidade, a
função de ser um guia da gestão do desenvolvimento; esteja aberto para que
possa institucionalizar a vontade da sociedade que forma a cidade.
Portanto, neste âmbito, guiado pelas diretrizes expedidas no Estatuto da
Cidade, o plano diretor apresenta-se como principal instrumento indutor do
desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras.

