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Resumo 

 

Esta tese analisa os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras do 

Butantã, Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana (Lei Municipal n0 13.885/04), 

com o objetivo de verificar a integração dos mesmos entre si e com o 

referencial fixo representado pelo Plano Diretor Estratégico do Município de 

São Paulo (Lei Municipal n0 13.430/02). O Plano Regional Estratégico de 

cada Subprefeitura deve se articular com o Plano Regional das 

Subprefeituras adjacentes e, quando for o caso, com os municípios limítrofes 

e a região metropolitana, devendo fazê-lo em um contexto relacional 

consistente. A questão da integração dos Planos Regionais foi examinada 

através dos seguintes temas: Rede Estrutural Hídrica Ambiental, Rede Viária 

Estrutural e Uso e Ocupação do Solo. 

A análise destas leis foi desenvolvida em um contexto de revisão dos 

paradigmas relativos ao exercício do planejamento urbano, desencadeado 

pela Lei Federal n0 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, que criou e 

regulamentou vários instrumentos da política urbana, vinculando-os ao plano 

diretor.  

 



 

 

Abstract 

 

The present thesis analyzes the Strategic Regional Plans of Sub-Districts of 

Butantã, Lapa, Pinheiros, Sé and Vila Mariana (Municipal Law n0 13.885/04), 

with the purpose of verifying the aforementioned plans integration within 

themselves and with the fixed referential represented by the Strategic Master 

Plan of São Paulo City (Municipal Law n0 13.430/02). The Strategic Regional 

Plan of each Sub-District must be articulated with the Regional Plan of 

adjacent Sub-districts, and with the adjoining cities and the metropolitan 

region, having it done in a consistent related context. The matter of the 

Regional Plans integration was analyzed through the following themes: 

Environmental Hydro Structural Network, Structural Roads Network, and 

Ground Use and Occupation. 

The analysis of such laws was developed within a context of review on 

paradigms related to urban planning work, unleashed by Federal Law 

n010.257/2001 – City’s Decree, which created and regulated several 

instruments of urban politics, attaching them to the Master Plan. 
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1. Introdução 

A aplicação do planejamento urbano à cidade de São Paulo é um grande 

desafio. Nossa cidade apresenta problemas de difícil gerenciamento, em 

parte devido à sua grande distribuição espacial, mas também é notório que o 

seu processo de urbanização vem ocorrendo de forma caótica, em certa 

medida em função da pequena efetividade de planos diretores anteriormente 

desenvolvidos para a cidade. 

Em setembro de 2002, através da Lei n0 13.430 foi promulgado o Plano 

Diretor Estratégico do Município de São Paulo. Em agosto de 2004 este 

plano foi complementado através da Lei n0 13.885, com o estabelecimento 

de normas complementares, dos Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras e disciplina e ordenamento do Uso e Ocupação do Solo no 

Município de São Paulo. 

A Constituição Federal de 1988 determina que o Plano Diretor seja um 

instrumento obrigatório da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana para municípios com população superior a 20.000 habitantes, sendo 

então definido como uma lei necessária para o uso dos instrumentos - e 

recursos - da política urbana. Neste contexto, o conteúdo do Plano Diretor 

deve incluir as funções sociais, objetivos e diretrizes da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, além das exigências para ordenação 

da cidade, inclusive com delimitação de áreas sub-aproveitadas para fins de 

parcelamento ou edificação compulsórios. 

O Estatuto da Cidade - Lei Federal n0 10.257/2001 - criou e regulamentou 

vários instrumentos da política urbana, vinculando-os ao Plano Diretor. 

Aumentou assim a expectativa das cidades apresentarem um Plano Diretor 

para atendimento das disposições do Estatuto da Cidade, uma vez que o 

mesmo torna este instrumento obrigatório em algumas situações – e em 

especial para a cidade de São Paulo. 
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Considerando a grande área de distribuição espacial da cidade, a 

administração pública municipal buscou equacionar as questões urbanas em 

dois níveis: o de solução dos problemas e estabelecimento de diretrizes de 

desenvolvimento para cidade em um contexto mais amplo e o das 

necessidades específicas de cada parcela do território, através das 

Subprefeituras. 

A primeira etapa, concluída com a aprovação da Lei n0 13.430/2002 – Lei do 

Plano Diretor Estratégico - previu sua revisão para incluir os Planos 

Regionais, o Plano de Circulação Viária e de Transportes, o Plano de 

Habitação e a Legislação de Uso e Ocupação do Solo. 

Nesta primeira etapa foram definidos os elementos mais importantes para o 

município como um todo, os seus elementos estruturadores e integradores, 

as áreas de preservação ambiental e diretrizes gerais de uso do solo. 

A segunda etapa foi efetivada através da elaboração dos Planos Regionais 

das Subprefeituras – PRE’s, num total de 31 planos adicionais aprovados 

através da Lei n0 13.885/2004, os quais incorporaram os planos de 

habitação e transportes. Nesta mesma Lei foi aprovada a nova Legislação 

de Uso e Ocupação do Solo. 

A hipótese que colocamos nesta Tese é que o Plano Diretor deveria 

apresentar-se de forma integrada, considerando-se a necessidade de 

integração dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras entre si e 

tendo como referencial fixo o Plano Diretor Estratégico. Esta integração deve 

ser evidenciada pelo fato do todo estar presente em cada uma das partes 

que o compõe, não como somatória desarticulada, mas como estrutura de 

relações em um sistema. O Plano Regional Estratégico de cada 

Subprefeitura deve se articular com o Plano Regional das Subprefeituras 

adjacentes e, quando for o caso, com os municípios limítrofes e a região 

metropolitana, devendo fazê-lo em um contexto relacional consistente. 

Como afirma Ronca (1981, p. 51), um sistema de planejamento integral visa 

a distribuição equilibrada de atividades e da população, para o pleno 

desenvolvimento de uma região. O contexto mais amplo do planejamento 

integrado e integral deve envolver todos os setores de atividades, no campo 
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econômico, social, territorial e institucional, em diversos níveis, desde o 

nacional até o local. O processo de planejamento integrado e integral deve 

permitir a identificação de suas partes, e cada uma destas partes também 

pode ser entendida como um todo, com suas respectivas partes passíveis de 

diferenciação e ordenação. Nesse processo, as partes têm natureza e 

função derivadas de sua posição no todo, e comportamento regulado pela 

relação do todo com as partes. Estes componentes são funcionalmente 

interdependentes, constituindo um todo indissolúvel, e se destinam a cumprir 

o objetivo do processo de planejamento, ou seja, “a utilização ótima dos 

recursos de uma sociedade em uma época determinada”. Esta diferenciação 

ordenada e lógica das partes cujo desempenho está relacionado com o 

objetivo do processo como um todo é que permite considerá-lo um sistema.  

Procuramos entender a questão da integração entre o Plano Diretor 

Estratégico e os Planos Regionais a partir de análise detalhada de alguns 

Planos Regionais selecionados, pela comparação entre o referencial fixo 

utilizado - representado pelo próprio Plano Diretor - e os Planos Regionais 

desenvolvidos pelas Subprefeituras. A existência deste referencial aponta a 

direção de uma expectativa de integração e complementaridade entre os 

Planos Regionais e o Plano Diretor Estratégico. 

Procedemos ao levantamento sistemático dos Planos Regionais de cinco 

Subprefeituras – Butantã, Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana - com o 

objetivo de verificar a hipótese formulada. Estas Subprefeituras foram 

selecionadas em função da continuidade física e espacial, relativa 

similaridade em relação ao grau de desenvolvimento urbano em cada uma 

delas e integração do sistema viário estrutural, sendo localizadas em uma 

região que, historicamente, se apresenta como pólo de atração de 

investimentos públicos e privados no município. Esta relativa 

homogeneidade nas condições urbanas das Subprefeituras selecionadas 

permitiu a verificação da integração entre os objetivos, diretrizes e ações 

estratégicas explicitados em cada Plano Regional. 

Outra preocupação foi o estabelecimento de dois recortes importantes: o 

primeiro englobando Subprefeituras localizadas em um mesmo anel 
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concêntrico em relação à Subprefeitura da Sé - centro da cidade - caso de 

Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, esperando-se verificar um mesmo nível de 

desenvolvimento urbano e, como conseqüência, de problemas relativos à 

população e suas demandas, e, portanto, perspectivas (diretrizes) de 

desenvolvimento; o segundo, um recorte partindo do centro estabelecendo 

um vetor na direção sudoeste do município, em direção às zonas mais 

periféricas da cidade (caso das Subprefeituras da Sé, Pinheiros e Butantã), 

verificando assim como se estabeleceram as relações dos Planos Regionais 

em face do diverso grau de urbanização presente nestas Subprefeituras e, 

conseqüentemente diferente expectativa de problemas e diretrizes para 

desenvolvimento (Figura 1). 

A análise dos planos regionais foi desenvolvida por temas, adotando-se 

como metodologia o levantamento e sistematização deste material, o que 

permitiu avançar na reflexão da questão de integração entre os planos 

regionais e entre estes e o Plano Diretor Estratégico. 

Os temas abordados são aqueles definidos no próprio Plano Diretor 

Estratégico, consubstanciados em mapas temáticos: Rede Estrutural Hídrica 

Ambiental, Rede Viária Estrutural e  Uso e Ocupação do Solo. 

Procuro com este trabalho, ao longo das próximas páginas, analisar as 

relações entre o Plano Diretor Estratégico e os Planos Regionais das 

Subprefeituras, com o objetivo de verificar a abordagem integral do plano, 

uma vez que o referencial fixo representado pelo Plano Diretor Estratégico 

deveria ser respeitado pelos Planos Regionais das Subprefeituras. 

O tema foi desenvolvido através dos seguintes capítulos: 

No Capítulo 2 – O Plano Diretor no Estatuto da Cidade: a evolução de um 

conceito, apresentam-se as características fundamentais do Plano Diretor 

não apenas através da concepção tradicional anterior ao Estatuto da Cidade, 

mas principalmente na concepção deste código, como instrumento básico do 

desenvolvimento urbano no planejamento municipal. 

Outro importante aspecto evidenciado neste capítulo é de como o Estatuto 

da Cidade se colocou no sentido de modificar e introduzir novos paradigmas 
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quanto à questão do planejamento urbano municipal e notadamente em 

relação à elaboração do Plano Diretor.  

No início desta pesquisa percebemos que a análise crítica do Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo deveria ser realizada com uma 

abordagem que privilegiasse seus antecedentes, com o objetivo de 

contextualização desta análise. O Capítulo 3 apresenta uma abordagem 

histórica retrospectiva dos principais eventos que caracterizaram o 

urbanismo e urbanização na cidade de São Paulo. Trata-se de uma análise 

do desenvolvimento urbano de São Paulo através dos principais planos e 

projetos urbanísticos já desenvolvidos para a cidade. Seguindo este 

raciocínio, foi realizado neste capítulo um levantamento bibliográfico que 

permitiu situar evolutivamente o Plano Diretor Estratégico e os Planos 

Regionais em relação ao demais planos, permitindo caracterizar a utilização 

deste instrumento na cidade. 

O Capítulo 4 consiste em uma análise e síntese da Lei n0 13.430/2002 – Lei 

do Plano Diretor Estratégico. Este capítulo é extremamente importante para 

a análise proposta de revisão crítica do Plano Diretor Estratégico (PDE) 

especificamente em suas relações como os Planos Regionais Estratégicos 

(PRE), verificando assim a questão da integração do todo - PDE - com as 

partes - PRE. Esta revisão abordou os principais capítulos presentes na Lei. 

O Capítulo 5 constitui-se em síntese da Lei n0 13.885 de 25 de agosto de 

2004, que estabeleceu Normas Complementares ao Plano Diretor 

Estratégico, instituiu os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e 

dispôs sobre o parcelamento e disciplina do Uso e Ocupação do Solo no 

Município de São Paulo. Uma questão importante tratada neste capítulo é 

em relação ao conteúdo e disposições sobre Uso e Ocupação do Solo, uma 

vez que existem disposições que são aplicadas de forma diferenciada em 

cada Subprefeitura. 

A integração dos Planos Regionais com o Plano Diretor Estratégico foi 

objeto de diagnóstico, uma vez que, em função dos “Termos de Referência” 

disponibilizados pela Sempla para que as Subprefeituras desenvolvessem 

seus Planos Regionais, deveria haver esta integração e complementaridade 
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entre os diversos Planos Regionais. Este diagnóstico foi elaborado no 

Capítulo 6, onde os Planos Regionais das Subprefeituras do Butantã, Lapa, 

Pinheiros, Sé e Vila Mariana foram analisados em relação ao Plano 

Urbanístico-Ambiental. Esta análise foi desenvolvida a partir das cartas 

temáticas apresentadas na própria Lei, relativamente à Rede Estrutural 

Hídrica Ambiental, Rede Viária Estrutural e Uso e Ocupação do Solo. Neste 

capítulo foram utilizados como subsídios os “Termos de Referência” 

desenvolvidos pela Sempla para elaboração dos Planos Regionais.  

O objetivo deste capítulo é caracterizar se houve de fato a abordagem 

integrada dos Planos Regionais Estratégicos em relação ao Plano Diretor 

Estratégico, bem como a integração de cada Plano Regional com aqueles 

das Subprefeituras adjacentes. Esta análise foi desenvolvida principalmente 

a partir dos Planos Regionais, mas também foram utilizadas entrevistas junto 

aos profissionais que efetivamente participaram de sua elaboração, com o 

objetivo de constatar se houve esta preocupação quanto à integração dos 

planos entre si e quanto ao referencial fixo representado pelo Plano Diretor 

Estratégico. 

O Capítulo 7 de Considerações Finais traz uma síntese das principais 

conclusões a que chegamos ao longo desta tese e da análise realizada no 

Capítulo 6. Adicionalmente, foram desenvolvidas análises acerca de temas 

subjacentes à implementação do Plano Diretor, e que foram obtidas ao longo 

de todo o trabalho. 

Concluiu-se, confirmando nossa hipótese, que a implementação destes 

planos não se deu de forma totalmente integrada, isto é, houve problemas e 

deficiências na integração dos Planos Regionais entre si e com o Plano 

Diretor Estratégico. Entretanto, como sublinhamos neste capítulo, esta 

constatação não se configura como um estágio permanente. A própria 

implantação de um Sistema de Planejamento na Prefeitura do Município de 

São Paulo reflete uma vitória de todo o processo. 
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2. O Plano Diretor no Estatuto da Cidade 
     a evolução de um conceito  
 

Este Capítulo tem por objetivo analisar o Plano Diretor Estratégico da Cidade 

de São Paulo no contexto da Lei Federal n0 10.257/2001 – Estatuto da 

Cidade. 

Inicialmente, será desenvolvido um breve retrospecto acerca das 

concepções tradicionais relacionadas ao exercício do planejamento urbano 

em São Paulo. 

2.1 Concepções Tradicionais de Planejamento Urbano 

As primeiras diretrizes adotadas para o desenvolvimento urbano no Brasil, 

entre o final do século XIX e início do século XX, centravam-se em questões 

relacionadas ao embelezamento e salubridade. Um exemplo são os canais 

de Saturnino de Brito, que serviam tanto ao saneamento quanto ao 

embelezamento e ordenamento do ambiente urbano. Em São Paulo, foram 

exemplos desta vertente as obras de embelezamento do Vale do 

Anhangabaú e os primeiros Códigos de Postura da cidade, que 

estabeleciam restrições à altura das edificações, bem como o Plano de 

Avenidas de Prestes Maia. Os planos voltados ao saneamento urbano, 

questões de estruturação viária, expansão da cidade e zoneamento das 

atividades urbanas surgiram da necessidade de atendimento de 

necessidades localizadas e específicas. 

As experiências de caráter mais integral desenvolvidas no Brasil iniciaram-se 

entre os anos 50 e 60 e tentavam relacionar os diferentes setores da 

sociedade para obter uma compreensão global do desenvolvimento urbano 

e conseqüente proposição de uma estratégia de solução dos problemas 

diagnosticados. Neste contexto pode ser situado o trabalho do grupo 

“Economia e Humanismo” orientado pelo Padre Lebret. A Sociedade de 

Análise Gráfica e Mecanográfica dos Complexos Sociais – SAGMACS - 
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possuía uma diretriz de trabalhos que priorizava o diagnóstico da realidade 

para elaboração dos planos de desenvolvimento urbano. Neste aspecto, 

pode-se considerar que a sistemática adotada pelo SAGMACS tenha sido a 

primeira aproximação com o planejamento integrado em São Paulo, 

baseado em etapas de diagnóstico para os diversos setores da sociedade, 

com uso de levantamentos abrangentes para obtenção de uma 

compreensão completa do processo de desenvolvimento urbano. 

Os estudos desenvolvidos nos anos 60 pelo CPEU da FAU-USP já 

destacavam nesta época a importante questão da participação da 

comunidade no processo de planejamento (Birkholz, 1968). A questão 

urbana assumiu dimensão local e os estudos voltaram-se para a solução de 

problemas de nível municipal. Era destacada a importância da fase de 

despertar a consciência do planejamento (“Fase de Eclosão”), com o 

envolvimento da população como fator de garantia para o sucesso do plano. 

Em uma etapa de reconhecimento, seria feita a identificação de 

características da área para conhecimento organizado da realidade local, 

bem como análises do complexo territorial municipal, para posterior 

realização de trabalho de síntese, que era o plano propriamente dito. Na 

fase de execução seriam criados instrumentos para implementação das 

propostas do plano: planos executivos para intervenção programada, plano 

geral de obras, cronograma financeiro, atualização ou criação de legislação. 

A orientação estabelecida pelo CPEU destaca a definição do plano diretor 

enquanto instrumento de ordenação territorial municipal, enfatizando-se a 

necessidade de realização de estudos com características integrais 

abrangendo a análise da realidade sócio-econômica e a criação de 

mecanismos institucionais imprescindíveis à implantação do plano (Birkholz, 

1968), considerada etapa fundamental do mesmo. 

* * * 

Uma das primeiras posições assumidas pela política nacional relativa ao 

desenvolvimento urbano foi apresentada no Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (1967/76) que propõe como 

principal objetivo compatibilizar o desenvolvimento urbano local ao regional. 



 

 

20 

No que se refere ao planejamento local, o programa buscava estabelecer 

critérios para implantação de um sistema de planejamento local integrado. 

Surgiu neste contexto o SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo, como órgão elaborador e coordenador da política nacional para 

planejamento local integrado. Uma característica básica era o enfoque 

integrado e integral dado ao plano local, que deveria considerar os diferentes 

aspectos sociais, econômicos e físicos da área, bem como os diferentes 

aspectos da administração municipal relacionando a área em estudo com os 

outros níveis geopolíticos e administrativos. 

No caso do Estado de São Paulo, uma orientação mais próxima era 

fornecida através do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração 

Municipal - CEPAM (atualmente Fundação Prefeito Faria Lima). Foi 

desenvolvido através deste órgão um roteiro orientador para elaboração do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado dos Municípios, que 

preconizava a necessidade de planejamento integrado, considerando-se os 

aspectos econômicos, sociais e territoriais da realidade. 

Segundo Zahn (1981), um dos princípios da metodologia proposta pelo 

CEPAM é que o processo de planejamento seria mais importante que o 

plano, o qual deveria ser necessariamente passível de efetiva 

implementação pela prefeitura. Outro aspecto é que o nível de 

aprofundamento dos estudos deveria se ater ao necessário para a 

orientação da ação municipal, e as diretrizes de desenvolvimento adotadas 

deveriam expressar os anseios de toda a população. Quanto à implantação 

do plano, considerada como decorrência de sua elaboração, é destacada a 

necessidade de se consolidar órgão permanente, ao qual caberia manter o 

processo de planejamento local.  

Nesta época (década de 70), disseminou-se no Brasil a institucionalização 

do planejamento urbano para promoção do desenvolvimento integrado e 

equilíbrio das cidades, num contexto de acelerado processo de urbanização. 

A concepção de planejamento urbano correspondia à idealização de um 

projeto de cidade do futuro - o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 

Seu ponto de partida era a definição de padrões adequados de organização 
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do espaço físico que deveriam ser consolidados através dos investimentos 

públicos direcionados e de uma legislação de uso e ocupação do solo 

coerente com o modelo adotado. 

A implementação do plano seria responsabilidade do poder público 

municipal, através de investimentos em transportes, sistema viário, infra-

estrutura e equipamentos públicos e do controle sobre a ação dos agentes 

privados através de disciplinas de uso do solo. 

O principal instrumento na prática do planejamento nesse período é o 

zoneamento, ou seja, a divisão do território municipal em zonas 

diferenciadas, para as quais são aplicados parâmetros de uso e ocupação 

específicos. Essa estratégia pressupõe um modelo de cidade ideal, 

traduzido em índices como taxas de ocupação, coeficientes de 

aproveitamento, tamanhos mínimos de lotes, etc... A adoção de padrões 

urbanísticos rígidos e a complexidade dos parâmetros do zoneamento 

refletem uma visão tecnocrática na legislação urbanística, que considera a 

cidade como um objeto puramente técnico, no qual a função da lei seria o 

estabelecimento de padrões de qualidade para o seu funcionamento.  

Segundo a publicação Estatuto da cidade – guia para implementação pelos 

municípios e cidadãos (Instituto Polis, 2002), em função das limitações do 

poder legislativo e da desarticulação da sociedade civil, o planejamento 

urbano nessa época era produzido “no gabinete” enquadrado e limitado pela 

visão centralizadora e tecnocrática que dominava o sistema de planejamento 

do país como um todo. A separação das esferas de planejamento e gestão 

acabava por provocar um discurso pouco consistente das administrações 

municipais - de um lado os planos reiteravam os padrões, modelos e 

diretrizes de uma cidade racionalmente produzida, de outro o destino da 

cidade era negociado com os interesses econômicos. Após vários anos de 

prática de elaboração de planos diretores segundo critérios tecnocráticos 

ficou clara a pequena efetividade deste tipo de planejamento urbano 

Os parâmetros utilizados no planejamento urbano tradicional começaram a 

sofrer questionamento com a emergência de movimentos sociais urbanos a 

partir do final da década de 70. Estes movimentos impulsionaram o tema da 
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Reforma Urbana, politizando o debate sobre a legalidade urbanística e 

influenciando o discurso e as propostas nos meios técnicos e políticos 

envolvidos com a formulação de instrumentos urbanísticos. 

A aprovação do Estatuto da Cidade consolida as disposições do Fórum 

Nacional da Reforma Urbana, movimento surgido nos anos 80 para propor 

novas formas de gestão dos problemas das cidades brasileiras e torná-las 

mais habitáveis para as parcelas da população de menor poder aquisitivo. 

Estas disposições também tinham como objetivo fazer um contraponto ao 

planejamento preconizado nos anos 70, identificado com o regime militar.  

Um dos temas que marcaram os debates foi o da relação da legislação com 

a cidade real e sua responsabilidade para com a cidade irregular e informal. 

A idéia da necessidade de reconhecer e legalizar a cidade real alcançou 

diversos setores da sociedade, resultando em uma proposta de 

reformulação da legislação através da Emenda Popular da Reforma Urbana, 

encaminhada ao Congresso Constituinte em 1988 pelo Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana. Nela estavam contidas propostas que procuravam 

viabilizar novos instrumentos urbanísticos de controle do uso do solo para 

possibilitar a democratização do acesso ao solo urbano. 

O resultado desse movimento foi a inclusão do capítulo de Política Urbana 

no texto da Constituição, em seus artigos 182 e 183, possibilitando a 

aplicação de uma série de dispositivos de gestão urbana e definindo o Plano 

Diretor como principal instrumento da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

Diferentemente da concepção tradicional, o novo paradigma parte do 

pressuposto que a cidade é produzida por uma multiplicidade de agentes 

que devem ter sua ação coordenada a partir de um pacto que corresponda 

ao interesse da maior parte da população cidade. 

As novas práticas deveriam substituir o plano diretor que prioriza tudo – e 

efetivamente, não tem ação sobre nada - pela idéia do plano como um 

processo político, por meio do qual o poder público canaliza esforços, 

capacidade técnica e potencialidades locais em torno de alguns objetivos 

considerados prioritários. 
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2.2 Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade 

Segundo a Constituição Federal, é competência da União instituir diretrizes 

para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos, através do estabelecimento de normas gerais de direito 

urbanístico. 

Como afirma Meirelles (1996, p.107) "norma geral é a que estabelece 

princípios ou diretrizes de ação e se aplica indiscriminadamente a todo 

território nacional”. E ainda: “O que se reconhece à União é a possibilidade 

de estabelecer normas gerais de Urbanismo em todo o território nacional" 

(Meirelles, 1996, p.388). 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal n0 10.257/2001 que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição) cria a possibilidade de aplicação de uma 

série de instrumentos urbanísticos para regulação, tributação e para criar 

mecanismos participativos com o objetivo de cumprimento da função social 

da cidade e da propriedade urbana. A implementação do Plano Diretor é 

estimulada nos municípios, com o objetivo de buscar soluções para os 

problemas diagnosticados e planejar as futuras ações de desenvolvimento 

urbano, econômico e social. 

Entre os princípios gerais estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, destacam-

se a garantia do direito à cidades sustentáveis, entendido como o direito a 

terra urbana, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 

e futuras gerações. 

Outro princípio fundamental é a gestão democrática da cidade, 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 diretriz de cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 

setores da sociedade através de parcerias pode ser entendida com a 

necessidade de articulação dos diversos setores da sociedade no 

planejamento, execução e fiscalização da política urbana. 
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O planejamento do desenvolvimento das cidades da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do município é uma diretriz que tem 

por objetivo evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente. 

Segundo a publicação Estatuto da cidade – guia para implementação pelos 

municípios e cidadãos (Instituto Polis, 2002), o Estatuto entende o 

crescimento e desenvolvimento urbano como um processo que pressiona o 

equilíbrio social e ambiental. Nesse sentido, deve haver uma compreensão 

integrada do desenvolvimento urbano e econômico, incluindo as relações 

entre as regiões urbanizadas e as áreas sob sua influência direta. 

O Estatuto também estabelece como diretriz a necessidade de estabelecer 

uma política de investimentos públicos que seja baseada na equidade e 

universalização do acesso aos serviços e equipamentos públicos. Desta 

forma busca-se evitar a concentração da oferta de serviços e equipamentos 

em apenas um setor da cidade.  

Outra diretriz básica do estatuto diz respeito à ordenação e controle do uso 

do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a 

proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do 

solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra--

estrutura urbana, 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 sub-utilização ou não utilização, deterioração das áreas 

urbanizadas, poluição e a degradação ambiental. 

Na concepção tradicional, a Lei de Uso e Ocupação do Solo é utilizada como 

um mecanismo de regulação dos usos urbanos, baseada em modelos ideais 

de distribuição de densidades e compatibilidade de usos. No Estatuto da 

Cidade a disciplina de uso e ocupação do solo deve considerar seus efeitos 

regulatórios sobre os preços do mercado imobiliário e na adequação entre 

as condições das diferentes parcelas do solo urbano e a ocupação que 

essas áreas podem receber. 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo deve induzir usos e ocupações 
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específicos, notadamente quando são identificadas distorções entre a 

capacidade e a real utilização de cada parcela da cidade, além servir para 

mediação de conflitos entre usos e ocupações incompatíveis nos diferentes 

territórios da cidade. 

Um dos objetivos da política urbana passa a ser o estabelecimento de 

mecanismos de correção de distorções, de maneira a compensar perdas ou 

ganhos excessivos em decorrência das alterações na dinâmica e dos 

investimentos públicos e privados na cidade. Trata-se da função re-

distributiva da política urbana e a adequação dos investimentos e gastos 

públicos aos objetivos gerais de desenvolvimento urbano.  

O Estatuto propõe mecanismos que possibilitem que parte dos investimentos 

públicos que possam ter levado a ganhos imobiliários para alguns 

proprietários urbanos sejam revertidos ao conjunto da sociedade, 

devolvendo para os cofres públicos parte desta valorização. 

A regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população 

de baixa renda são contempladas mediante o estabelecimento de normas 

especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerada 

a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Esta 

diretriz visa efetivar o direito à moradia de pessoas que vivem em condições 

precárias e sem nenhuma segurança jurídica de proteção ao direito de 

moradia nas cidades, uma vez que os loteamentos urbanos em que vivem 

são considerados ilegais e irregulares. O Estatuto da Cidade aponta a 

necessidade de um novo marco legal urbano que se constitua em uma 

proteção do direito à moradia para pessoas que vivem em favelas, 

loteamentos populares, periferias e cortiços, mediante a legalização e a 

urbanização das áreas urbanas ocupadas. 

Além destas, a simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação 

do solo e normas edilícias, possibilitando redução dos custos e aumento da 

oferta dos lotes e unidades habitacionais também foi contemplada como 

diretriz geral do Estatuto da Cidade. 

As duas principais características de planejamento propostas pelo Estatuto 

da Cidade são seu caráter re-distributivo, para captação da renda gerada 
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pela expansão urbana e conseqüente financiamento da ação pública na 

diminuição da desigualdade social urbana em nossas cidades, e o seu 

caráter regulatório – que visa submeter o uso e ocupação do solo urbano às 

necessidades coletivas. Estas características estão apoiadas nos princípios 

de equidade e democracia direta. 

As inovações contidas no Estatuto da Cidade podem ser divididas em quatro 

grupos: 

1. De indução ao Desenvolvimento Urbano: são aqueles que se 

destinam a interferir na dinâmica de produção da cidade, inclusive no 

funcionamento do mercado imobiliário e podem promover o uso 

adequado de vazios urbanos. Entre os principais, citam-se: 

a. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU 

progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em 

títulos: segundos estes instrumentos, os terrenos vazios ou 

subutilizados que se localizam em áreas cuja urbanização e 

ocupação for prioritária devem ser adequadamente ocupados. 

Para induzir a ocupação desses terrenos, existe a possibilidade 

de urbanização ou edificação compulsórias – mecanismo 

criado pelo Estatuto para impedir que áreas vazias da cidade 

continuem ociosas. Por meio do instrumento de edificação 

compulsória, pode-se estabelecer um prazo para o loteamento 

ou construção das áreas vazias ou subutilizadas. O proprietário 

que não cumprir este prazo será penalizado pela aplicação 

progressiva do IPTU, por um período de cinco anos. Se após 

este prazo a área continuar subutilizada, o imóvel poderá ser 

desapropriado com pagamento em títulos da dívida pública. 

b. Consórcio imobiliário: este instrumento é um recurso a ser 

utilizado para viabilizar empreendimentos quando o proprietário 

do terreno (gleba) não pode fazê-lo sozinho. Neste caso, o 

proprietário transfere ao poder público um imóvel, e este se 

responsabiliza pela realização de obras. Após a realização do 

empreendimento, o proprietário recebe como pagamento 
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unidades em valor proporcional ao do imóvel antes das obras 

realizadas pelo poder público. 

c. Outorga onerosa e transferência do direito de construir: estes 

instrumentos separam a propriedade do terreno do direito de 

edificação. Reconhece-se que o direito de construir tem um 

valor em si mesmo, independente do valor da propriedade, 

podendo agregar ou subtrair valor a esta. Baseia-se no 

conceito de solo criado, no qual o proprietário teria o direito de 

construir sem ônus até um certo limite - estabelecido pelo 

poder público - e acima do qual deveria pagar uma 

contrapartida financeira com objetivo de dotar a região de 

equipamentos urbanos exigidos pelo adensamento provocado 

pelas novas construções. A transferência do direito de construir 

visa ressarcir proprietários impedidos de exercer seu direito de 

construir associado à propriedade do terreno em função de 

áreas de preservação ou tombamento, podendo então 

transferir este direito para outro terreno. 

d. Operações urbanas consorciadas: segundo Raquel Rolnik 

(Fiorillo, 2005, p.101) “são definições específicas para uma 

certa área da cidade que se quer transformar, que prevêem um 

uso e uma ocupação distintos das regras gerais que incidem 

sobre a cidade e que podem ser implantadas com a 

participação dos proprietários, moradores, usuários e 

investidores privados. O Estatuto da Cidade admite a 

possibilidade de que estas operações ocorram; entretanto, 

exige que em cada lei municipal que aprovar uma operação 

como esta deva ser incluída obrigatoriamente o programa e 

projetos básicos para a área, o programa de atendimento 

econômico e social para a população diretamente afetada pela 

operação e o estudo de impacto de vizinhança. Com estas 

medidas se procura evitar que as operações sejam somente 

‘liberações’ de índices construtivos para atender a interesses 
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particulares, ou simplesmente operações de valorização 

imobiliária que impliquem expulsão de atividades e moradores 

de menor renda”.   

e. Direito de preempção: determina a preferência do município 

para aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa, com 

estabelecimento de prévia lei municipal que delimite as áreas 

sujeitas à preempção e inclusive com o enquadramento das 

finalidades e de vigência desta prerrogativa, não superior a 

cinco anos. 

2. De regularização Fundiária: são aqueles que têm por objetivo 

legalizar a permanência de moradores em áreas urbanas ocupadas 

irregularmente para fins de moradia, além de promover melhorias no 

ambiente urbano e na qualidade de vida do assentamento, e 

incentivar o pleno exercício da cidadania pelos moradores. 

a. Usucapião especial de imóvel urbano é a forma de aquisição 

do direito de propriedade, legalmente dada ao possuidor que 

ocupa áreas de terras como sendo suas, em oposição, pelo 

prazo fixado em lei. A aquisição do domínio deverá ser dada 

em juízo. Este instrumento cumpre as finalidades de 

regularização fundiária e de garantia da função social da 

propriedade. 

b. Direito da superfície: direito real aplicado a terrenos públicos ou 

particulares, de caráter gratuito ou oneroso, para fins de 

urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou 

outra utilização de interesse social, mediante escritura pública 

registrada em cartório imobiliário. 

c. Instituição de zonas especiais de interesse social (ZEIS): são 

destinadas primordialmente à produção e manutenção de 

habitação de interesse social. A concepção deste instrumento 

é de incluir no zoneamento da cidade uma categoria que 

permita, mediante um plano específico para urbanização, o 
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estabelecimento de um padrão urbanístico próprio para o 

assentamento. 

d. Assistência técnica e jurídica gratuita para grupos sociais 

menos favorecidos. 

3. De democratização da Gestão Urbana: procura democratizar os 

processos de decisão e o controle social sobre a implementação da 

política urbana, com o objetivo de tentar interromper o clientelismo na 

gestão das cidades, na medida em que estabelece mecanismos 

transparentes, conhecidos e legitimados pelos diferentes setores da 

sociedade para a gestão urbana. 

a. Referendo popular e plebiscito; 

b. Debates, audiências e consultas públicas; 

c. Conferências sobre assuntos de interesse urbano. 

4. De financiamento da política urbana: visa dar condições para que o 

município amplie sua capacidade de arrecadação. 

a. Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana; 

b. Contribuição de melhoria; 

c. Outorga Onerosa do direito de construir; 

d. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

Segundo Fiorillo (2005), após o Estatuto da Cidade, as normas de ordem 

pública e interesse social passam a regular o uso da propriedade nas 

cidades, e o uso da propriedade passa a ser regulado em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, assim como do 

equilíbrio ambiental. 

A política urbana descrita no Estatuto procura estabelecer diretrizes gerais, e 

tem como um de seus objetivos ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade, estabelecendo competência aos municípios no 

sentido de promover adequado ordenamento territorial mediante 

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. A 
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função social da cidade só será cumprida quando proporciona ao morador 

qualidade de vida (artigo 39 do Estatuto da Cidade). 

Esta Lei teve como objetivo facilitar o acesso à cidade para aqueles que 

vivem nos estabelecimentos irregulares, adotando como diretriz a proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído em face 

do meio cultural. Assume grande importância o planejamento do 

desenvolvimento das cidades, como instrumento que possibilita evitar e 

corrigir as distorções do crescimento urbano. 

A propriedade no âmbito das cidades, embora reconhecida, deixa de ter 

caráter absoluto, passando a atender sua função social. Pelo Estatuto fica 

vedada a prática de se utilizar a propriedade com fins de especulação, 

sendo que a área incluída no Plano Diretor que não cumpra função social 

estará sujeita a parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

Ainda segundo Fiorillo (2005), outro instrumento importante para o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade é a outorga onerosa do 

direito de construir, que possibilita ao poder público municipal arrecadar 

quantia em dinheiro visando dar efetividade aos diferentes objetivos 

descritos no Estatuto. No entanto, o próprio Estatuto em seu artigo 31 

estabelece que os recursos provenientes da outorga onerosa serão 

aplicados para finalidade de regularização fundiária, execução de programas 

e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva 

fundiária, ordenação e direcionamento da expansão urbana, implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos e áreas 

verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental e proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico. 

O dispositivo de transferência do direito de construir assegura aos 

proprietários de imóveis urbanos a exercer em outro local (ou alienar) o 

direito de construir previsto no Plano Diretor quando o imóvel for 

considerado necessário para fins de implantação de operações urbanas, 

preservação ou regularização fundiária. 
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Segundo Ronca (2005, p.30) “o plano deve partir de uma leitura da cidade 

real, envolvendo temas e questões relativas aos aspectos urbanos, sociais, 

econômicos e ambientais que embasarão a formulação de hipóteses 

realistas de opções de desenvolvimento e modelos de territorialização. Ele 

não vai resolver todos os problemas da cidade, mas é o instrumento básico 

para definição de uma estratégia de intervenção, servindo de base para uma 

gestão pactuada”. 

2.3 Plano Diretor no Estatuto das Cidades 

O Plano Diretor foi definido no Estatuto da Cidade como uma Lei Municipal a 

ser pactuada entre os diversos setores da sociedade e aprovada na Câmara, 

devendo ser utilizada como peça básica da política urbana, não apenas 

através de seu caráter técnico, mas também sendo considerado como 

instrumento político de planejamento e gestão. 

Entre as principais funções do Plano Diretor destacam-se as de propiciar o 

crescimento e desenvolvimento econômico local em bases sustentáveis, 

garantir o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida e justiça social, garantir que a propriedade urbana cumpra a sua função 

social e fazer cumprir as determinações do Estatuto da Cidade. 

Cabe ao Plano Diretor cumprir a premissa constitucional da garantia da 

função social da cidade e da propriedade urbana. O Plano Diretor é o 

instrumento legal que vai definir, no nível municipal, os limites, as faculdades 

e as obrigações envolvendo a propriedade urbana. Deve partir de um amplo 

processo de leitura da realidade local, envolvendo os mais variados setores 

da sociedade e a partir desse levantamento, estabelecer o destino específico 

que se quer dar às diferentes regiões do município, embasando os objetivos 

e as estratégias. A materialização dessas diretrizes corresponde ao macro-

zoneamento, ou seja, a divisão do território em unidades territoriais que 

expressem o destino que o município pretende dar às diferentes áreas da 

cidade. 

De acordo com Moreira Lima (1999), o Plano Diretor Municipal deve conter 

as exigências fundamentais de ordenação da cidade, cujo território se 

caracteriza pela existência de conflitos de interesse. A regulação destes 
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conflitos deve ser realizada pelo acordo entre as partes, e o poder público 

freqüentemente é chamado a participar da elaboração deste acordo, sendo 

que o Plano Diretor é um instrumento para legitimação desta mediação 

exercida pelo poder público. 

Para facilitar o entendimento desta concepção de plano diretor, vamos 

adotar como guia de exposição a própria lei do Estatuto da Cidade. 

Capítulo III 

DO PLANO DIRETOR 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos 

cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 

previstas no art. 20 desta Lei. 

Como constatou Toba (2004), este artigo repete o texto da Constituição, que 

no artigo 182 §20 prevê que “a propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor”. Também explicita que o plano diretor deve 

assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas. 

Ao se referir à função social da propriedade, o artigo retoma este conceito 

fundamental, uma vez que a função social condiciona a propriedade como 

um todo. A Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 151, §10, 

impõe ao município as seguintes obrigações, para que a função social da 

propriedade possa ser devidamente cumprida: “I – prevenir distorções e 

abusos no desfrute econômico da propriedade urbana e coibir o uso 

especulativo da terra como reserva de valor; II – assegurar o adequado 

aproveitamento, pela atividade imobiliária, do potencial dos terrenos 

urbanos, respeitados os limites da capacidade instalada dos serviços 

públicos; III – assegurar a justa distribuição dos ônus e encargos 
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decorrentes das obras e serviços da infra-estrutura urbana e recuperar para 

a coletividade a valorização imobiliária decorrente a ação do poder público”. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 10 O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 

orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele 

contidas. 

Este artigo reproduz a parte final do texto constitucional no artigo 182 §10. 

Além disso, considera o plano diretor como parte integrante do processo de 

planejamento municipal, postulando que o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual deverão incorporar suas diretrizes e 

prioridades. 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo prevê, em diversos dispositivos, a 

idéia de planejamento. O art. 137 §40 dessa Lei dispõe que os planos e 

programas municipais, regionais e setoriais previstos na Lei Orgânica serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela 

Câmara Municipal. O artigo 143 §20 determina que “os planos integrantes do 

processo de planejamento deverão ser compatíveis entre si e seguir as 

políticas gerais e setoriais segundo as quais o município organiza sua ação”. 

§ 20 O plano diretor deverá englobar o território do município como um 

todo. 

Com o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano o plano 

diretor deverá incorporar o território do município como um todo, uma vez 

que não apenas o perímetro urbano exige planejamento, como também as 

áreas de expansão urbana e seus arredores, para que a cidade não seja 

mais tarde prejudicada em seu desenvolvimento pelos futuros núcleos 

urbanos que tendem a se concentrar em sua periferia. Como considera Toba 

(2004, p.24) “o plano diretor deveria ser uno, único e integral, como 

instrumento norteador dos atuais e futuros empreendimentos, e condutor e 

ordenador do crescimento da cidade, disciplinando as atividades urbanas em 
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prol do bem estar social. Integral, para se diferenciar de outros tipos de 

planos previstos no próprio Estatuto da Cidade (como os planos setoriais, 

art. 4, III, alínea g), ou outros como os de reurbanização – que não se 

preocupam com a integralidade, como o plano diretor.”  

§ 30 A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a 

cada dez anos. 

Este parágrafo reflete outro aspecto do planejamento: sua dinâmica e a 

necessidade de estar em contínua e permanente atualização, para 

acompanhar as mudanças na realidade física, econômica e social do 

município, tendo sido estabelecido o prazo de dez anos como período 

máximo para que o plano diretor possa ser revisto (Meirelles, 1993, p. 394). 

§ 40 no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de 

sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 

garantirão: 

I - A promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade; 

II - a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III - o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos. 

São listadas algumas exigências que o processo de elaboração do plano 

diretor deve seguir, como as audiências públicas, que garantem uma maior 

possibilidade de participação da população, opinando e trazendo suas 

idéias, opiniões e críticas. Para que esta participação ocorra, será 

necessário garantir as informações necessárias. Dessa forma, os incisos II e 

III do §40 determinam a garantia da publicidade dos documentos e 

informações produzidos, bem como o acesso de qualquer interessado aos 

mesmos. 

§  50 (Vetado). 
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Este dispositivo postulava que seria nula a lei municipal que instituísse plano 

diretor em desacordo com o §40. A alegação para o veto foi de que seria 

inconstitucional por violar o princípio federativo que assegura a autonomia 

legislativa municipal. No entanto, os dispositivos dos §30 e §40 foram 

reforçados pelo artigo 52, que prevê o enquadramento do prefeito que os 

desrespeite em improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429/1992. 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I -  com mais de vinte mil habitantes; 

II- integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III- onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 40 do art. 182 da Constituição Federal; 

IV -  integrantes de áreas de especial interesse urbanístico; 

V - inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

§ 10 No caso da realização de empreendimentos ou atividades 

enquadradas no inciso V do caput, Os recursos técnicos e financeiros 

para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas 

de compensação adotadas. 

§ 20 No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá 

ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível 

com o plano diretor ou nele inserido. 

Como afirma Ronca (2005, p. 29) “É importante verificarmos o universo de 

nossa análise: cidades com mais de vinte mil habitantes. De acordo com 

José Eli da Veiga: De um total de 5.507 municípios, só 1.483 ostentavam 

essa população. A população vivendo nesses municípios em 2000 

correspondia a 70% da total. Nas 12 áreas metropolitanas, nas 37 

aglomerações urbanas e nos 77 centros urbanos do país existiam, em 2000, 

455 municípios cuja população correspondia a 57% da população total”. 

Segundo Toba (2004), a Constituição Federal, em seu no artigo 182 §10, já 

determinava a necessidade de plano diretor para cidades com mais de 
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20.000 habitantes. Trata-se de fixação de um padrão mínimo para que uma 

cidade siga os preceitos do planejamento urbanístico. O artigo 50 da 

Constituição também impõe aos municípios com mais de vinte mil habitantes 

e que ainda não possuem plano diretor que o façam num prazo de cinco 

anos. Pelo artigo 41 do Estatuto da Cidade, passa a ser também obrigatório 

em outros casos: 

− Regiões metropolitanas, conceituadas como o conjunto territorial 

intensamente urbanizado, com grande densidade demográfica, que 

se constitui em um pólo de atividade econômica, apresentando uma 

estrutura própria definida por funções e fluxos peculiares, formando 

uma mesma comunidade socioeconômica em que as necessidades 

específicas somente podem ser atendidas de modo satisfatório 

através de funções governamentais coordenadas e planejadamente 

exercitadas (Grau, 1983). Segundo Toba (2004, p.250) “... a 

Constituição de 1988, em seu art. 25, §30, faculta aos estados a 

criação de lei complementar que institua tais regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas (e também microregiões) para integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum”. 

− Para promover o uso adequado do solo urbano, evitando sua 

subutilização ou mesmo não utilização, o município pode lançar mão 

dos seguintes instrumentos: parcelamento ou edificação compulsória, 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública. Nesses casos, “o município deverá elaborar previamente 

plano diretor para melhor legitimar o uso de tais instrumentos” (Toba, 

2004, p.251). 

− As áreas de especial interesse turístico a serem preservadas e 

valorizadas no sentido cultural e natural. Neste caso, devem ser 

elaborados planos especiais de urbanismo. O planejamento precisa 

se ater em aspectos mais específicos, dando à atividade planejadora 

uma especificidade de ainda maior relevância (Moreira, 1999). 
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− Os impactos ambientais de âmbito regional ou nacional trazem 

repercussões, e as cidades atingidas devem compatibilizar seu 

planejamento urbano a tais ocorrências. Daí a exigência de plano 

diretor nesta situação. Neste último caso, o §10 ainda obriga que os 

recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor 

estejam inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

Quem deve, socialmente, arcar com os gastos do processo de 

poluição é o próprio agente causador. Assim, deve o empreendedor 

arcar com os recursos técnicos e financeiros para elaboração do 

plano diretor, “reflexo direto do princípio do poluidor-pagador do 

direito ambiental” (Milaré, 2000, apud Toba, 2004, p.252). 

O §20 prevê ainda elaboração de um plano de transporte urbano integrado, 

compatível com o plano diretor, ou nele inserido, para cidades com mais de 

500.000 habitantes. 

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 

I - a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a 

existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do 

art. 50 desta Lei; 

II - disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 

III - sistema de acompanhamento e controle. 

Este artigo traz o conteúdo mínimo do plano diretor: a definição das áreas 

urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação compulsórios, 

considerando a existência de infra-estrutura e de demanda de utilização, na 

forma do artigo 50 (inciso I); disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 

32 e 35 (inciso II); e sistema de acompanhamento e controle (inciso III). 

“A lei do plano diretor deve fixar os objetivos e diretrizes básicas de todo o 

planejamento territorial, levando em conta a definição das áreas urbanas, 

urbanizáveis ou de expansão urbana; a ordenação do solo, estabelecendo 

as regras fundamentais quanto ao parcelamento, zoneamento, sistema de 

circulação, sistema viário, lazer e recreação” (Toba, 2004, p.254 e 255). 
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O artigo 50 exige a edição de lei municipal específica para determinar o 

parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não 

edificado, subutilizado ou não utilizado, fazendo-lhe também condições e 

prazos.  

Para cada um dos instrumentos urbanísticos mencionados, o Estatuto da 

Cidade atribui ao plano diretor a importante tarefa de fixação dos limites e 

parâmetros de seu exercício. Assim, o artigo 25, que trata do direito de 

preempção, em seu §10 confere à lei municipal, baseada no plano diretor, a 

função de delimitar as áreas sobre as quais tal direito incidirá, incluindo 

prazo de vigência; o artigo 28, que trata da outorga onerosa do direito de 

construir, atribui ao próprio plano diretor a função de fixar áreas nas quais o 

direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de 

aproveitamento básico adotado, mediante a contrapartida a ser prestada 

pelo beneficiário, a possibilidade de fixação de coeficiente único (artigo 28 

§20) e a definição dos limites atingidos pelo coeficiente de aproveitamento 

(artigo 28 §30). O artigo 29 também atribui ao plano diretor a fixação de 

áreas em que será permitida alteração de uso do solo. O artigo 32 faculta a 

lei municipal - baseada no plano diretor - a delimitação de áreas para 

aplicação de operações consorciadas. Finalmente, quanto à transferência do 

direito de construir, cabe à lei municipal, baseada no plano diretor, autorizar 

o alienamento do direito de construir nos casos dos incisos do artigo 35. 

Exigir que o plano diretor contenha tais disposições é, também, garantir o 

correto uso de tais instrumentos urbanísticos. 

Segundo Ronca (2005, p.28), o Estatuto da cidade “veio coroar um longo 

amadurecimento em planejamento municipal, consolidando avanços 

conquistados nas duas últimas décadas”. Os novos instrumentos de 

intervenções urbanas propostas no Plano Diretor – inspirados no Estatuto da 

Cidade - visam recuperar, para a maior parcela da população, parte da 

valorização imobiliária, incorporação da cidade real e padrões de ocupação 

de baixa renda, participação da população e preservação ambiental. 
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No entanto, a grande inovação relativa aos instrumentos constitucionais 

relacionados ao Estatuto da Cidade é que sua aplicação depende da 

existência do Plano Diretor e respectiva delimitação de áreas. 

2.4 Conteúdo do Plano Diretor Municipal 

Em relação a este aspecto, uma consideração importante é que existe uma 

certa distribuição das competências no setor público, e em alguns setores de 

atividades na esfera municipal os governos estaduais e federal vêm 

ampliando o grau de interferência. É o caso de setores de trânsito, 

saneamento, transporte urbano e mesmo a regulamentação do uso do solo 

em áreas específicas, como ocorre em relação às legislações ambientais. 

Outro aspecto fundamental do Plano é a determinação dos elementos a 

serem incluídos. Destacam-se os elementos que se referem ao 

desenvolvimento sócio-econômico municipal, os que integram a organização 

territorial urbana e rural e os que constituem a organização administrativo-

institucional. 

Segundo Zahn (1981, p.107): “Quanto aos elementos do desenvolvimento 

sócio-econômico, sua inclusão no plano local é fundamental para permitir 

uma interpretação das possibilidades de evolução da realidade municipal, 

quer no que se relaciona aos condicionantes a que o município esteja 

sujeito, dada a sua inserção no âmbito regional, como também às iniciativas 

possíveis de serem assumidas pelo governo local para direcionar o 

desenvolvimento municipal no âmbito econômico e social”.  E continua, “Na 

medida em que a intervenção no campo sócio-econômico não seja de 

competência primordialmente local mas diretamente vinculada às diretrizes 

de atuação governamental de nível nacional ou regional, a interpretação 

destas diretrizes assume fundamental importância na abordagem regional 

integrante do plano. As abordagens mais diretamente locais – a nível 

municipal e urbano - detêm, no campo sócio-econômico, um papel 

fundamentalmente instrumental, de modo a permitir a definição de diretrizes 

locais adequadas e coerentes com o desenvolvimento regional e global”. 

Quanto aos elementos de organização territorial, a participação municipal é 

fundamental, uma vez que é de sua competência direta a tomada de 
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medidas visando estruturar o espaço territorial. O plano local deve abordar 

de forma aprofundada estas questões, permitindo a definição de diretrizes 

seguras de ação municipal no campo territorial, o que se consubstancia no 

zoneamento. A estruturação territorial local é muito afetada por decisões de 

caráter extra-local, que também devem ser consideradas no plano. Deve ser 

levada em conta a multiplicidade de agentes no âmbito territorial local, 

inclusive com participação direta de organismos vinculados a outras esferas 

governamentais (Zahn, 1981). 

Esta preocupação integradora é evidente, pois a efetiva implantação dos 

planos locais pode ser comprometida pela falta de maior inserção das 

diretrizes de desenvolvimento local na orientação regional e nacional. 

O planejamento municipal consiste num nível de abordagem que deve 

relacionar-se aos demais, na medida em que o município não se coloca 

como realidade isolada, mas integra-se em uma região determinada, a qual, 

por sua vez, assume características próprias dentro do território nacional. 

Portanto, é importante que o planejamento municipal leve em consideração 

o alcance extra-municipal da realidade local, enfocando as interferências e 

as relações com os níveis hierarquicamente superiores de planejamento. 

Isto é importante quando se considera a cidade de São Paulo dentro de seu 

contexto metropolitano. 

Integrando-se à estrutura global de planejamento, o Planejamento Municipal 

pode ser visto como uma explicitação e detalhamento dos planos regionais, 

atendendo às peculiaridades do município e adequando a sua estrutura 

interna de organização às necessidades do desenvolvimento regional, 

dentro de um planejamento global. 

No que se refere à amplitude, existe esta concepção de que o planejamento 

municipal precisa ser equacionado sob o ponto de vista integral, uma vez 

que a realidade local se traduz em termos sociais e econômicos, territoriais e 

também institucionais, administrativos e financeiros. O plano diretor 

municipal deve consistir no equacionamento de problemas de diferentes 

ordens na escala do município. 
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Villaça (2005), faz uma crítica ao conceito de abrangência, pelo Plano 

Diretor, de todos os problemas da cidade, incluindo os de transportes, 

saneamento, enchentes, educação, saúde, habitação, poluição do ar e das 

águas, etc... e até mesmo questões ligadas ao desenvolvimento econômico 

e social do município. Segundo ele, os governos estaduais e federal devem, 

ao executarem suas obras e seus planos, no que couber, obedecer ao 

Plano Diretor. No entanto, a atuação daqueles níveis de governo, no campo 

de saneamento, meio ambiente, transportes deve seguir seus próprios 

planejamentos, e não os planos que os municípios elaborarem para estes 

setores. Conter tais propostas no Plano Diretor equivaleria aos órgãos 

estaduais e federais abdicarem da atribuição de planejarem suas próprias 

atuações. 

A Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 155 postula que os 

municípios deverão compatibilizar, no que couber, seus planos, programas, 

orçamentos, investimentos e ações às metas, diretrizes e objetivos 

estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento econômico social e de ordenação territorial. 
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3. Retrospecto Histórico do Planejamento Urbano em 
    São Paulo: os planos diretores anteriores ao PDE 
 

Este Capítulo aborda o desenvolvimento do planejamento urbano em São 

Paulo através da análise dos principais planos urbanísticos já desenvolvidos 

para a cidade, quer tenham sido implementados ou não. Serão analisados 

os conceitos fundamentais de cada plano; os principais problemas 

identificados e priorizados em cada momento; suas propostas de diretrizes 

de crescimento e estrutura urbana, e, quando disponíveis, os instrumentos 

sugeridos para sua implementação. Vamos utilizar para este retrospecto o 

seguinte trabalho: A cidade que não pode parar: planos urbanísticos de São 

Paulo no século XX. 

3.1 Antecedentes Históricos 

Até meados do século XIX, São Paulo permanecia restrita a uma pequena 

colina triangular formada pelas ruas São Bento, Quinze de Novembro (R. da 

Imperatriz) e Direita, cercada por um grande desnível em relação aos rios 

que a delimitavam. Esta colina abrigou a cidade os três primeiros séculos de 

existência. 

A partir desta época, as intervenções públicas na cidade de São Paulo 

tomaram duas diferentes direções, as obras de saneamento e infra-estrutura 

e projetos urbanísticos voltados para o embelezamento da cidade. 

Neste contexto, iniciou-se um programa de construção de grandes edifícios, 

sendo delegado ao engenheiro-arquiteto Francisco de Paula Ramos de 

Azevedo os projetos de edifícios institucionais. Foram construídos os prédios 

das Secretarias da Agricultura e Fazenda, o Quartel da Luz, a Escola Normal 

(atual Caetano de Campos), a Escola Politécnica e o Liceu de Artes e 

Ofícios.  

A iniciativa privada havia iniciado a implantação dos primeiros bairros 

planejados -Campos Elísios (1879) e Higienópolis (1890). Outras obras 

foram realizadas nos bairros mais nobres da cidade: a praça Buenos Aires, 
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em Higienópolis, e o Trianon, no ponto central da avenida Paulista. Essas 

experiências caracterizam intervenções de embelezamento e projetos 

urbanos pontuais, que estimularam a atividade do mercado imobiliário. 

Também é dessa época – início do século XX - a formação da Companhia 

City de Desenvolvimento, responsável por loteamentos de alto padrão na 

cidade, como o Jardim América, Alto de Pinheiros, Boaçava, Alto da Lapa e 

Pacaembu. 

A população que chegou nesta época em São Paulo, atraída pelo surto de 

industrialização, instalou-se em bairros próximos às fábricas. Restrições 

impostas pelo sistema de transporte coletivo limitavam o crescimento da 

cidade. A escassez de moradias promoveu diferentes tipos de soluções para 

os trabalhadores, como pousadas, casas de cômodos e cortiços. 

O primeiro Código de Posturas de São Paulo, de 1886, baseado na 

concepção “higienista”, destacava as condições de moradia como principal 

fator de comprometimento da salubridade urbana, e a construção de cortiços 

foi regulamentada e proibida no perímetro central. 

Priorizavam-se os aspectos visuais e higiênicos do tecido urbano, 

pretendendo criar uma cidade “civilizada” nos moldes europeus, com 

espaços diferenciados para funções institucionais, comerciais e residenciais. 

Ganhava corpo a idéia da “capital do café” adequada para fazendeiros, 

negociantes e governantes e também servindo de vitrine para imigrantes e 

investidores estrangeiros.  

Devido ao aumento da população e rápido crescimento das atividades 

comerciais nos primeiros anos do século passado, concentrados no 

tradicional “triângulo”, esta região ficava cada vez mais congestionada.  

A gestão Antonio Prado (1898-1910) dedicou-se à remodelação da cidade 

de acordo com o modelo agro-exportador que exigia um centro de negócios 

adequado para que a “capital do café” cumprisse seu papel. Assim, as obras 

mais importantes concentravam-se na área central, como o Teatro 

Municipal, a remodelação do Largo do Palácio, e o alargamento da rua 
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Quinze de Novembro. A Diretoria de Obras era chefiada pelo engenheiro 

português Victor da Silva Freire, expoente do urbanismo nesta época.  

Silva Telles, vereador de 1905 a 1911 e considerado um dos pioneiros do 

urbanismo paulistano, demonstrava preocupação com a expansão não 

planejada da cidade, defendendo a elaboração de um plano abrangente. 

Teve suas idéias publicadas no livro Melhoramentos de São Paulo, onde 

identificava a Rua de São Bento, nas embocaduras com Rua Direita e 

Avenida São João, como o ponto de maior congestionamento da área 

central. Propôs um plano de alargamento da Rua Libero Badaró, com a 

demolição das casas com fundos para o Vale do Anhangabaú. 

A proposta de Silva Telles foi submetida à Câmara Municipal e adotada pela 

Diretoria de Obras Municipais, que apresentou em 1907 um projeto de lei 

seguindo suas indicações. A eliminação das edificações no entorno do vale 

encontrou oposição por parte dos proprietários de imóveis, devido à 

perspectiva da valorização resultante das obras.  

Outra proposição foi desenvolvida pelo engenheiro-arquiteto Alexandre de 

Albuquerque, segundo a qual seriam abertas três grandes avenidas que se 

cruzariam, formando uma grande praça rotatória semelhante à Place L’Étoile 

e estruturando um novo centro para a cidade. A proposta, inspirada pelas 

diretrizes adotadas por Haussmann na reforma de Paris, pressupunha uma 

parceria entre empresários e Prefeitura.  

O projeto das "grandes avenidas" de Alexandre de Albuquerque pode ser 

considerado a maior expressão, em São Paulo, do urbanismo 

"haussmaniano". Entretanto, ao privilegiar um pequeno grupo, o projeto 

atraiu a oposição de proprietários, do executivo municipal, da Câmara e da 

Light (ameaçada pelas concessões de auto-ônibus solicitadas para viabilizar 

o projeto através de parcerias). 

Em face da diversidade de propostas de remodelação do centro, a Câmara 

nomeou uma comissão para estudar o problema. Em dezembro de 1910, no 

final da administração Prado, a Diretoria de Obras Municipais apresentou 

uma proposta abrangente, incorporando as sugestões do vereador Silva 

Telles.  
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O projeto elaborado pela Diretoria de Obras Municipais partia da premissa 

de que o “Triângulo Central” deveria ser desafogado. Como as ruas São 

Bento e Direita não podiam dar vazão ao tráfego crescente, as obras 

sugeridas para desafogar o "triângulo" deveriam ser completadas pela 

construção do Viaduto prolongando a Rua Boa Vista até o largo do Palácio e 

pela melhoria do acesso para quem chegava à cidade de trem, 

desembarcando na Luz. A rua Libero Badaró deveria passar de sete metros 

de largura para dezoito metros e manter livre seu lado ímpar, formando um 

“belvedere” sobre o futuro Parque Anhangabaú.  

O projeto alternativo do Governo do Estado também previa a construção do 

Viaduto Boa Vista e a abertura da Praça do Patriarca, mas alterava 

completamente o tratamento a ser dado ao Anhangabaú. No lugar do 

parque, propunha ocupar o fundo do vale com um “boulevard” ladeado por 

construções. Em vez de manter livre o lado ímpar da Libero Badaró, 

permitiria a reconstrução desse lado após o alargamento da rua.  

Esta alternativa visava preservar os interesses imobiliários atingidos pelo 

projeto da Prefeitura, garantindo o futuro aproveitamento dos terrenos junto 

à Líbero Badaró e Rua Formosa, do outro lado do vale. Era inovadora na 

concepção do “boulevard” que ocuparia o Anhangabaú, como trecho de uma 

futura ligação viária Norte-Sul atravessando a cidade. Sua idéia seria 

retomada mais tarde no projeto da Avenida Anhangabaú, atual Nove de 

Julho. 

Victor Freire propôs a contratação de um consultor para arbitrar sobre o 

impasse - o arquiteto francês Bouvard - que elaborou um dos marcos iniciais 

da planificação urbana em São Paulo. Constituído por um relatório 

acompanhado por várias plantas, o Plano Bouvard constitui um estudo 

preliminar sobre a remodelação do centro de São Paulo. Pronuncia-se 

contra a derrubada de edifícios existentes no “triângulo” e a abertura da 

"avenida Central" paulistana, além de ser contrário a desapropriações. O 

plano propunha uma estrutura viária radial, com avenidas partindo do centro, 

respeitando os contornos do relevo natural. Defendia a multiplicação de 

espaços livres e áreas verdes no tecido urbano. Para isso seu plano previa a 
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implantação de dois parques circundando a colina histórica: um no Vale do 

Anhangabaú e outro na várzea do Tamanduateí. Transformado em Lei pela 

Câmara, o Plano Bouvard foi implementado gradualmente.  

O Diretor de Obras Victor Freire, em uma conferência sobre a “cidade 

salubre” no ano de 1914 questionou as normas vigentes - com os altos pés-

direitos e as ruas retas de 16 metros de largura, adotados pelo Código de 

Posturas paulistano de 1886 – as quais, segundo ele, eram inspiradas em 

padrões urbanísticos "haussmanianos", inadequados para São Paulo. Sua 

concepção era de que a ocupação urbana na capital, com de casas 

individuais em lotes estreitos e compridos, permitiria ruas locais mais 

estreitas e exigiria maior proporção de terreno livre no lote, além de espaços 

livres no interior das quadras e pequenos parques em meio ao tecido 

urbano. Para garantir maior salubridade seria preciso controlar a ocupação 

dos terrenos e a altura dos edifícios.  

O adensamento do centro histórico deveria ser combinado à limitação da 

altura das edificações, com tetos máximos de quatro a nove andares, e fora 

da área central não deveriam ser permitidos prédios. Além disso, nenhuma 

construção no município poderia ultrapassar os trinta metros de altura. Estes 

limites foram propostos por Freire e incorporados ao projeto do Instituto de 

Engenharia para o Código de Obras, em 1918. Do núcleo central partiriam 

avenidas radiais e linhas de bonde em direção aos bairros. Victor Freire 

considerava que fora da área central a cidade deveria ser formada 

preferencialmente por bairros residenciais horizontais.  

Com o projeto para o Código de Obras, a Prefeitura preparou a revisão da 

legislação de parcelamento em São Paulo. Os traçados ortogonais e as ruas 

retas não eram mais obrigatórios, o que havia possibilitado a implantação do 

Jardim América e do Jardim Europa com um misto de vias retas e curvas; 

mas a ocupação do Pacaembu e outras glebas acidentadas da City exigia 

ruas estreitas e sinuosas, que continuavam proibidas. A pressão da City e de 

Freire levou à aprovação de uma Lei de Loteamentos em 1923, prevendo 

hierarquização de vias, traçados livres, “culs-de-sac” e outros recursos 

empregados nos bairros-jardim, além da previsão de áreas verdes e de lotes 
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mínimos de 300 m2, buscando generalizar a qualidade desses bairros para 

toda a expansão urbana. 

No entanto, a expansão da cidade não se dava apenas através das 

diretrizes da City e da Lei de Loteamentos; a expansão dos bairros 

operários, ocupados pela população trabalhadora ocorreu ao longo da linha 

férrea e junto ao cinturão industrial que condicionava a expansão da cidade 

no sentido Nordeste-Sudeste. Algumas vilas operárias construídas pelos 

industriais e muitos loteamentos populares e cortiços foram construídos para 

a população trabalhadora.  

Um dos conflitos existentes entre os objetivos de remodelação urbana e as 

condicionantes econômicas do liberalismo era o controle da verticalização e 

dos loteamentos. A Lei de Loteamentos aprovada em 1923, embora 

adotasse os padrões exigentes defendidos por Freire, criou a possibilidade 

de abertura de ruas particulares que se tornariam loteamentos clandestinos. 

Como exposto, pode-se perceber que, neste período inicial, as propostas 

urbanísticas têm seu horizonte limitado ao papel de “capital do café” como 

centro decisório, comercial, administrativo e residencial, deixando de lado as 

necessidades da produção industrial e da população trabalhadora. Por outro 

lado, a coerência do modelo almejado era comprometida pela disputa entre 

projetos divergentes e pela dificuldade de impor normas no ambiente liberal 

inerente à própria condição agro-exportadora da cidade. 

3.2 O Plano de Avenidas 

A grande expansão periférica em São Paulo desencadeou-se a partir do 

avanço da industrialização. Dos anos 30 em diante, iniciou-se um surto 

industrial que seguiu os eixos ferroviários em torno da capital. Ao longo da 

linha da Central do Brasil, além de pequenos núcleos industriais, formavam-

se assentamentos residenciais de trabalhadores que se locomoviam de 

trem. 

A partir da década de 1930, a implantação de linhas de ônibus também 

cresceu gradualmente. A melhoria das condições de acesso às regiões mais 
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periféricas possibilitou maior descentralização dos locais de moradia da 

classe trabalhadora. 

O Plano de Avenidas de 1930, desenvolvido por Prestes Maia, constituiu-se 

no primeiro plano urbanístico que propôs um conjunto articulado de 

intervenções visando orientar o crescimento urbano e a circulação de 

veículos em São Paulo. Consistiu basicamente em um plano viário que tinha 

como objetivo favorecer a utilização do transporte sobre rodas e promover 

boas condições de acessibilidade à área central, conjugada a uma expansão 

em direção à periferia. Baseando-se em projeções do ritmo de crescimento 

da cidade, o novo plano propunha a expansão da área central muito além do 

“triângulo” tradicional. 

A partir da tradição existente de propostas “perimetrais” ou “circulares”, 

Ulhôa Cintra – técnico da prefeitura - aplicou o procedimento para São Paulo 

e concebeu uma estrutura de circuitos perimetrais sucessivos, apoiados em 

vias radiais: um esquema viário radial-perimetral para estruturar e incentivar 

o crescimento urbano, do qual o elemento crucial seria um Perímetro de 

Irradiação, um largo circuito de avenidas ao redor do centro. 

Ulhoa Cintra e Prestes Maia desenvolveram esta concepção, combinando-a 

com outras idéias, e publicaram o resultado no Boletim do Instituto de 

Engenharia. Também imaginavam a criação de espaços livres e bairros 

industriais ao longo da várzea do Tietê, entre Bom Retiro e Lapa, a 

reconstrução do Viaduto do Chá, um túnel sob a colina central entre o 

Anhangabaú e a Várzea do Carmo e um sistema de parques e jardins, 

incluindo espaços livres no interior das quadras. 

O Plano de Avenidas foi uma realização pessoal de Prestes Maia, no qual 

ele se mostra atualizado em relação ao pensamento urbanístico 

internacional e aos projetos de intervenção urbana então em pauta na 

Prefeitura e no setor privado, mas também pode ser considerado um 

documento de caráter oficial, uma vez que foi encomendado e patrocinado 

por um órgão da Prefeitura de São Paulo.  

O componente principal do Plano de Avenidas era a proposta do “Perímetro 

de lrradiação”, idéia de Ulhôa Cintra desenvolvida por Maia: um anel viário 
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em torno do centro histórico expandindo a área central e organizando a 

circulação por um esquema radial-perimetral.  

A escolha de Prestes Maia como prefeito abriu caminho à implementação do 

perímetro e, conseqüentemente, à afirmação do modelo radial-perimetral 

que inspirava o Plano de Avenidas. Além disso, o plano abrangia muito das 

intervenções viárias já previstas pelo setor de obras municipais, articulando-

as em um esquema integrado e coerente, o que fez com que o Plano de 

Avenidas se tornasse uma referência básica na transformação urbanística 

de São Paulo. 

Os pressupostos centrais do plano são o princípio do crescimento (horizontal 

e vertical, destacando a expansão do centro), o importante papel da 

circulação - com prioridade para o transporte rodoviário e por automóvel - e 

a idéia de uma estrutura urbana voltada ao crescimento e apoiada no 

arcabouço viário.  

Ficou evidente  que o crescimento de São Paulo passava a se amparar na 

estrutura viária radial-perimetral prevista no Plano de Avenidas. Para Prestes 

Maia, o crescimento seria um aspecto essencial da realidade paulistana, a 

ser organizado e articulado, e não um problema a ser contido; a própria 

estrutura radial salienta a possibilidade de expansão permanente. A solução 

seria a expansão do centro ou criação de um centro novo por meio do 

perímetro, permitindo a expansão comercial e verticalização nas regiões 

adjacentes à colina histórica.  

De acordo com a concepção do Plano de Avenidas, os planos de 

urbanização envolveriam duas questões distintas, remodelação da cidade 

existente e expansão. A remodelação, sempre estruturada sobre 

intervenções viárias, é discutida e minuciosamente prevista ao longo da 

parte principal do plano, tendo como instrumento central a ação direta do 

poder público, desapropriando terrenos, abrindo vias, construindo viadutos, 

alinhando divisas, preocupando-se com a harmonia da ocupação lindeira. 

Os instrumentos que poderiam pautar a expansão urbana são listados e 

discutidos por Prestes Maia no final do texto, começando pela legislação de 

arruamentos. Ele enfatiza a importância da Lei Municipal que regulava a 
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abertura de novos loteamentos em São Paulo, prevendo a hierarquização 

das vias e impondo padrões exigentes para os loteadores, cuja referência 

eram os bairros-jardim desenvolvidos pela Companhia City. 

Sem assumir o zoneamento como instrumento independente e abrangente, 

o Plano de Avenidas propõe-se a integrá-lo ao esquema viário radial-

perimetral, estabelecendo áreas de verticalização junto ao perímetro de 

irradiação e trechos iniciais das radiais, verticalização residencial no 

prolongamento destas e nas perimetrais, comércio local nas vias coletoras e 

bairros de residência nos vãos da malha radial-perimetral, assumindo o 

caráter de unidades de vizinhança.  

Em sua primeira gestão como prefeito, Prestes Maia priorizou as grandes 

obras viárias constantes de seu plano, particularmente o perímetro de 

irradiação composto pelas avenidas Senador Queiroz, lpiranga, São Luís, os 

viadutos Nove de Julho, Jacareí, Dona Paulina, a Praça Clóvis Bevilacqua 

(atualmente integrada à Praça da Sé), o alargamento do início da Avenida 

Rangel Pestana e a Avenida Mercúrio. A cidade foi transformada em um 

grande canteiro de obras, atingindo também algumas vias radiais previstas 

como os túneis da Avenida Nove de Julho, avenidas Liberdade, Cásper 

Líbero, Rio Branco e a Avenida Prestes Maia, pistas do Vale do 

Anhangabaú, Ponte das Bandeiras e da segunda perimetral (Avenida Duque 

de Caxias e Rua Amaral Gurgel). 

Para completar o arcabouço viário e de transportes proposto no Plano de 

Avenidas, faltavam as radiais principais e secundárias (como a Radial 

Leste), a Avenida ltororó, atual 23 de Maio e do segundo circuito perimetral 

(que seria redesenhado na década de 1950 e daria origem à atual ligação 

elevada leste-oeste); e a criação do terceiro circuito perimetral (marginais do 

Tietê e do Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Tatuapé), e o 

sistema de transportes apoiado em ônibus, que se afirmou definitivamente 

somente após 1945. A estrutura radial-perimetral desenhada no plano e 

implantada em São Paulo continuaria a ser consagrada por obras 

posteriores. 
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As propostas do Plano de Avenidas fizeram com que fosse superado o 

modelo urbanístico anterior (Plano Bouvard e idéias de Victor Freire) 

segundo o qual a cidade possuiria um centro terciário e vertical limitado à 

colina histórica e ao Morro do Chá, e onde a expansão urbana se faria de 

forma horizontal, de preferência na forma de bairros pitorescos ou subúrbios-

jardim. Iniciava-se um processo de verticalização, com maior adensamento e 

a ocupação vertical de anéis sucessivos em torno do centro, abrindo-se a 

possibilidade para a expansão ilimitada dos loteamentos populares 

acessados por ônibus – o padrão periférico de assentamento popular. 

3.3 Relatório Moses 

Em 1947 foi criado na Prefeitura um departamento de urbanismo, 

encarregado da elaboração de um plano para a cidade, sendo também 

instituída a Comissão Orientadora do Plano Diretor da Cidade. 

Com o objetivo de colher subsídios para a intervenção urbanística municipal, 

o prefeito Lineu Prestes (1950) encomendou um estudo à IBEC - 

International Basic Economy Corporation - entidade presidida por Nelson 

Rockfeller e sediada em Nova lorque, que prestava consultoria técnica a 

países em desenvolvimento. 

A direção do estudo foi confiada a Robert Moses, engenheiro e advogado 

que estava à frente das principais iniciativas urbanísticas efetivadas em 

Nova Iorque nas décadas de 1930 a 1960. São Paulo possuía então mais de 

2,2 milhões de habitantes e havia crescido 68% entre 1940 e 1950 - era a 

cidade que mais crescia no mundo. As proposições desse programa 

enfatizavam a circulação urbana, privilegiando também o uso do automóvel. 

A cidade apresentava altos índices de desenvolvimento, principalmente 

industrial. 

A explosão urbana havia provocado o surgimento de duas correntes 

urbanísticas. Enquanto Prestes Maia defendia o livre crescimento e 

expansão da metrópole, de outro lado havia uma a corrente que defendia um 

modelo urbanístico de controle e limitação do crescimento urbano. Esta linha 

era liderada pelo engenheiro-arquiteto Luís Inácio de Anhaia Mello, um 

pioneiro do ensino do urbanismo, onde atuava desde 1918, como professor 
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da Escola Politécnica, e que também havia sido prefeito da cidade, em dois 

curtos períodos em 1931. Anhaia Melo é considerado um dos maiores 

urbanistas brasileiros do século XX, tendo sido o primeiro diretor da FAU-

USP. 

A contratação do IBEC buscava abordar estas diferentes posições e conciliar 

o crescimento da cidade com a adequação de sua infra-estrutura precária, 

principalmente na área dos transportes. 

Editado no final de 1950, sob o título de “Programa de Melhoramentos 

Públicos para a Cidade de São Paulo”, o Relatório Moses é composto por 

uma apresentação, listando os objetivos constantes do contrato; uma síntese 

das conclusões, assinada pelo próprio Robert Moses; e um corpo de texto 

assinado pelos consultores, desenvolvendo os mesmos temas e propostas 

resumidos na parte introdutória. O Programa de Melhoramentos Públicos 

para São Paulo englobava estudos referentes a zoneamento, sistema de 

artérias de tráfego, transporte coletivo, parques e praças, retificação do rio 

Tietê, com saneamento e urbanização das várzeas, sugestões sobre 

métodos de financiamento para realização de obras e serviços públicos, um 

plano de urbanização do rio Pinheiros e recomendações sobre a eliminação 

de resíduos urbanos. 

Já se esboçava uma organização setorial: o zoneamento, sistema viário, 

saneamento e as áreas verdes são tratados em itens específicos. No 

entanto, não foi elaborado um diagnóstico quantitativo detalhado no relatório, 

o qual é baseado nas informações e levantamentos sumários então 

disponíveis na Prefeitura. 

O conteúdo do relatório é pragmático, um conjunto de recomendações que 

poderiam contribuir para orientar a intervenção municipal e desenvolver um 

futuro plano diretor.  

Quase todas as propostas viárias já constavam do Plano de Avenidas e das 

intervenções em pauta na Prefeitura: marginais Tietê e Pinheiros, Radial 

Leste e prolongamento da Avenida Nove de Julho. Observa-se a adoção do 

conceito de via expressa sem cruzamentos em nível, bem como a 

articulação com as novas rodovias e o aeroporto. A proposta adotada neste 
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relatório assumiu um caráter aberto e preocupado com ligações regionais, 

nacionais e internacionais. 

As sugestões para solução do problema dos transportes coletivos se 

restringiram à compra de 500 ônibus importados e criação de rotas de 

ônibus expressos, com preservação de espaço, no canteiro central das vias 

expressas, para um futuro sistema de metrô.  

Quanto ao saneamento, o relatório tece recomendações para implantação 

de um sistema de coleta e tratamento de esgotos. Novos parques e 

equipamentos recreativos são sugeridos, incluindo “playgrounds” ao ar livre: 

destaca-se a importância da recreação como recurso de integração das 

massas urbanas.  

Quanto ao financiamento destas proposições, o trabalho da IBEC é coerente 

com sua visão pragmática. Reconhecendo os limites orçamentários da 

Prefeitura, propõe partilhar o custo da rede de vias expressas com os 

governos estadual e federal. A renovação da frota de ônibus seria financiada 

pelo aumento das tarifas; as obras de saneamento, pelas taxas de água e 

esgoto e a criação de parques e “playgrounds” pelas verbas destinadas à 

educação. 

Desenvolvida a partir da proposta de Anhaia Mello em conjunto com a 

Comissão Orientadora do Plano Diretor da Cidade em 1954 foi aprovada 

uma lei buscando frear o crescimento vertical, com o estabelecimento de 

coeficientes máximos de aproveitamento padronizados para todo o 

município, equivalentes a quatro vezes a área do lote para edifícios 

residenciais e seis vezes para usos comerciais e de serviços. Considerando 

o problema do estacionamento em uma cidade crescentemente motorizada, 

garagens eram eliminadas do cálculo de área construída para efeitos do 

controle de coeficientes. 

Criticado por Prestes Maia - que representava posições contrárias, 

favoráveis ao crescimento sem limites - e pelo setor imobiliário, o controle de 

coeficientes e densidades foi muitas vezes desconsiderado. A partir do início 

da década de 1960 várias propostas para elevar o coeficiente resultaram na 
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aprovação (por decurso de prazo), em 1966, do coeficiente seis para todos 

os usos.  

3.4 Estudos da SAGMACS 

A partir dos anos 50 foram desenvolvidos esforços de alguns setores para 

suprir a lacuna de um plano geral para a cidade, como o Plano Regional de 

Anhaia Mello (1954), além da montagem de um centro de estudos em 

planejamento urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (1958) e a compilação dos resultados obtidos no 

Departamento de Urbanismo como parte do relatório final da gestão do 

prefeito Adhemar de Barros. Nenhum desses esforços foi assumido como 

política pública ou transformado em Plano Diretor oficial. Essa situação era 

vista como obstáculo quanto à regulação urbanística no município, pois se 

acreditava que o zoneamento deveria implantado após a definição do plano 

diretor. Entre os esforços de planejamento dos anos de 1950, o que teve 

maior repercussão foi o Plano desenvolvido por iniciativa do Padre Lebret e 

seu movimento Economia e Humanismo, com a pesquisa sobre a 

Estruturação Territorial da Aglomeração Paulistana. 

O prefeito Toledo Piza contratou em 1956 uma pesquisa abrangente, de 

caráter urbanístico e sociológico, com a Sociedade para Análise Gráfica e 

Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS), entidade 

ligada ao movimento de Economia e Humanismo. Esta pesquisa deveria 

subsidiar o Plano Diretor da cidade, compreendendo o levantamento e 

análise das condições de vida nos bairros, da evolução histórica e das 

perspectivas de desenvolvimento demográfico e econômico da aglomeração 

urbana. 

O objetivo principal seria a proposição de uma nova organização da vida na 

cidade, voltando-se para a definição de prioridades de uma política de 

desenvolvimento através da visão global da cidade e seus problemas. No 

plano institucional recomendava a reorganização administrativa abrangendo 

toda a região metropolitana. Propunha descentralização administrativa, 

acompanhada da criação de conselhos de bairro e de Subprefeituras. 
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Recomendava ainda o controle sobre a especulação imobiliária e sobre o 

crescimento da área urbana.  

Esta pesquisa era voltada ao planejamento e desenvolvimento da cidade, 

priorizando programas de melhoria das condições de vida urbana para toda 

a população, por meio do conhecimento da cidade real, suas carências e 

potencialidades. Foi concluída em 1958, já na gestão Adhernar de Barros, o 

que acarretou o arquivamento dos resultados, que acabaram não sendo 

publicados. Não chegou a constituir-se em base para um Plano Diretor, mas 

teria grande ressonância nas concepções subseqüentes de planejamento 

urbano. 

A “Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana” – título da pesquisa - 

representou uma transposição de experiências internacionais em 

planejamento urbano para a construção de um modelo paulista. Sua 

metodologia visava orientar os investimentos públicos, racionalizar sua 

aplicação e melhorar as condições de vida da população por meio da 

observação e verificação de necessidades e recursos potenciais. Ligado à 

Igreja, o movimento mostrava preocupação quanto à procura de uma via 

alternativa ao capitalismo, ao comunismo e ao nacionalismo. 

Eram defendidos os princípios do planejamento integrado: o espaço deveria 

ser visto em sua totalidade, a partir de várias disciplinas; o planejamento 

deveria envolver intervenções políticas, sociais, econômicas, administrativas, 

urbanísticas, sempre priorizando o desenvolvimento social. A ordenação do 

território deveria ser conduzida a partir de uma visão científica e prática, e 

ser precedida de investigações sobre vocações e potencialidades do núcleo 

urbano e da região, sendo papel do Estado dar condições básicas para que 

o indivíduo conquistasse melhor nível de vida. 

A importância dos diagnósticos era defendida, para definição das 

deficiências do processo de urbanização, que seriam corrigidas através de 

regulamentações e legislações como tributação, zoneamento, parcelamento, 

uso e ocupação do solo. Para que houvesse a valorização da região seria 

necessária a instalação de infra-estrutura de transporte, comunicação, 

comércio e equipamentos sociais nas áreas de habitação, saúde, esportes, 
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educação e cultura. A habitação era considerada como um item de 

fundamental importância, proporcionando condições para o desenvolvimento 

do indivíduo e sua família. 

A ordenação racional do território ocorreria em diversas fases: análise das 

necessidades, inventário das possibilidades, elaboração de programa ou 

plano de ordenação e execução do plano. Deveriam ser inventariados e 

analisados diferentes aspectos (demográficos, sócio-econômicos e culturais; 

habitação e saneamento; organização política). A análise deveria contemplar 

necessidades e possibilidades, considerando a situação presente, sua 

evolução e possíveis tendências; este inventário deveria ser mantido 

atualizado. 

Para que tais estudos pudessem ser elaborados, Lebret propunha uma 

equipe de ordenação que deveria conceber programas e coordenar 

operações para viabilizar a sua implantação. Propunha também a 

participação da população na ordenação do território. Esta deveria estar 

informada sobre os fins da ordenação, soluções e conseqüências, podendo 

assim expressar suas aspirações e sugestões, individualmente ou por meio 

de órgãos representativos.  

A primeira parte do estudo, denominada “Perspectivas Históricas, 

Demográficas e Econômicas”, apresenta projeções demográficas visando 

estabelecer limites de crescimento. De forma pioneira, a questão do 

crescimento é problematizada enquanto relação entre projeções realistas e 

necessidades em termos de equipamentos e infra-estrutura. Seu plano de 

ordenação aponta como população ideal 7,5 milhões de habitantes para 

1975 e, aproximadamente, 10 milhões de habitantes para o ano 2000.  

O resultado de décadas de crescimento intensivo ocasionava tanto a 

expansão horizontal ilimitada da cidade quanto o adensamento de sua 

região central, que absorvia quase todos os investimentos públicos na 

melhoria da infra-estrutura existente, em vez de estendê-la aos bairros 

periféricos. Ao mesmo tempo, o modelo existente (apoiado em uma rede 

vaiaria rádio-concêntrica) acentuava as forças centrípetas presentes na 

urbanização paulistana, reforçando o poder de atração do centro principal 
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em detrimento de possíveis sub-centros. Tal situação exacerbava as 

diferenças entre centro congestionado e periferia carente. Nesse sentido, a 

centralização excessiva é vista como problema pelo estudo da SAGMACS. 

No item seguinte, denominado “Estrutura Urbana de São Paulo” 

apresentam-se os resultados de um levantamento de dados sobre a 

estrutura urbana e os níveis de vida da população. A partir dessa análise, 

são definidas três grandes regiões na aglomeração paulistana: central, de 

transição e periférica.  

O item seguinte, “Aspectos Sociológicos da Aglomeração”, resultou de outra 

pesquisa que teve como objetivo compreender a estruturação social da 

cidade, identificando desequilíbrios, desajustamentos e lutas sociais. Na 

quarta parte, “Análise Urbanística”, a partir da pesquisa urbanística são 

analisados dados numéricos, caracterizando o estágio do desenvolvimento 

urbano.  

A partir desse diagnóstico, algumas sugestões foram listadas. Os 

loteamentos deveriam manter 30 m2 de área não-loteada que permitisse a 

instalação de vias de acesso, sendo necessário o traçado prévio de grandes 

vias de ligação. Perímetros de aglomeração só deveriam ser ultrapassados 

quando os níveis de ocupação dos anteriores tivessem sido alcançados. 

Deveria ser imposto um plano urbanístico a todas as unidades da 

aglomeração, a serem pensadas em seu conjunto. Grandes radiais e 

circulares deveriam ser implantadas, assim como trens rápidos visando 

maior fluidez de tráfego. 

Como resultado da análise urbanística, apresenta-se um mapa da cidade 

com diferentes zonas, englobando aspectos de circulação, dimensionamento 

das unidades de planejamento e índices indicativos da melhor ocupação em 

cada caso. Um apêndice trata da legislação urbanística e tributária, 

prevendo-se a obrigatoriedade de um Plano Diretor para a cidade. Este 

poderia ser elaborado pelos técnicos do Departamento de Urbanismo, tendo 

por subsídios o diagnóstico, a análise e as sugestões do estudo da 

SAGMACS. Também previu a normalização técnica e a aplicação dos 



 

 

58 

instrumentos de desapropriação tanto por utilidade pública quanto por 

interesse social. 

Em sua quinta e última parte, “Conclusões e Sugestões”, o estudo prioriza 

intervenções descentralizadoras, reforçando o papel dos centros regionais e 

sub-centros identificados na pesquisa. Aponta a necessidade do 

fortalecimento desses centros secundários, com infra-estrutura própria e 

absorção da mão-de-obra local, transformando bairros-dormitório em 

unidades mais completas e semi-autônomas. Propõe a transferência do 

centro administrativo governamental para a região de transição, fora da área 

central, e a criação de um centro regional na zona leste . 

Ênfase particular é concedida à questão da descentralização administrativa. 

Em virtude de sua postura estruturalista e da análise por unidades e sub-

centros, o estudo não poderia deixar de destacar a importância de uma 

reorganização político-administrativo que correspondesse a essa realidade e 

contribuísse para o atendimento às carências identificadas em cada sub-

região. São propostos dentro do município 19 distritos, na verdade 

subprefeituras, com conselhos distritais e orçamento próprio.  

A importância da SAGMACS e do Grupo “Economia e Humanismo” na 

história do urbanismo em São Paulo deve ser ressaltada, uma vez que pela 

primeira vez um estudo para subsídio do Plano Diretor compreendia 

levantamentos sistemáticos das condições de vida, englobando perspectivas 

demográficas e econômicas da aglomeração urbana, inclusive com 

recomendação quanto à reorganização administrativa da cidade. Faltou à 

equipe da SAGMACS apoio político e base social que levassem os 

dirigentes a implantar o desejado processo de planejamento na 

administração municipal.  

O esboço do primeiro Plano Diretor de São Paulo foi apresentado em 1958 

pelo engenheiro Carlos Lodi, que coordenou os trabalhos do Departamento 

de Urbanismo com base em três princípios: rejeitar a idéia de projeto urbano 

de embelezamento; elaborar um programa genérico capaz de garantir 

flexibilidade às propostas; e ser abrangente e compreensivo, buscando 

equacionar todos os problemas urbanísticos que a metrópole apresentava. A 
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abordagem priorizava circulação, zoneamento e organização da estrutura 

metropolitana. Os trabalhos do Departamento revelam um esforço de 

consolidação dos estudos anteriores e apontavam dois aspectos 

fundamentais: o plano diretor deveria tratar as relações estruturais e 

funcionais entre centro e periferia, e a sociedade civil estava se mobilizando 

em função de suas reivindicações. Lodi acreditava que dispor 

preferencialmente sobre a periferia ao invés do núcleo central seria uma 

melhor solução para os problemas urbanos. 

Atendendo ao princípio da desconcentração das funções fins do município, 

foi planejada sua divisão em distritos, permitindo a desconcentração de 

serviços públicos e o reagrupamento das funções urbanas básicas de cada 

distrito em núcleos organizados, que constituiriam pólos de atração não 

somente dos interesses comerciais e funcionais do bairro principal, mas de 

todos os bairros menos aparelhados das proximidades. 

Anhaia Mello integrou elementos da metodologia e dos princípios de Lebret 

em sua equipe de planejamento, o CPEU - Centro de Pesquisa e Estudos 

Urbanísticos. Lebret participaria ainda da elaboração da Carta dos Andes em 

1958, incorporando ao ideário urbanístico latino-americano muitos dos 

conceitos e objetivos do movimento Economia e Humanismo. 

3.5 Plano Urbanístico Básico - PUB 

O PUB, desenvolvido na gestão do prefeito Faria Lima (1969) foi concebido 

com um Plano Diretor para orientação da cidade até 1990, não se 

restringindo apenas aos aspectos físico-viários, mas havendo uma 

preocupação quanto aos demais setores da sociedade. A participação da 

sociedade civil nas questões da administração municipal era prevista através 

das sociedades Amigos de Bairro, tradição que foi mantida nos PRE’s. 

O planejamento urbano integrado estabeleceu-se como paradigma para a 

proposição urbanística por parte do regime pós - 1964. Em São Paulo, o 

produto mais simbólico desse período foi o Plano Urbanístico Básico. 

Adotando uma postura que valorizava o saber técnico, procurando contornar 

os entraves do aparelho burocrático e do debate legislativo, a Prefeitura 
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criou em 1967 o GEP - Grupo Executivo de Planejamento, com autonomia 

para conduzir o planejamento urbano, que passava a ser uma atividade 

diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito, e não mais subordinada ao setor 

de obras. Seria o embrião do “Planejamento Integrado”, englobando todos 

os setores da vida urbana, e não apenas a engenharia viária e o Código de 

Obras. O GEP considerava o planejamento um processo permanente e 

dinâmico que deveria ser implantado com flexibilidade para adequar-se ao 

crescimento da cidade, e para isso constituiu-se uma equipe para 

acompanhar a elaboração do Plano Urbanístico Básico. Com a atividade do 

GEP passa a ocorrer uma duplicidade de competências, tendo em vista o 

trabalho desenvolvido pelo Departamento de Urbanismo, existente desde 

1947. 

O Grupo Executivo de Planejamento marcou definitivamente a 

institucionalização da atividade de planejamento na administração de São 

Paulo. Paralelamente, no governo estadual havia o Grupo Executivo da 

Grande São Paulo (Gegran), responsável pela elaboração do Plano 

Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI), documento que, junto 

com o PUB, subsidiou a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado de São Paulo (PDDI). 

Uma grande equipe de consultores, trabalhando de forma independente do 

Departamento de Urbanismo, produziu um documento com vários volumes, 

contendo diagnósticos, estatísticas e análises setoriais, minutas detalhadas 

de legislação, além de inúmeros mapas e gráficos. 

O PUB deveria orientar o crescimento da cidade até 1990; segundo a 

apresentação assinada pelo prefeito Faria Lima, refletiria o objetivo de 

"humanizar" São Paulo - não só definir a construção de avenidas e viadutos, 

mas atender aos setores de educação, cultura e saúde, parques e jardins. 

Como objetivos gerais, o PUB visava melhorar condições de moradia, 

serviços e equipamentos, ampliar a oferta de serviços urbanos, integrar 

grupos de imigrantes e indivíduos marginalizados, com programas de 

educação de base e habilitação profissional, ampliar as oportunidades de 

participação da comunidade, elevar o número de empregos pelo estímulo às 
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atividades econômicas e aumentar a renda regional. Embora de âmbito 

municipal, reconhece a necessidade de tratar problemas que exigiam 

soluções em escala metropolitana. 

O crescimento acelerado da cidade é visto como principal causador de seus 

problemas. A insuficiência da receita pública municipal diante desse 

crescimento teria contribuído para que as demandas e as necessidades de 

ordenação da cidade não fossem atendidas. Nessa perspectiva, a ampliação 

dos recursos municipais seria absolutamente necessária à recuperação do 

atraso nos serviços públicos. Além disso, São Paulo, pela sua proporção na 

área metropolitana, deveria assumir papel de destaque por sua organização 

administrativa, unindo esforços aos dos municípios vizinhos, bem como aos 

governos do Estado e da União. 

Os resultados das formulações de estrutura urbana apontavam para uma 

malha ortogonal de vias expressas e um sistema abrangente de metrô para 

que se pudesse circular cidade de forma rápida e confortável. Essa opção 

pela estrutura em grelha representava uma mudança radical em relação à 

tradicional conformação radio-concêntrica da cidade, e ao esquema viário 

radial-perimetral do Plano de Avenidas.  

A densidade residencial máxima colocada pelo plano era de 300 habitantes 

por hectare, em prédios de apartamentos distribuídos na área central e ao 

longo de corredores viários. Nas áreas contíguas a estes a densidade seria 

de 150 habitantes por hectare, com prédios e casas; nas zonas periféricas 

teríamos uma ocupação horizontal com apenas 75 habitantes por hectare. O 

desenvolvimento social previa a complementação dos serviços de educação, 

saúde, habitação, bem-estar, cultura, recreação e abastecimento. 

Destacava-se também o setor habitacional, que previa a construção de 400 

mil unidades até 1990. 

No entanto, as propostas de circulação e transporte eram os componentes 

mais ambiciosos do PUB. Previam-se 815 km de vias expressas, formando a 

malha ortogonal que cobriria toda a área urbanizada, e uma ampla rede de 

450 km de linhas de metrô. Além disto, também foi prevista a construção de 

uma rodoviária principal à margem do Tietê e outras rodoviárias secundárias 
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nos centros sub-regionais; a melhoria dos aeroportos de Viracopos e 

Congonhas, além de estudos para a localização de um novo aeroporto nos 

arredores de São Paulo, articulado às vias expressas. Quanto aos serviços 

urbanos estavam previstas as ampliações das redes de água e esgoto. 

Contra as inundações e poluição dos rios eram indicadas obras como a 

construção de represas de contenção nas cabeceiras e grandes instalações 

de tratamento de esgotos. 

Comparado aos planos que o precederam, que viam o crescimento como 

inevitável, devendo ser acompanhado por investimentos viários, para o PUB 

a expansão urbana torna-se uma inimiga, provocando uma defasagem entre 

as necessidades existentes e a infra-estrutura e serviços disponíveis. Previa-

se o controle do adensamento com densidades residenciais 

predominantemente baixas, particularmente nas zonas periféricas com 

ocupação horizontal. 

Com relação à administração pública, entre as propostas do PUB previa-se a 

implementação de um órgão autônomo de planejamento no lugar do 

Departamento de Urbanismo subordinado à Secretaria de Obras. Essa idéia 

daria origem à COGEP, atual Secretaria Municipal de Planejamento.  

A participação da sociedade civil nas questões da administração municipal 

era prevista através das Sociedades Amigos de Bairro e por meio de 

reuniões consultivas nas recém criadas administrações regionais. 

A importância do PUB também está vinculada à formação de quadros 

voltados para o planejamento urbano, além da incorporação de instrumentos 

a serem utilizados pela administração municipal. O plano fazia parte de um 

processo de mobilização de entidades municipalistas e de arquitetos, para 

institucionalização de um sistema de planejamento em escala federal, o que 

foi em parte realizado por meio do SERFHAU. 

A grande malha de vias expressas prevista no Plano Urbanístico Básico e 

seus 400 km de metrô não se concretizaram, comprometendo a coerência 

do modelo de planejamento aplicado em São Paulo, na medida em que 

alguns elementos do zoneamento implantado em 1972 derivam das 

propostas do PUB. Grandes obras viárias voltariam aos modelos anteriores 
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de aproveitamento de fundos de vale pouco ocupados, ou de retomada da 

estrutura radial-perimetral básica.  

3.6 PDDI e Lei de Zoneamento 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 1971 foi elaborado 

com base no PUB e em seu similar metropolitano – Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado. Elaborado pela prefeitura através do GEP - 

Grupo Executivo de Planejamento – que anos mais tarde daria origem a 

SEMPLA, foi aprovado pela Lei n0  7.668/71. 

O engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, nomeado para prefeito da 

capital, era defensor do controle do crescimento urbano. Uma das primeiras 

providências de Ferraz foi determinar a finalização pelo GEP de um Plano 

Diretor oficial para a cidade. Enquanto isso, o governo estadual, por meio do 

GEGRAN - Grupo Executivo da Grande São Paulo, correspondente ao GEP 

em escala metropolitana, elaborava o Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

Esta preocupação com a esfera do planejamento culminou, entre 1971 e 

1976, na montagem do arcabouço legal e institucional que regularia a 

metrópole paulistana: na esfera municipal, o GEP, que viria a se transformar 

na COGEP (atual secretaria do Planejamento), a Empresa Municipal de 

Urbanização (EMURB) e a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), 

tendo como instrumentos fundamentais o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado de 1971 e a legislação de zoneamento promulgada em 1972 e 

complementada nos anos seguintes, além da Companhia de Habitação 

(COHAB); na esfera estadual o GEGRAN, posteriormente sucedido pela 

EMPLASA - Empresa de Planejamento da Grande São Paulo, tendo como 

instrumentos a legislação de proteção aos mananciais, e o zoneamento 

industrial metropolitano, além da regulação ambiental e de controle da 

poluição, a cargo da CETESB e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

O GEGRAN, em seu plano para a Grande São Paulo (PMDI), assumiu 

preocupações relacionadas à escala metropolitana e aos setores a cargo do 

governo estadual (abastecimento de água, saneamento, controle da 

poluição, rede rodoviária) e definiu diretrizes diferentes das constantes do 
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PUB: evitar a ocupação das zonas Norte e Sul, para proteger os mananciais 

da Cantareira, Billings e Guarapiranga; assumir, em vez disso, um eixo de 

crescimento Leste-Oeste, acompanhando a infra-estrutura rodoviária anterior 

(Via Dutra) e nova (Raposo Tavares, Castelo Branco); limitar a ocupação 

fabril aos cinturões existentes, visando a descentralização industrial e a 

redução dos níveis de poluentes. Essas orientações constantes do PMDI 

seriam incorporadas a dois grandes instrumentos legais por parte do Estado: 

a Lei de Proteção aos Mananciais, que impôs densidades de ocupação 

extremamente baixas para as áreas em torno das represas e da Serra da 

Cantareira, e o Zoneamento Industrial Metropolitano, pretendendo restringir 

o uso industrial pesado às faixas próximas à rede ferroviária e rodoviária, 

preservando o restante da aglomeração, e evitando a convivência entre 

indústrias e outros tipos de uso. 

O PDDI pertence à fase de obrigatoriedade dos planos de desenvolvimento 

integrado, cuja elaboração havia sido promovida pelo governo federal e 

financiada pelo SERFHAU. Propõe que a mancha urbana permaneça dentro 

de seus limites legais, através do adensamento. No entanto, as densidades 

demográficas deveriam ser diferenciadas nos diversos setores da cidade, 

obedecendo a seu estágio de urbanização ou a capacidade de infra-

estrutura e equipamentos públicos. O plano foi elaborado pelos técnicos 

municipais no âmbito do GEP – Grupo Executivo de Planejamento, como 

integração e complementação de propostas urbanas desenvolvidas até 

então, sem grandes debates com a área técnica interessada ou com os 

vereadores. 

O PDDI-71 é o primeiro plano, instituído em lei, que aborda a cidade de uma 

forma integrada, abrangendo todos os setores da administração pública. É 

constituído por 10 capítulos e 57 artigos. O primeiro capítulo estabelece seus 

objetivos e diretrizes e os demais estabelecem, através de definições e 

classificações, seus instrumentos. 

Apresenta três grandes objetivos: desenvolvimento urbano, desenvolvimento 

social e desenvolvimento administrativo, a serem alcançados através de 

implantação e operação de serviços públicos e equipamentos sociais, 
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estabelecimento de critérios de prioridade, divisão em unidades territoriais, 

promoção de incentivos e convênios. 

Os capítulos tratam dos temas: uso do solo, controle da poluição ambiental, 

sistema de circulação e transportes, incentivo ao desenvolvimento urbano e 

disposições transitórias e finais. 

Os instrumentos para a implantação do plano partem tanto de prerrogativas 

do poder público quanto de compromisso entre o poder público e a iniciativa 

privada. Dentre os principais podem ser citados o estímulo à participação da 

iniciativa privada nos programas de desenvolvimento social por meio de 

assistência técnica; a isenção tributária, como estímulo ao desenvolvimento 

urbano; o estabelecimento do zoneamento, com tipologias de zonas, limites 

de taxas de ocupação e coeficiente de aproveitamento, controle entre 

espaços edificáveis e não edificáveis, categorias de uso. 

A maior conseqüência do PDDI foi a consolidação do zoneamento como 

forma de ordenação do uso e ocupação do solo no município, na forma da 

Lei n0 7.805/72. Assim, configurou-se uma legislação com zonas numeradas 

e perímetros delimitados, abrangendo todo o município, com o objetivo de 

estabelecer o equilíbrio entre as diferentes funções urbanas: habitação, 

trabalho, lazer e circulação. 

Esta legislação reduziu os coeficientes de aproveitamento em relação aos 

índices então vigentes. Desde 1966 era permitido construir seis vezes a área 

do terreno; entre 1957 e 1966, o máximo de quatro valia apenas para o uso 

residencial, e antes disso não havia controle de coeficientes. O PDDI impôs 

que em nenhum caso o coeficiente de aproveitamento do lote poderia ser 

superior a 4 (quatro). No lugar dos antigos índices únicos para toda a cidade, 

propunha-se uma variação de coeficientes, em que apenas algumas áreas, 

mais propícias e preparadas para o adensamento, poderiam usufruir os 

índices três ou quatro, enquanto a maior parte da área urbana estaria sujeita 

a índices consideravelmente menores, de uma ou duas vezes a área do 

terreno. 

Segundo o PDDI “as intensidades de ocupação do solo foram estabelecidos 

tendo em vista o dimensionamento do sistema viário e dos meios de 
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transporte” e “a redução do coeficiente máximo de aproveitamento (...) é 

considerada uma das condições básicas para a disciplina do 

desenvolvimento urbano de São Paulo”. Previa-se que “as maiores 

concentrações demográficas e de atividades múltiplas ocorrerão ao longo 

das linhas do metrô”. 

Aprovado o plano, a gestão Fiqueiredo Ferraz concentrou esforços na 

elaboração de uma lei abrangente de zoneamento de uso e ocupação do 

solo, com a delimitação dos perímetros das zonas, o detalhamento dos 

parâmetros urbanísticos e das disposições legais, consolidando uma 

legislação que vinha sendo construída desde os anos 40. Também foi 

instituído o sistema de planejamento municipal: o GEP foi transformado em 

coordenadoria subordinada ao gabinete do prefeito, a COGEP, incluindo 

uma Comissão de Zoneamento. Tendo como base os principais conceitos 

colocados no PUB e no PDDI - estrutura viária em malha, contenção do 

crescimento e previsão de grandes investimentos em vias expressas, metrô, 

habitação e saneamento - e nos estudos desenvolvidos pela Prefeitura 

desde os anos 40, foi submetida à Câmara e aprovada em 1972 a primeira 

legislação abrangente de zoneamento para São Paulo. 

A Lei de Zoneamento de 1972 foi proposta como principal instrumento 

regulador da cidade. Sua exposição de motivos explícita a ligação direta com 

o PDDI e seu débito para com a Carta de Atenas: “objetiva, antes de tudo, 

estabelecer equilíbrio entre as diferentes funções urbanas - habitação, 

trabalho, lazer e circulação.” No entanto, a lei não seguiu os moldes 

modernistas de separação absoluta entre funções. Apenas a Z1 

(estritamente residencial) e a Z7 (estritamente industrial) têm caráter mono-

funcional; as zonas restantes eram mistas, incorporando residências uni e 

multi-familiares, comércio, serviços e outros usos em diferentes medidas.  

O zoneamento seria o mais importante mecanismo de controle do 

desenvolvimento urbano. O texto do plano incluía a definição de oito tipos 

básicos de zonas, com seus coeficientes máximos de aproveitamento - Z1, 

estritamente residencial unifamiliar; Z2, predominantemente residencial, uni 

e multifamiliar, com comércio e serviços locais; Z3, predominantemente 
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residencial de média densidade com comércio e serviços de maior porte; Z4, 

mista de maior densidade; Z5, mista central de alta densidade; Z6, 

predominantemente industrial; Z7, estritamente industrial, e Z8  para usos 

especiais. 

O zoneamento de 1972 procurou seguir, em grandes linhas, as tendências 

de ocupação existentes, sobretudo na área central, nos cinturões industriais 

e no quadrante Sudoeste, que concentrava os setores de alta renda e as 

principais frentes de valorização imobiliária. Maiores densidades (Z5) foram 

estabelecidas no centro, junto à Rua da Consolação e à Avenida Paulista, 

vias alargadas com vistas à expansão da área central. Núcleos de bairros, 

dos quais alguns formam sub-centros regionais importantes, foram definidos 

como Z4. Supunha-se que, juntamente com as Z5, esses pólos receberiam 

também os terminais ou as principais estações da incipiente rede de metrô. 

Bairros-jardim já protegidos pelo Artigo 40 do Código de Obras mantiveram 

esse caráter, por meio de sua transformação em Z1, estritamente residencial 

unifamiliar, incluindo todos os loteamentos da Companhia City, além de 

bairros residenciais de traçado mais comum.  

Os cinturões industriais presentes ao longo das várzeas e linhas férreas 

foram definidos como Z6 ou Z7. Locais de particular interesse, como 

parques, aeroportos e outros usos especiais, além de áreas escolhidas para 

projetos de reurbanização, tornaram-se Z8, sendo que cada Z8 admitiria 

parâmetros especialmente definidos para o caso em questão. 

Toda a extensão urbanizada não enquadrada nas demais zonas foi 

considerada como Z2. A periferia urbana tornou-se assim uma imensa e 

indiferenciada zona predominantemente residencial de baixa densidade, 

com comércio e serviços de âmbito local, com possibilidade de 

verticalização, porém devido ao baixo coeficiente de aproveitamento, 

desestimulou os investimentos imobiliários. 

Em meio à Z2, o desenho da malha de vias expressas prevista pelo PUB 

determinou localização das Z3 e Z4, que funcionariam como faixas 

comerciais e centros de bairro. Estas diretrizes previam a implantação de 

vias expressas e de linhas de transporte de massa (metrô) que orientaram a 
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demarcação de faixas de baixa e alta densidades e, ainda, a definição de 

pólos e corredores. O entorno das estações de metrô previstas na linha 

Norte-Sul também ganhou a possibilidade de maior adensamento por meio 

da criação de Z4. 

O caráter rigoroso da regulação proposta por Figueiredo Ferraz traduziu-se 

nos índices de ocupação estabelecidos. Para cada zona definiram-se os 

usos, segundo as diretrizes estabelecidas no PDDI; áreas e frentes mínimas 

de lote (geralmente 250m2 e 10 metros); recuos mínimos de frente, laterais e 

de fundos; taxa de ocupação máxima do terreno; e, ainda, o coeficiente de 

aproveitamento máximo. Nas Z1 e Z2 este seria de apenas uma vez a área 

do terreno, e na zona 3, duas vezes e meia, com taxa de ocupação de 50%. 

Na Z4, o coeficiente seria de três vezes a área do terreno, com taxa de 

ocupação de 70%, e na Z5 de três vezes e meia, com taxa de 80%. 

O coeficiente máximo 4 só poderia ser atingido em Z3, Z4 ou Z5, reduzindo-

se a taxa de ocupação do lote, por meio de um mecanismo denominado 

“fórmula de Adiron” em homenagem ao autor da lei e coordenador da 

COGEP, Benjamin Adiron Ribeiro.  

Um ano após a aprovação da Lei de Zoneamento, foram criados os 

corredores de uso especial, permitindo que determinadas vias admitissem 

usos diferenciados em relação às zonas atravessadas - preenchendo uma 

lacuna importante do texto anterior, uma vez que a cidade não se organiza 

apenas em forma de zonas: também obedece a uma lógica viária que 

contribui decisivamente para sua estruturação funcional. 

Nos anos seguintes a legislação seria complementada e aperfeiçoada. Além 

dos oito tipos de zonas previstos inicialmente (entre os quais a categoria Z8 

já abrangia dezenas de zonas individuais diferentes) seriam criados mais 

onze, da Z9 à Z19, além de sete tipos de corredores, cinco tipos de zona 

rural, pontos e manchas de preservação histórica (Z8-200), a Zona Metrô-

Leste (ZML) e áreas de urbanização especial na Bela Vista. 

O esforço planejador e legislador dos anos 1970 teve sua última grande 

manifestação na Lei de Parcelamento do Solo de 1981, que atualizou as 

normas de arruamento, desmembramento e loteamento para o município de 
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São Paulo, seguindo as diretrizes fixadas em escala nacional pela Lei 

Lehmann, de 1979, incluindo a exigência de doação, por parte do loteador, 

de áreas equivalentes a 40% da gleba parcelada (20% para sistema viário, 

15% de áreas verdes e 5% de áreas institucionais). O lote mínimo, antes de 

250 m2 passou a ser de 125 m2. Embora a Lei Lehmann permitisse 

processar, punir e prender os loteadores clandestinos, esse rigor raramente 

ocorreu na relação entre o poder público e os promotores da 

clandestinidade, perpetuando-se em vez disso o tradicional ciclo de 

regularizações e anistias. 

A cidade de São Paulo possuía, pela primeira vez, um instrumental 

abrangente em termos da legislação de uso e ocupação do solo. Muito 

criticado como sendo uma “colcha de retalhos”, essa configuração adquirida 

pelo zoneamento exprime a intenção de traduzir tecnicamente a variedade 

de formas de ocupação projetadas e existentes na metrópole. 

A verticalização tende a esgotar a infra-estrutura disponível, uma vez que os 

coeficientes do zoneamento foram estipulados em função das previsões 

não-concretizadas de linhas de metrô e vias expressas, presentes nos 

planos diretores de 1968 e 1971. 

Repete-se o ciclo de adensamento - esgotamento de determinadas áreas 

eleitas para usos de prestígio e investimentos imobiliários, enquanto as 

regiões ocupadas pela população de baixa renda permanecem à margem, 

numa lógica perversa que o zoneamento não eliminou.  

Na década de 1980 se acentuaria o paradoxo entre a manutenção do padrão 

de urbanização consagrado em São Paulo - combinando adensamento e 

verticalização do centro expandido, extensão dos loteamentos periféricos 

irregulares e predomínio do transporte automóvel - e as ambiciosas soluções 

propostas nos anos de 1960 e 1970, para equipar a cidade com uma 

moderna estrutura de transportes que pudesse dar conta desse crescimento 

e que não se efetivaram. O paradigma do planejamento integrado era 

colocado em questão. 
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3.7 Planos Diretores de 85 e 88  

O projeto de lei do Plano Diretor de 1985 foi elaborado em um contexto de 

redemocratização do país, durante a administração Mário Covas, nomeado 

pelo governador Franco Montoro, sendo secretário de planejamento o 

arquiteto Jorge Wilheim. Constitui-se de um conjunto de objetivos e diretrizes 

de cunho político, social, físico-ambiental e administrativo. 

A proposta básica do plano é zerar o débito social até o ano 2000, 

equipando a cidade dos serviços básicos necessários. Propunha-se a 

ampliar a relação de áreas verdes por habitante, com a extensão dos 

parques existentes e a criação de novos; não ocupar áreas com declividade 

superior a 40%, evitando erosões e enchentes, urbanizar fundos de vale, 

transformando-os em parques lineares, tornar mais rápido o sistema de 

transportes coletivos sobre pneus, com a implantação de corredores 

exclusivos, ampliar a rede do metrô e implantar corredores para veículos a 

gás e elétricos, construir terminais rodoviários e de carga, zerar o débito em 

equipamentos sociais, produzir lotes e habitações populares e descentralizar 

o poder municipal através de administrações regionais. 

O projeto de lei apresenta quatro capítulos e 22 artigos, onde estão 

especificados seus objetivos e diretrizes; não há referência à orientação do 

crescimento da cidade, padrões de serviços ou custos de urbanização. 

A questão da participação popular é uma das grandes novidades em relação 

ao PDDI. Neste contexto, o projeto do PD-85 foi apresentado à sociedade e 

à população organizada como um documento técnico solicitando 

contribuições.  

O texto reconhece que a cidade é continuamente produzida, constatando 

que o planejamento seria a articulação entre agentes públicos e privados no 

sentido de produzir e manter a cidade. A condução dessa articulação seria 

do poder público, que funcionaria como árbitro, interpretando os interesses e 

harmonizando-os com as diretrizes de governo.  

Assumindo o fato de que no ano 2000 mais de dois terços da população 

brasileira moraria em cidades, o plano defende políticas nacionais 
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específicas para regiões metropolitanas, cidades de porte médio e uma 

revisão da gestão administrativa, incorporando o parâmetro social em 

questões setoriais (saúde, transporte, etc.), visando a articulação de 

municípios em determinadas questões que seriam mais bem equacionadas 

em abordagem regional. 

Embora o PD-85 refira-se ao Município de São Paulo, julga necessário 

considerar também a Região Metropolitana de São Paulo, principalmente as 

áreas urbanizadas contíguas que repercutem sobre a dinâmica urbana. 

Foram destacados conceitos inovadores para a época, como o da 

recuperação pela municipalidade dos benefícios decorrentes da valorização 

imobiliária gerada por investimentos públicos, a possibilidade de 

transferência do potencial construtivo entre terrenos, o emprego de 

mecanismos tributários e incentivos fiscais para promover a utilização de 

glebas ociosas e a implantação de Operações Urbanas - intervenções para 

revitalização ou transformação de áreas urbanas associando agentes 

públicos e privados, em troca de liberalizações especiais em relação à 

legislação vigente. A possibilidade de aumentar o potencial construtivo 

acima dos coeficientes de aproveitamento máximos permitidos pelo 

zoneamento financiaria obras de infra-estrutura, melhorias urbanísticas e 

equipamentos. 

Este projeto considerava que na área central os maiores problemas seriam a 

intensa ocupação do solo, os congestionamentos e a elevada concentração 

de renda. Foram detectadas áreas deterioradas, identificadas pela redução 

do ritmo de crescimento e deslocamento de atividades comerciais, com 

subutilização e presença de cortiços.  O plano define um anel intermediário 

dotado de boas condições de acessibilidade e de infra-estrutura, mas com 

aproveitamento insuficiente. No anel periférico, a ocupação é considerada 

rarefeita, as condições habitacionais precárias e o sistema de transporte é 

qualificado como incompleto e deficiente, a exemplo da infra-estrutura. 

Quanto à questão habitacional, o diagnóstico constata a existência de 55% 

da população vivendo em condições subnormais. O plano afirma que a 

autoconstrução tende a ser uma alternativa para grandes parcelas da 



 

 

72 

população, desde que articulada por iniciativas de associação. Priorizou-se 

nesta questão a faixa de renda até cinco salários mínimos, com uma política 

de subsídios compatível que duraria enquanto a má distribuição de renda a 

tornasse indispensável para o acesso à moradia. Quanto às alternativas de 

acesso, previam-se três modalidades de atendimento: aquisição, locação e 

concessão de direito real de uso. 

O projeto de lei apresenta um completo diagnóstico relativo a transportes, 

educação, saúde, iluminação, drenagem, abastecimento, pavimentação, 

água e esgotos e limpeza pública. 

No que se refere à estrutura viária foi proposto o fechamento do mini-anel 

viário (que corresponde à terceira perimetral do Plano de Avenidas), e a 

substituição do modelo rádio-concêntrico por um modelo intermediário, 

combinando a radialidade com a malha ortogonal prevista no PUB.  

No lugar de grandes pólos, previu-se a multiplicação de sub-centros. Nesse 

sentido o plano retoma a idéia de descentralização presente no estudo da 

SAGMACS, visando fortalecer esses sub-centros pela oferta completa de 

serviços urbanos.  

Em relação à indústria o PD-85 não previa a instalação de grandes 

unidades, mas admitia pequenas e médias indústrias não-poluentes em todo 

o tecido urbano. Destacava-se a necessidade de reurbanização do Parque 

Dom Pedro e do Vale do Anhangabaú, prefigurando o conceito de 

requalificação urbana em áreas deterioradas, embora ainda associado a 

grandes obras públicas. 

Retomando o debate sobre a Lei Federal de Desenvolvimento Urbano, o 

plano apontou a necessidade da modificação do regime jurídico da 

propriedade imobiliária urbana e da adoção de novos instrumentos legais: 

direito de preempção, direito de superfície, uso compulsório do solo e 

tributação progressiva. 

O projeto de lei encaminhado à Câmara, anexo ao documento do PD-85 

constituiu-se em uma Carta de Princípios com uma lista de objetivos e 

diretrizes a serem atingidos, sem maiores explicitações quanto aos meios 
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para efetiva consecução dos objetivos propostos. Com a eleição de Jânio 

Quadros no final de 1985, o panorama político paulistano se alterou: o novo 

prefeito retirou da Câmara o Projeto de Lei do Plano Diretor-85, que não 

chegou a ser discutido. 

A administração de Jânio Quadros propôs um novo projeto, que instituiu o 

plano diretor enquanto instrumento normativo e orientador dos processos de 

transformação urbana em seus diferentes aspectos. Tinha como objetivos 

uma maior participação da iniciativa privada como parceira da prefeitura nas 

intervenções urbanas, diminuição do número de funcionários públicos, a 

redução de secretarias, a descentralização administrativa, o estímulo ao 

adensamento populacional no interior da malha urbana existente e propõe 

também o aumento de faixas exclusivas para o transporte coletivo. 

O projeto da gestão Jânio Quadros também aborda algumas diretrizes 

presentes no PD-85, que apontavam para a revisão do papel do Estado 

como provedor. É reiterado o princípio de atuação em parceria entre os 

setores público e privado, através da recuperação de áreas degradadas por 

meio de Operações Urbanas; defende a concentração do crescimento da 

cidade preferencialmente na área já ocupada, visando à redução dos custos 

de urbanização; dirige o crescimento para o vetor Leste, evitando a 

ocupação das áreas de mananciais (Norte e Sul), além possuir uma política 

habitacional apoiada no mutirão e na autoconstrução. 

No texto são elencadas “diretrizes estratégicas” e é prevista a elaboração de 

um Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, anunciando a nova 

postura de planejamento que priorizaria intervenções pontuais em áreas 

decisivas, com potencial de transformação, por meio da canalização dos 

investimentos privados, para alavancar a recuperação da cidade. 

Criticando os efeitos da Lei de Zoneamento vigente, que havia definido como 

Z2, de baixo coeficiente de aproveitamento, a maior parte do anel de 

transição da cidade e quase toda sua periferia, o documento questiona essa 

ocupação menos densa. Defende a alteração pontual do zoneamento por 

meio das Operações Interligadas e Operações Urbanas, assumindo como 

parceiro principal o setor privado, tanto no que diz respeito à provisão de 
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infra-estrutura, equipamentos e serviços, como no referente às iniciativas de 

renovação urbanística. 

Enviado à Câmara em julho de 1987, o Plano Diretor da gestão Jânio 

Quadros ficou tramitando por mais de um ano sem que fosse votado. Foi 

aprovado por decurso de prazo (Lei n0 10.676/88), o que suscita até hoje 

questionamentos quanto à sua validade enquanto plano vigente.  

Prevaleceu o modelo de manutenção do zoneamento existente admitindo 

alterações pontuais negociadas diretamente - as Operações Interligadas, 

posteriormente declaradas inconstitucionais - ou vinculadas a um projeto de 

renovação para determinada área, aprovado em lei - as Operações Urbanas, 

instrumento adotado nos casos da Operação Urbana Anhangabaú, da 

Operação Urbana Faria Lima e da Operação Urbana Água Branca.  

A Lei que aprovou o Plano Diretor também instituiu o Sistema de 

Planejamento. Constitui-se de seis capítulos, 44 artigos e anexo contendo 

síntese de estudos básicos. Os capítulos tratam da sua finalidade e 

abrangência, objetivos estratégicos e diretrizes gerais, áreas diferenciadas 

de planejamento, sistema de planejamento e disposições gerais. 

Suas propostas referem-se ao adensamento da área consolidada, 

condicionando a verticalização à capacidade do sistema de transporte, à 

disponibilidade de estacionamento e ao porte das redes de serviços 

públicos. Estabelece ainda o aumento de espaço livre no interior dos lotes, 

visando preservar a qualidade de vida. A ocupação de terrenos vazios nas 

áreas consolidada e intermediária visa diminuir o crescimento horizontal da 

cidade e expansão de redes de infra-estrutura, aumentando a eficiência do 

investimento público. 

3.8 Plano Diretor de 1991 

Com o ordenamento jurídico-institucional estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989 e com a Lei Orgânica do 

Município de São Paulo de 1990, foram desenvolvidos novos conceitos 

sobre a definição de Plano Diretor. As exigências relativas ao seu conteúdo 

mínimo e às condições de sua elaboração levaram a Câmara Municipal a 
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solicitar a atualização o Plano de 1988, e, em fevereiro de 1991 foi enviado à 

Câmara novo Projeto de Lei do Plano Diretor. 

Os principais objetivos deste plano são a racionalização da infra-estrutura, 

potencialização dos investimentos realizados, distribuição de ônus e 

benefícios da urbanização e recuperação da valorização imobiliária 

resultante da ação do poder público. Quanto ao uso do solo, destacam-se o 

coeficiente de aproveitamento único e igual a um e a outorga onerosa do 

direito de construir. O projeto propõe ainda uma redefinição entre Zona 

Urbana e Zona Rural, estabelecendo na Zona Urbana as zonas adensável e 

não adensável. Na zona adensável, a área construída por lote poderá 

exceder o coeficiente de aproveitamento único, desde que pago, 

respeitando-se o estoque de área edificável residencial e não residencial por 

parcela de zona adensável, definido pela capacidade da infra-estrutura e 

equipamentos públicos existentes. 

As ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social são vinculadas à produção 

de Habitação de Interesse Social. Visam à legalização da cidade irregular e 

a recuperação urbanística de áreas específicas. 

O meio ambiente é tratado por meio das zonas especiais de preservação. 

Estas zonas possuem coeficiente de aproveitamento baixo, havendo 

possibilidade de transferência de potencial construtivo. Nas áreas de 

interesse ambiental onde o terreno é frágil ou existem mananciais de água, 

são estabelecidas regras particulares para preservar e recuperar a qualidade 

ambiental.  

O transporte coletivo é privilegiado, bem como medidas que estruturem o 

sistema viário, garantindo que ônibus, caminhões e automóveis não 

disputem espaço nas vias, através de priorização de investimentos em 

corredores de transportes. 

Elaborado durante uma administração municipal democrática e num 

contexto de crise econômica, o projeto apresenta proposições de 

alternativas para superação da  degradação da qualidade de vida urbana em 

São Paulo. Pretendia ser um instrumento de implantação da reforma urbana, 

tendo como pressuposto o entendimento de como é produzida e consumida 
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a cidade, e apresentando instrumentos de intervenção que possibilitassem 

reduzir desigualdades existentes no espaço urbano. 

Durante sua elaboração, o projeto passou por diversas fases, desde os 

estudos de planos e propostas anteriormente desenvolvidos na cidade, 

elaboração de procedimentos para discussão, discussões envolvendo 

diversas secretarias e a população. Foi elaborada uma primeira versão, com 

posterior incorporação de emendas e contribuições. Foram também 

realizadas audiências públicas, com material explicativo das propostas para 

que diferentes segmentos da população pudessem conhecê-las. 

O projeto do Plano Diretor-91 tinha um requisito importante: sua efetiva 

implementação. A cidade real, com favelas, cortiços, loteamentos irregulares 

e clandestinos e habitações precárias em desacordo com a legislação eram 

consideradas, para determinação da viabilidade e possibilidades concretas 

de alterar e interferir nessa realidade. 

No Título Política Urbana, definiu-se que o Plano Diretor como instrumento 

global e estratégico de desenvolvimento urbano do município, que deveria 

orientar agentes públicos e privados na produção e gestão da cidade. Sua 

finalidade seria realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade e o uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado de seu território. Para tanto se destacavam os seguintes 

objetivos: justa distribuição do ônus e benefícios decorrentes das obras e 

serviços de infra-estrutura urbana, racionalização do uso da infra-estrutura 

instalada, regularização fundiária e urbanização específica de áreas de 

população de baixa renda, redução dos deslocamentos entre habitação e 

trabalho, incorporação da iniciativa privada nos custos de urbanização e 

preservação, proteção e recuperação do meio ambiente.  

A Lei Orgânica Municipal é também incorporada, através de seus 

fundamentos como distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo 

de modo a evitar a ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos, 

adequação da ocupação às características do meio físico, acesso à terra, 

ampliação da oferta de habitação para as faixas de renda média e baixa, 

orientação da localização de fontes de empregos em regiões de alta 
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concentração de moradia e a ampliação da oferta de moradia em regiões 

próximas àquelas fontes, priorização do transporte coletivo, criação de um 

sistema de planejamento participativo e democrático, atuação conjunta do 

setor público e privado e controle de emergências em áreas de risco. 

Propunha-se neste plano uma intervenção estratégica com objetivo de 

resgatar a função social do município, garantindo o equilíbrio ambiental, os 

direitos elementares de vida e cidadania, tentando reverter a lógica da 

ocupação do território para poder transformar as condições críticas de 

transporte, moradia e meio ambiente. 

Uma nova concepção de legislação e novas regras foram elaboradas para 

substituir a legislação de uso e ocupação do solo existente. O instrumento 

básico seria o solo criado, estabelecendo-se um coeficiente de 

aproveitamento único para toda a cidade igual a uma vez a área do terreno, 

a partir do qual o potencial construtivo suplementar deveria ser adquirido da 

Prefeitura, dentro de estoques de área vendável calculados para cada 

região, de acordo com a oferta existente de infra-estrutura. O adensamento 

deveria se concentrar em áreas com infra-estrutura subutilizada, e seria 

pago pelos empreendedores privados para financiar os equipamentos e 

serviços necessários. 

Para cumprir sua função social, a propriedade urbana deveria atender aos 

seguintes requisitos: aproveitamento e utilização para atividades de 

interesse urbano, em intensidade compatível com a capacidade de 

atendimento dos equipamentos e serviços públicos; aproveitamento e 

utilização compatíveis com a preservação da qualidade do meio ambiente e 

com a segurança e a saúde de seus usuários e propriedades vizinhas. 

Foram consideradas de interesse urbano a moradia, a produção e o 

comércio de bens, a prestação de serviços, a circulação, a preservação do 

patrimônio cultural, histórico, ambiental e paisagístico e a preservação dos 

recursos necessários à vida urbana. 

Entre os instrumentos de intervenção urbana presentes no projeto 

destacavam-se a racionalização do uso da infra-estrutura urbana pela 

definição de duas macrozonas na cidade: a zona adensável e a zona não-
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adensável. A primeira corresponderia principalmente à área central, ao 

centro expandido e ao anel intermediário, onde foi identificada 

disponibilidade de infra-estrutura; a segunda corresponderia à periferia, 

carente de serviços, acessibilidade e equipamentos. Em ambas, o 

coeficiente de aproveitamento seria único e igual a um. No entanto, na 

macrozona adensável o proprietário poderia ultrapassar esse limite, desde 

que pagasse por esse adensamento. Na macrozona adensável seriam 

calculados seus respectivos estoques de metros quadrados a serem 

construídos para uso residencial e não-residencial, em função da 

capacidade de suporte da infraestrutura instalada. As construções que 

ultrapassassem o coeficiente único deveriam adquirir o direito de construir 

adicional da Prefeitura, e estariam reduzindo a quantidade de metros 

quadrados suplementares disponível naquele perímetro. Desta forma, quem 

pretendesse utilizar mais a infra-estrutura instalada, buscando um maior 

adensamento, deveria fazê-lo de forma onerosa, através do instrumento do 

solo criado. 

Periodicamente, os estoques deveriam passar por uma análise, onde seriam 

verificados débitos ocorridos e eventuais acréscimos decorrentes de novos 

investimentos na ampliação da infra-estrutura. A partir dessa análise, seria 

recalculado o estoque de área vendável para adensamento. Outros 

mecanismos de racionalização do uso da infra-estrutura instalada propostos 

no Plano são a urbanização compulsória dos grandes vazios urbanos 

localizados na zona adensável e o controle sobre os empreendimentos 

imobiliários de grande porte. 

Quanto à operacionalização da política urbana, propunha a criação do 

Fundo de Urbanização, com receita proveniente da outorga onerosa de área 

edificável. Os recursos seriam destinados à produção de Habitação de 

Interesse Social, implantação e conservação de áreas verdes, obras de 

drenagem e obras viárias.  As Operações urbanas teriam estoques de áreas 

edificáveis específicos, mediante incremento na infra-estrutura a serem 

realizados com recursos da própria operação.  
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A melhoria das condições habitacionais, em especial, dos assentamentos 

precários, passaria a ser viabilizada pela destinação prioritária dos recursos 

do Fundo de Urbanização. Nesse sentido, foram propostas no plano as ZEIS 

- Zonas Especiais de Interesse Social, destinadas ao uso habitacional para 

população de baixa renda. Nessas áreas, o procedimento inédito proposto é 

a elaboração de Planos de Urbanização conjuntamente com a população, 

com regras específicas para cada perímetro de ZEIS, pois a utilização das 

normas urbanísticas convencionais poderia inviabilizar os planos de 

urbanização para a população de baixa renda. As ZEIS contemplavam 

favelas, cortiços, loteamentos clandestinos e irregulares, visando sua 

recuperação urbanística-ambiental e regularização fundiária, Além disso, as 

ZEIS poderiam ser criadas em áreas com grandes glebas vazias, como 

forma de garantir um estoque de terras para promoção de habitações de 

interesse social. 

Quanto à incorporação das características do meio físico à legislação de uso 

e ocupação do solo, o Plano Diretor-91 propõe as ZEP’s - Zonas Especiais 

de Preservação e Áreas de Interesse Ambiental. As ZEP’s constituíam-se 

em perímetros de exceção às normas urbanísticas, com regras especificas 

de uso e ocupação. Caracterizavam-se pela ocorrência de vegetação 

arbórea significativa, de bens patrimoniais de caráter paisagístico, cultural, 

histórico ou ambiental, de áreas impróprias à ocupação urbana ou de áreas 

com necessidade de recobrimento vegetal. Um dos instrumentos utilizados 

para proteção das ZEP’s seria a transferência de potencial construtivo, em 

que o proprietário, impedido de edificar em determinado terreno, poderia 

transferir ou vender o direito de construir como forma de ressarcimento, 

desde que participasse de programas de preservação na área original. As 

Áreas de Interesse Ambiental incluiriam terrenos com alta declividade, áreas 

de várzea ou meia-encosta. Na utilização de cada uma delas, deveriam ser 

cumpridas exigências adicionais relativas a um índice mínimo de áreas 

verdes, taxa de ocupação máxima - condicionada às características do meio 

físico - e taxa de permeabilidade mínima do terreno. 
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4. O Plano Diretor Estratégico 

O Plano Diretor Estratégico (PDE) do Município de São Paulo foi instituído 

pela Lei n0 13.430 de 13 de Setembro de 2002. Foi elaborado entre os anos 

de 2001 e 2002, tendo sido desenvolvido no âmbito da Secretaria Municipal 

de Planejamento – Sempla.  Foi definido como instrumento global e 

estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos 

os agentes públicos e privados que atuam no Município de São Paulo, sendo 

constituído por um total de 308 artigos. 

A elaboração do Plano Diretor foi necessária devido à exigência desse 

instrumento tanto na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e 

no Estatuto da Cidade, com objetivos definidos a partir do artigo 182 da 

Constituição relativos ao desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

garantia de bem estar dos habitantes e cumprimento da função social da 

propriedade urbana. A principal influência explicitada no próprio texto é a Lei 

Federal n0 10.257 de 10 de Julho de 2001, o Estatuto da Cidade. 

Em seu artigo 10 § 30 está explicitada a obrigatoriedade de consideração dos 

planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico, social e de planejamento da região 

metropolitana de São Paulo, porém, como se verifica na análise detalhada 

dos artigos e mapas, esta premissa nem sempre se encontra respeitada.  

O Plano Diretor Estratégico definiu a política de desenvolvimento urbano do 

município de São Paulo, e versou sobre a função social da propriedade 

urbana, as políticas públicas, o plano urbanístico-ambiental, englobando 

ainda a gestão da cidade.  

Em relação aos prazos, o PDE estabeleceu o ano de 2006 para atingir as 

ações estratégicas, e o ano de 2012 para o cumprimento das diretrizes 

propostas. 
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Esta Lei encontra-se dividida em cinco (V) Títulos principais, cada um deles 

apresentando subdivisão em Capítulos que, por sua vez, foram divididos em 

Seções e Subseções. A seguir encontra-se transcrito o Sumário da Lei do 

PDE, com objetivo de organizar a exposição da mesma, subseqüente. 

SUMÁRIO 
 
TÍTULO I – Da Conceituação, Finalidade, Abrangência e Objetivos Gerais 
Capítulo I – Da Conceituação 
Capítulo II –Dos Princípios e Objetivos Gerais do PDE 
Capítulo III – Da Política Urbana do Município 
Capítulo IV - Da Função Social da Propriedade Urbana 
TÍTULO II – Das Políticas Públicas: Objetivos, Diretrizes e Ações 
Estratégicas 
Capítulo I – Do Desenvolvimento Econômico e Social 

Seção I – Do Desenvolvimento Econômico e Social 
Seção II – Do Turismo 

Capítulo II – Do Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida 
Seção I - Do Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida 
Seção II – Do Trabalho, emprego e Renda 
Seção III – Da Educação 
Seção IV – Da Saúde 
Seção V – Da Assistência Social 
Seção VI – Da Cultura 
Seção VII – Dos Esportes, Lazer e Recreação 
Seção VIII – Da Segurança Urbana  
Seção IX – Do Abastecimento 
Seção X – Da Agricultura Urbana 

Capítulo III – Do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano 
           Seção I – Da Política Ambiental 

Subseção I – Das Áreas Verdes 
Subseção II – Dos Recursos Hídricos 
Subseção III – Do Saneamento Básico 
Subseção IV – Da Drenagem Urbana 
Subseção V – Dos Resíduos Sólidos 
Subseção VI – Da Energia e Iluminação Pública 

            Seção II – Das Políticas de Desenvolvimento Urbano 
Subseção I – Da Urbanização e Uso do Solo 
Subseção II – Da Habitação 
Subseção III – Da Circulação Viária e Transportes 
Subseção IV – Das Áreas Públicas 
Subseção V – Do Patrimônio Histórico e Cultural 
Subseção VI – Da Paisagem Urbana 
Subseção VII - Infra-Estrutura e Serviços de Utilidade Pública  
Subseção VIII – Da Pavimentação 
Subseção IX – Do Serviço Funerário 

TÍTULO III – Do Plano Urbanístico-Ambiental 
Capítulo I – Dos Elementos Estruturadores e Integradores 
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Seção I – Dos Conceitos Básicos 
Seção II – Dos elementos Estruturadores  

Subseção I – Da Rede Hídrica Estrutural 
Subseção II – Da Rede Viária Estrutural 
Subseção III - Da Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público 
Subseção IV – Rede de Eixos e Pólos de Centralidades 

           Seção III – Dos Elementos Integradores  
Subseção I – Da Habitação 
Subseção II – Dos Equipamentos Sociais 
Subseção III – Dos Espaços Públicos 
Subseção IV – Das Áreas Verdes 
Subseção V – Dos Espaços de Comércio, Serviços e Indústrias 

Capítulo II – Do Uso e Ocupação do Solo 
Seção I – Das Definições  
Seção II – Do Macrozoneamento 
           Subseção  I – Das Macrozonas  

Subseção  II – Da Macrozona de Proteção Ambiental  
Subseção III – Da Macrozona de Estruturação e Qualificação 
                        Urbana  

Seção III – Do Zoneamento 
Subseção I – Das Zonas Exclusivamente Residenciais ZER 
Subseção II – Zonas de Industrialização em Re-estruturação ZIR 
Subseção III – Da Zona Mista ZM 

Seção III – Das Zonas Especiais 
Subseção I – Da Zona Especial de Preservação Ambiental 
Subseção II – Da Zona Especial de Preservação Cultural 
Subseção III – Da Zona Especial de Produção Agrícola e 
Extração Mineral 
Subseção IV – Da Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 

Seção IV – Das Diretrizes para Revisão da Legislação de Uso e  
                   Ocupação do Solo 
Seção V – Das Diretrizes para a Regularização de Assentamentos 
                  Precários,Conjs Habitacionais, Loteamentos e Edificações 

Capítulo III – Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental 
Seção I – Instrumentos Urbanísticos 
Seção II – Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade 
Seção III – Do Direito de Preempção 
Seção IV – Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
Seção V – Da Transferência do Direito de Construir 
Seção VI – Das Áreas de Intervenção Urbana  
Seção VII – Das operações Urbanas Consorciadas  
Seção VIII – Do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
Seção IX – Da Concessão Urbanística 
Seção X – Dos Instrumentos de Regularização Fundiária 
Seção XI – Do Consórcio Imobiliário 
Seção XII – Do Direito de Superfície 
Seção XIII – Dos Instrumentos de Gestão Ambiental 
Seção XIV – Dos relatórios de Impacto Ambiental e de Vizinhança 
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TÍTULO IV – Da Gestão Democrática do Sistema de Planejamento Urbano 
Capítulo I – Da Gestão Democrática do Sistema de Planejamento Urbano 
Capítulo II – Do Sistema Municipal de Informações 
Capítulo III – Do Processo de Planejamento Urbano Municipal 

Seção I – Do Sistema e Processo Municipal de Planejamento Urbano 
Seção II – Dos Planos Regionais 

Capítulo IV – Participação Popular na Gestão Política Urbana 
Seção I – Das Disposições Gerais 
Seção II – Dos Órgãos de Participação na Política Urbana 
Seção V – Das Audiências Públicas 
Seção V – Dos Conflitos de Interesses 
Seção VI – Do plebiscito e do Referendo 
Seção VII – Da Iniciativa Popular 
Seção VIII – Da Revisão e Modificação do Plano Diretor Estratégico  

TÍTULO V – Das Disposições Gerais e Transitórias 

Como se depreende da análise do Sumário da Lei, a mesma é bastante 

completa e abrangente em seus objetivos, enfocando questões relativas aos 

mais diversos aspectos da organização urbana, incluindo-se a gestão, 

planejamento e aspectos institucionais relativos aos mecanismos de 

implantação da Lei. 

Quando se analisa a abrangência dos tópicos definidos no Sumário em 

relação ao Estatuto da Cidade, percebe-se claramente a intenção de 

atendimento, pelo PDE, dos parâmetros que devem orientar a política 

urbana de acordo com o mesmo. Neste sentido, pode-se considerar, em 

princípio, que sempre existiu a intenção de atendimento do Estatuto da 

Cidade no teor da Lei do PDE, ainda que a mesma ainda não tenha se 

tornado um instrumento efetivo e eficiente para sua implementação. 

4.1 Princípios e Objetivos 

Segundo seus artigos 70 e 80, o PDE foi norteado por princípios de justiça 

social e busca da redução das desigualdades, respeito às funções sociais da 

Cidade e da propriedade, direito universal à moradia digna, prioridade ao 

transporte coletivo público, preservação e recuperação do ambiente, 

fortalecimento do setor público, recuperação e valorização das funções de 

planejamento, articulação e controle, descentralização da administração 

pública e participação da população nos processos de decisão, 

planejamento e gestão.  



 

 

84 

Entre os principais objetivos citados destacam-se a consolidação do 

Município como centro regional e sede de atividades produtivas geradoras 

de emprego e renda, elevação da qualidade de vida da população, 

promoção do desenvolvimento sustentável, elevação da qualidade do 

ambiente urbano, garantia do acesso a condições seguras de qualidade do 

ar, água e alimentos, de circulação, de uso dos espaços abertos e verdes. 

Esta Lei pretende ainda tornar mais eficientes os investimentos dos setores 

público e privado, racionalizar o uso da infra-estrutura instalada, 

democratização do acesso à terra e à habitação, bem como pretende coibir 

o uso especulativo da terra como reserva de valor. Outro objetivo citado é a 

promoção da integração e cooperação com os governos federal, estadual e 

com os municípios da região metropolitana, permitindo a participação da 

iniciativa privada em ações relativas ao processo de urbanização.  

De acordo com os princípios e objetivos elencados, o PDE se constitui em um 

instrumento de planejamento que considerou em sua elaboração a interveniência 

de diversos fatores e abordagens que emprestam um caráter de integralidade no 

seu desenvolvimento. No entanto, alguns aspectos que serão analisados 

possibilitam questionar a viabilidade de implementação destes objetivos através 

dos instrumentos nele definidos. 

4.1.1 Política Urbana do Município 

A Política Urbana do município, definida nos artigos 90 e 100 tem como 

objetivos: 

• Ordenação do desenvolvimento das funções sociais da Cidade e o 

uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado 

de seu território; 

• Racionalização do uso da infra-estrutura instalada; 

• Regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda; 

• Redução dos deslocamentos entre a habitação e o trabalho, o 

abastecimento, a educação e o lazer; 
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• Incorporação da iniciativa privada no financiamento dos custos de 

urbanização e da ampliação e transformação dos espaços públicos da 

Cidade, quando for de interesse público e subordinado às funções 

sociais da Cidade; 

• Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente e da 

paisagem urbana. 

A definição da Política Urbana teve como diretriz o direito à moradia, ao 

saneamento, à infra-estrutura urbana, ao transporte, serviços públicos, 

trabalho e lazer. Foram também considerados pressupostos para a Lei a 

utilização racional dos recursos naturais, a gestão democrática por meio da 

participação da população, a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e 

os demais setores da sociedade no processo de urbanização, o planejamento do 

desenvolvimento da Cidade, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do Município de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. A ordenação 

e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar a proximidade ou 

conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do 

solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-

estrutura urbana também foram considerados. Neste contexto, deve ser feita 

a ressalva que a disciplina do Uso e Ocupação do Solo, instituída através da 

Lei n0 13.885/04 utilizou-se de parâmetros para distribuição dos usos no 

território que na verdade possibilitam a maior convivência dos diferentes 

usos em todo o território urbanizado, uma vez que a maior parte da cidade 

está definida como Zona Mista. 

Ficou evidenciada, no que concerne à política urbana do municio, que nos 

princípios e diretrizes norteadores do PDE está presente a preocupação com 

a consideração dos diversos fatores intervenientes na construção do 

território.  

4.1.2 Função Social da Propriedade Urbana 

Uma das preocupações do novo PDE, seguindo as diretrizes do Estatuto da 

Cidade, foi de definir a necessidade de cumprimento, pela propriedade 

urbana, de sua função social. Esta questão é tratada nos artigos 11 a 13. 
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Segundo o Estatuto da Cidade e o PDE, a propriedade urbana cumpre 

função social quando atende as necessidades dos cidadãos relativas à 

qualidade de vida, justiça social, acesso universal aos direitos sociais e 

desenvolvimento econômico; quando existe compatibilidade do uso da 

propriedade com a infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos 

disponíveis; compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da 

qualidade do ambiente urbano e natural; bem como compatibilidade do uso 

da propriedade com a segurança, bem estar e a saúde de seus usuários e 

vizinhos.  

A função social da propriedade urbana deveria subordinar-se às exigências 

de ordenação da cidade, compreendendo a distribuição de usos e 

intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada em relação à infra-

estrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar 

ociosidade ou sobrecarga dos investimentos coletivos.  

4.2 Políticas Públicas 

4.2.1 Desenvolvimento Econômico e Social 

Abordado no Titulo II do PDE, artigos 14 a 19, o objetivo explicitado para 

o Desenvolvimento Econômico e Social é de sintonia do desenvolvimento 

econômico com o desenvolvimento social e cultural, proteção do meio 

ambiente e busca da redução de desigualdades.  

Como diretrizes do Desenvolvimento Econômico e Social são listadas no 

PDE as desconcentrações de atividades econômicas, orientação de ações 

econômicas a partir da articulação metropolitana, desenvolvimento de 

relações nacionais e internacionais para financiamentos e programas de 

assistência técnica, fomento de iniciativas que visem atrair investimentos, 

estímulo e apoio ao desenvolvimento do conhecimento científico e 

tecnológico, articulação das diversas políticas sociais com a política 

econômica e atração de investimentos produtivos. 

Apesar de explicitada como diretriz de desenvolvimento, a articulação 

econômica em nível metropolitana não apresenta, na prática, viabilidade de 

implantação, uma vez que ainda não foram definidos os instrumentos 
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necessários. Uma oportunidade seria a definição da Região Metropolitana de 

São Paulo como área de planejamento para articulação, uma vez que esta 

região existe de fato como território e área de intercâmbio econômico, mas 

ainda não está legal e administrativamente definida de modo a orientar 

ações de governo. 

Entre as principais ações estratégicas previstas no campo do 

desenvolvimento econômico e social podem ser citadas a criação de 

sistemas integrados de administração orçamentária e financeira, 

modernização da administração tributária, investimento em infra-estrutura 

urbana, implementação de operações e projetos urbanos, estímulo à 

descentralização, proposição e apoio de iniciativas que contribuam para a 

eliminação da guerra fiscal, incremento do comércio e exportações, incentivo 

ao turismo, desenvolvimento de programas de trabalho, promoção da 

articulação entre as políticas econômica, urbana e social tanto no 

planejamento municipal como regional, bem como em relação à execução 

das ações.  

4.2.2 Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida 

Neste capítulo são citadas como prioridades o combate à exclusão e 

desigualdades sociais, através de políticas públicas que promovam e 

ampliem a melhoria da qualidade de vida e buscando a participação e 

inclusão de todos os segmentos sociais. Esta política está descrita, através 

de seus objetivos, diretrizes e ações estratégicas para os diversos campos 

de atuação da esfera de poder público municipal, do artigo 20 ao 53. São 

abordadas diretrizes específicas para os setores de Trabalho, Emprego e 

Renda, Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esportes, Lazer e 

Recreação, Segurança Urbana, Abastecimento e Agricultura Urbana. 

O que pode ser constatado da análise destes objetivos, diretrizes e ações 

estratégicas é que são metas que se deseja atingir para o conjunto da 

sociedade nos diversos segmentos de atuação do poder público, porém, 

estas metas não foram de fato vinculadas a planos de ação, com respectivos 

cronogramas de implantação, que possibilitassem sua efetiva consecução. 

As metas relativas à ampliação de atendimento à população no setor social, 
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segundo informação obtida junto a entrevistas nas Subprefeituras ainda não 

foram atingidas.   

4.2.3 Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

4.2.3.1 Política Ambiental 

A Política Ambiental é desenvolvida na Seção I do Capítulo III, do artigo 54 

ao artigo 75.  Segundo o PDE, a Política Ambiental no Município deve se 

articular às diversas políticas públicas de gestão e proteção ambiental no 

nível Federal e Estadual. São objetivos dessa política a proteção e 

recuperação do meio ambiente, controle e redução de poluição, pesquisa de 

tecnologias orientadas à proteção dos recursos naturais, ampliação do 

Sistema de Áreas Verdes do Município, incentivo à adoção de hábitos e 

práticas que visem à proteção do meio ambiente, preservação dos 

ecossistemas naturais e paisagens notáveis e garantia de divulgação do 

conhecimento sobre o meio ambiente por um sistema de informações 

integrado.  

Entre as diretrizes da Política Ambiental estão: aplicação dos instrumentos 

ambientais estabelecidos nas legislações federal, estadual e municipal; 

estabelecimento do zoneamento ambiental compatível com as diretrizes 

para ocupação do solo; controle do uso e da ocupação de fundos de vale, 

áreas sujeitas à inundação, mananciais, áreas de alta declividade e 

cabeceiras de drenagem; ampliação das áreas permeáveis no território do 

Município; orientação e controle do manejo do solo nas atividades agrícolas; 

minimização dos impactos negativos das atividades de mineração e 

movimentos de terra; controle da poluição da água, do ar e contaminação do 

solo e subsolo; definição de metas de redução da poluição; implementação 

do controle de produção e circulação de produtos perigosos.  

Foram listadas como ações estratégicas para a Política Ambiental o 

atendimento às disposições da Lei Federal n0 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998 (Lei dos Crimes Ambientais); implantação de parques lineares em 

fundos de vale; controlar a atividade de mineração e os movimentos de terra 

no Município; definir programa para proteção do sítio geológico da Cratera 

da Colônia; controlar as fontes de poluição sonora; criar instrumentos para 
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controlar o ruído difuso; implantar programa de controle das emissões 

veiculares, considerando o estímulo à substituição da frota de transporte 

coletivo por veículos que utilizem tecnologia limpa e implementação de 

mecanismos de controle e licenciamento ambiental na implantação e 

funcionamento das fontes emissoras de radiação eletromagnética.  

Dentro do escopo relativo à Política Ambiental estão listados objetivos, 

diretrizes e ações estratégicas para as Áreas Verdes, Recursos Hídricos, 

Saneamento Básico, Drenagem Urbana, Resíduos Sólidos e Energia e 

Iluminação Públicas. 

Quanto às ações estratégicas para as Áreas Verdes incluem-se a 

implantação de áreas verdes em cabeceiras de drenagem e estabelecimento 

de programas de recuperação destas áreas, bem como a instituição da Taxa 

de Permeabilidade, que foi adotada como parâmetro na legislação de uso e 

ocupação do solo. 

Como diretriz para Recursos Hídricos é citada a redução das perdas físicas 

da água tratada. Esta diretriz dificilmente poderá ser implantada na esfera de 

atribuições o município, uma vez que se refere a ações de alçada de órgão 

Estadual (Sabesp). O desenvolvimento de alternativas de reutilização de 

água e novas alternativas de captação para usos diversos é uma diretriz que 

poderá ser implantada, embora já exista órgão da esfera Estadual que tem 

atribuições e legislação pertinente ao assunto (Cetesb). Como ação 

estratégica da política de Recursos Hídricos destaca-se a criação de 

instrumento legal com exigências para o processo de regularização de 

loteamentos clandestinos localizados em mananciais, prevendo mecanismos 

de punição pelo não-cumprimento das exigências. Deve-se ressaltar que já 

existem legislações específicas sobre o tema, e seu não cumprimento deve-

se à falta de fiscalização e alternativas para moradia de populações de baixa 

renda. 

Cabe lembrar que a distribuição de água no município atualmente encontra-

se sob atribuição Estadual (Sabesp), tornando-se de difícil aplicação alguns 

dos dispositivos listados no nível municipal. Por outro lado, a participação do 

município na gestão da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê reflete a 
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necessidade de integração com outros níveis de governo para garantia da 

atuação do município. 

Entre os principais objetivos listados para a área de saneamento encontram-

se complementações das redes de coleta e afastamento dos esgotos; 

incentivo à implantação de novos sistemas de tratamento de esgotos e de 

abastecimento de água; reabilitação dos cursos d’água poluídos e criação e 

manutenção de cadastro das redes e instalações. Como diretrizes foram 

propostas estabelecimento de metas de regularidade e qualidade no sistema 

de abastecimento de água e no sistema de tratamento de esgotos mediante 

entendimentos com a concessionária; redução da vulnerabilidade de 

contaminação da água potável por infiltração de esgotos e demais poluentes 

nas redes de abastecimento; estabelecimento de metas de ampliação da 

rede de coleta de esgotos; estabelecimento de programa de implantação de 

sistemas alternativos de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, 

principalmente em assentamentos isolados periféricos; formulação de 

política de controle de cargas difusas, particularmente daquela originada do 

lançamento de resíduos sólidos e de esgotos clandestinos domésticos e 

industriais.  

Segundo o PDE, é ação estratégica para o Saneamento garantir a inclusão, 

nos programas de monitoramento ambiental dos órgãos estaduais, de 

monitoramento de cargas difusas nos mananciais destinados ao 

abastecimento.  

É interessante a constatação de que, no campo do saneamento, a maior 

parte dos objetivos, diretrizes e ações estratégicas estabelece a 

necessidade de entendimentos com as concessionárias dos serviços, por se 

tratar, no caso de São Paulo, de competência do Estado. São ações que 

possuem caráter indicativo, não existindo, no escopo do plano, a proposição 

de mecanismos institucionais que garantam estes acordos entre as diversas 

esferas de planejamento (planos setoriais de atribuição do Estado e o 

Município de São Paulo).  

Em relação ao Sistema de Drenagem Urbana, o principal objetivo é a 

interrupção do processo de impermeabilização do solo. Entre as diretrizes 
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para o Sistema de Drenagem Urbana estão a disciplina da ocupação das 

cabeceiras e várzeas das bacias do Município; fiscalização do uso do solo 

nas faixas sanitárias, várzeas e fundos de vale; definição de mecanismos 

para estímulo a usos compatíveis com áreas de interesse para drenagem; 

implantação de medidas não-estruturais de prevenção de inundações; 

estabelecimento de programa articulando os diversos níveis de governo para 

a implementação de cadastro das redes e instalações. 

Como ações estratégicas para o Sistema de Drenagem foram previstas a 

implantação do Plano Diretor de Drenagem do Município de São Paulo, 

integrado com o Plano Diretor de Macro-drenagem da Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê; preservação e recuperação das áreas com interesse para 

drenagem; piscinões; desassoreamento, limpeza e manutenção dos cursos 

d’água, canais e galerias do sistema de drenagem; implantação obras 

necessárias para complementação do sistema de drenagem na Macrozona 

de Estruturação Urbana; implantação e operação das ações contra 

inundações; regulamentar os sistemas de retenção de águas pluviais nas 

áreas privadas e públicas, controlando os lançamentos de forma a reduzir a 

sobrecarga no sistema de drenagem urbana; adotar pisos drenantes e criar 

mecanismos legais para que as áreas descobertas sejam pavimentadas com 

pisos drenantes; elaborar o cadastro de rede e instalações de drenagem. 

Todas as metas listadas são de fato necessárias para redução dos 

problemas de inundação recorrentes na cidade. Observa-se que algumas 

destas metas dependem de efetiva fiscalização por parte do poder público, 

enquanto outras dependem de previsão orçamentária específica, como a 

implantação de medidas estruturais (obras).   

São diretrizes para a política de Resíduos Sólidos o controle e fiscalização 

de processos de geração de resíduos sólidos; prestação dos serviços 

regulares de coleta de lixo para toda a população; estímulo à reciclagem; 

desenvolvimento de alternativas para o tratamento de resíduos que 

possibilitem a geração de energia; cooperação entre os municípios da região 

metropolitana para tratamento e destinação dos resíduos sólidos; 

recuperação ambiental e paisagística das áreas degradadas ou 
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contaminadas; responsabilização pós-consumo do setor empresarial pelos 

produtos e serviços ofertados; responsabilização civil do prestador de 

serviço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambientais 

causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua atividade; estímulo à 

pesquisa, desenvolvimento e implementação de novas técnicas de gestão 

de resíduos sólidos; diminuição da distância entre fonte geradora e centros 

de recepção e tratamento, com divisão da cidade por regiões e envolvendo 

outros municípios da região metropolitana de São Paulo.  

Como ações estratégicas para a política dos Resíduos Sólidos foram citadas 

a elaboração e implementação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos; 

institucionalizar a relação entre o Poder Público e as organizações sociais, 

facilitando parcerias, financiamentos e gestão compartilhada dos resíduos 

sólidos; reservar áreas para a implantação de novos aterros sanitários e de 

resíduos inertes de construção civil no Plano Diretor de Resíduos Sólidos; 

incentivar o desenvolvimento e o consumo de produtos não-tóxicos, de alto 

rendimento, duráveis, recicláveis e passíveis de reaproveitamento; adotar 

novos procedimentos e técnicas operacionais de coleta de resíduos sólidos 

em assentamentos não urbanizados e ocupações precárias.  

Para o campo da Energia e Iluminação Pública, o principal objetivo é o uso 

racional e redução do consumo da energia elétrica. Como diretriz constam a 

garantia do abastecimento, modernização e maior eficiência de iluminação 

pública e a viabilização da instalação de rede elétrica em galerias técnicas 

no subsolo. Quanto às ações estratégicas, foram citadas a substituição de 

equipamentos elétricos, ampliação de cobertura, auditoria e monitoramento 

periódicos das concessionárias de distribuição de energia que atuam na 

Cidade e melhoria da iluminação em pontos turísticos. Quanto à garantia do 

abastecimento da energia para consumo, está fora da alçada do governo 

municipal, enquanto a auditoria de concessionárias de serviços de energia 

poderia ser realizada através de parcerias evolvendo as diversas esferas de 

governo.  
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4.2.3.2 Políticas de Desenvolvimento Urbano  

As Políticas de Desenvolvimento Urbano estão explicitadas na Seção II do 

Capítulo III, desenvolvidas nos artigos de 76 a 100, e encontram-se, por sua 

vez, subdivididas em várias subseções, caracterizando cada um dos tópicos 

relativos ao desenvolvimento urbano do município. 

A Política de Urbanização e Uso do Solo possui como objetivos evitar a 

segregação de usos; estimular o crescimento da Cidade na área já 

urbanizada; promover a distribuição de usos e do aproveitamento do solo de 

forma equilibrada em relação à infra-estrutura; estimular a reestruturação e 

requalificação urbanística para melhor aproveitamento de áreas dotadas de 

infra-estrutura; estimular a requalificação de áreas de urbanização 

consolidada; estimular a urbanização e qualificação de áreas de infra-

estrutura básica incompleta e com carência de equipamentos sociais; 

urbanizar, requalificar e regularizar favelas, loteamentos irregulares e 

cortiços; possibilitar a ocorrência de tipologias arquitetônicas diferenciadas e 

facilitar a reciclagem das edificações para novos usos; coibir o surgimento 

de assentamentos irregulares; coibir e rever a prática de construção e uso 

irregular das edificações, revendo e simplificando a legislação, implantando 

sistema eficaz de fiscalização.  

São diretrizes para a Política de Urbanização e Uso do Solo a reversão do 

esvaziamento populacional, melhoria da qualidade dos espaços públicos, 

estímulo às atividades de comércio e serviços e preservação e reabilitação 

do patrimônio arquitetônico nas áreas sub-aproveitadas de urbanização 

consolidada; controle do adensamento construtivo em áreas com infra-

estrutura viária saturada ou em processo de saturação; promoção de 

adensamento em áreas de urbanização em desenvolvimento com 

capacidade de suporte da infra-estrutura instalada; promoção de 

regularização fundiária e urbanística dos assentamentos habitacionais 

populares; criação de condições de novas centralidades e espaços públicos 

em áreas de urbanização não consolidada ou precária; recuperação dos 

recursos advindos da valorização imobiliária resultante da ação do Poder 

Público e sua aplicação em obras de infra-estrutura urbana, sistema viário 
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necessário ao transporte coletivo, recuperação ambiental e habitação de 

interesse social; revisão da legislação de parcelamento, uso e ocupação do 

solo; adequação da legislação de regularização dos loteamentos e das 

edificações às diretrizes previstas na lei do PDE; estabelecimento de 

parcerias com as universidades, órgãos do judiciário e sociedade, para 

ampliar a participação da sociedade e capacidade operacional do Executivo 

na implementação das diretrizes preconizadas; estabelecimento de 

parâmetros que facilitem a reciclagem das edificações para novos usos.  

Foram listados como ações estratégicas da Política de Urbanização e Uso 

do Solo rever, simplificar e consolidar a legislação de parcelamento, uso e 

ocupação do solo; reurbanizar e requalificar avenidas, vias expressas e 

corredores de ônibus; recuperar e urbanizar as porções da APA do Carmo 

onde esteja permitido o uso urbano; criar Operações Urbanas Consorciadas 

para revitalizar a Orla Ferroviária Pirituba, Água Branca, Luz e Vale do 

Tamanduateí; requalificar o Centro Histórico e seu entorno; desenvolver e 

implementar Planos de Urbanização em Zonas Especiais de Interesse 

Social; desenvolver Planos Regionais para as Subprefeituras; implantar 

mobiliário urbano de qualidade em toda a Cidade; garantir a compatibilidade 

do uso do solo do entorno dos aeroportos com a atividade aeroportuária; 

desenvolver projeto de requalificação da área do Carandiru.  

Para a política de habitação do município foram listados como objetivos 

assegurar o direito à moradia digna; articular a política de Habitação de 

Interesse Social com políticas sociais; articular as instâncias municipal, 

estadual e federal de políticas de financiamento habitacional; promover a 

melhoria das habitações existentes de famílias de baixa renda e viabilizar a 

produção de Habitação de Interesse Social - HIS; estimular a produção de 

Habitação de Mercado Popular - HMP; promover o uso habitacional nas 

áreas consolidadas e dotadas de infra-estrutura; coibir novas ocupações por 

assentamentos habitacionais inadequados em áreas de preservação 

ambiental e de mananciais, uso comum do povo e áreas de risco; criar 

condições para a participação da iniciativa privada na produção de 

Habitação de Interesse Social – HIS e Habitação de Mercado Popular - 
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HMP; contribuir para o fortalecimento e organização independente dos 

movimentos populares que lutam por moradia digna, pelo acesso à Cidade e 

pela garantia da função social da propriedade urbana.  

As diretrizes listadas para a Política Habitacional incluem o desenvolvimento 

de projetos habitacionais que considerem as características da população 

local; desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade de vida dos 

moradores de Habitações de Interesse Social, estimulando programas 

geradores de emprego e renda; produção, nas regiões centrais da Cidade, 

de unidades habitacionais em áreas vazias ou subutilizadas; promoção da 

regularização física e fundiária de assentamentos já consolidados e das 

unidades construídas, garantindo moradia digna às famílias de baixa renda; 

intervenção em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a 

integridade física, o direito à moradia e a recuperação da qualidade 

ambiental dessas áreas; re-qualificação de áreas de cortiços e urbanização 

de favelas por meio de ações integradas com outros órgãos da Prefeitura, do 

Estado e do Governo Federal; garantia, nos programas habitacionais, de 

atividades de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental, para 

assegurar a preservação das áreas de mananciais e a não-ocupação de 

áreas de risco e espaços destinados a uso comum da população; 

impedimento da ocupação irregular de novas áreas mediante a aplicação de 

normas e de  instrumentos urbanísticos e de fiscalização; o estabelecimento 

de parâmetros de moradia social, índices urbanísticos e procedimentos de 

aprovação de projetos, para facilitar a produção habitacional pela iniciativa 

privada; estímulo às alternativas de associação ou cooperação entre 

moradores para a efetivação de programas habitacionais; otimização da 

infra-estrutura e a redução dos custos de urbanização dos programas 

habitacionais; estímulo à realização de parcerias com universidades e 

institutos de pesquisa para desenvolvimento de alternativas de menor custo e 

maior qualidade e produtividade das edificações residenciais; facilitação do 

acesso da população de baixa renda à moradia, por meio de mecanismos de 

financiamento de longo prazo; intervenção nas habitações coletivas de 

aluguel por meio da reciclagem e requalificação de edifícios subutilizados; 

acesso e manutenção das famílias de baixa renda nos programas e 
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financiamentos públicos de habitação de interesse social; garantia de 

informação atualizada sobre a situação habitacional do Município, 

especialmente em relação ao ‘déficit’ e às necessidades habitacionais.  

As ações estratégicas listadas para a Política Habitacional são a realização 

do diagnóstico das condições de moradia no Município; atuar em conjunto 

com o Estado, a União e a Caixa Econômica Federal para a criação de um 

banco de dados compartilhado com informações sobre a demanda e oferta 

de moradias, programas de financiamento, custos de produção e projetos; 

elaborar o Plano Municipal de Habitação, bem como sua articulação com os 

planos e programas da região metropolitana; definição de metas de 

atendimento da demanda até 2006 e 2012; definição de diretrizes e 

identificação de demandas por região, subsidiando a formulação dos planos 

regionais; buscar a integração dos três níveis de governo para a formulação 

de um plano de ação conjunta para a promoção de Habitação de Interesse 

Social no Município; investir no sistema de fiscalização integrado nas áreas 

de preservação e proteção ambiental constantes deste plano, de forma a 

impedir o surgimento de ocupações irregulares; reformar imóveis da 

Prefeitura destinados a programas de locação social; nas Operações 

Urbanas priorizar  o atendimento habitacional às famílias de baixa renda; 

apoiar a formação de técnicos na área de habitação, estabelecendo 

parcerias com universidades, centros de pesquisa tecnológica, entidades de 

classe, iniciativa privada e organizações não-governamentais; implementar 

subsídio na aquisição ou locação social, bem como criar instrumentos que 

possibilitem a inserção de todos os segmentos da população no mercado 

imobiliário; compatibilizar a legislação de Habitação de Interesse Social - HIS 

com as diretrizes estabelecidas neste plano.  

Pode-se constatar que enquanto alguns itens destas metas se aplicam à 

regularização fundiária de ocupações irregulares, bem como intervenções 

em áreas degradadas e de risco, por outro lado também existe a diretriz de 

se impedir a ocupação irregular de novas áreas. Conforme tem sido 

constatado na prática, uma das conseqüências negativas de programas de 
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regularização e urbanização em áreas precárias e de risco ocupadas 

irregularmente é o estímulo a novas invasões. 

Outro ponto observado é que o foco desta política habitacional está 

exclusivamente voltado para a população de baixa renda, com ausência de 

enfoque relativo à produção de moradias maior padrão, que poderia ser um 

forte instrumento disciplinador do mercado imobiliário e ordenador na política 

de desenvolvimento urbano. 

Os objetivos da política de Circulação Viária e de Transportes são a garantia 

e melhoria da circulação e transporte urbano; priorizar o transporte coletivo; 

aumentar a acessibilidade e mobilidade da população de baixa renda; 

proporcionar maior segurança e conforto aos deslocamentos de pessoas e 

bens; reduzir a ocorrência de acidentes e mortes no trânsito; tornar o 

sistema de transporte coletivo eficaz; adequar o sistema viário, tornando-o 

mais abrangente e funcional, visando à sua estruturação e ligação inter-

bairros; garantir o abastecimento, distribuição de bens e escoamento da 

produção do Município de São Paulo; reduzir a carga poluidora gerada pelo 

sistema de transportes; vincular o planejamento e a implantação da infra-

estrutura física de circulação e de transporte público às diretrizes de 

planejamento contidas no Plano Diretor; garantir e melhorar a ligação do 

Município de São Paulo com a região metropolitana, com o país e com o 

exterior.  

Como diretrizes para a política de Circulação Viária e de Transportes foram 

listadas: articulação de todos os meios de transporte que operam no 

Município em uma rede única, de alcance metropolitano; priorização da 

circulação do transporte coletivo sobre o transporte individual; adequação da 

oferta de transportes à demanda; restrição do trânsito de passagem em áreas 

residenciais; estudar soluções para a travessia de pedestres nas vias 

expressas; tratamento urbanístico adequado das vias da rede estrutural e 

corredores de transportes; a viabilidade econômica, financeira, jurídica e 

operacional da implantação de fonte alternativa de receita, que onere os 

proprietários de veículos automotores privados que circulam na Cidade, 

vinculada à ampliação da rede de infra-estrutura viária de interesse para o 
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transporte coletivo, e especialmente à rede metroviária prevista neste Plano 

Diretor.  

Consta como ação estratégica da política de Circulação Viária e de 

Transportes implantar Rede Integrada de Transporte Público Coletivo, 

integrando o sistema metropolitano e o sistema municipal de ônibus; 

implantar bilhete único com bilhetagem eletrônica em toda a rede de 

transporte coletivo; implantar corredores segregados e faixas exclusivas de 

ônibus; implantar prioridade operacional para a circulação dos ônibus nas 

horas de pico; implantar sistema diferenciado de transporte coletivo com 

tarifas especiais; criar programa de adaptação dos logradouros para 

melhorar as condições de circulação de pedestres; promover adequação da 

frota de transporte coletivo às necessidades de passageiros portadores de 

necessidades especiais; implantar semáforos sonoros nos principais 

cruzamentos viários da Cidade, para segurança da locomoção dos deficientes 

visuais; regulamentar a circulação de ônibus fretados; operar o sistema 

viário priorizando o transporte coletivo, respeitadas as peculiaridades das 

vias de caráter eminentemente residencial; implantar novas vias ou 

melhoramentos viários em áreas em que o sistema viário estrutural se 

apresente insuficiente, em função do transporte coletivo; estabelecer 

programa de recuperação e conservação do sistema viário; disciplinar a 

oferta de locais de estacionamento de modo compatível com as propostas 

de uso e ocupação do solo, facilitando o estacionamento de veículos junto a 

terminais e estações de transporte público; implantar plano para 

monitoramento, regulação e controle da movimentação de cargas; elaborar 

revisão do conjunto das leis de melhoramentos viários; rever a legislação de 

pólos geradores de tráfego, condicionando a aprovação de 

empreendimentos a uma análise regionalizada dos impactos e à execução 

de obras que diminuam o impacto; participar da implantação das novas 

linhas do Metrô, bem como da revitalização das linhas ferroviárias.  

Com relação à política de circulação viária e transportes, o PDE manifesta 

preocupações importantes em seus objetivos, porém não foram 

apresentados os mecanismos para sua implementação. 
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Foi citada como diretriz para esta política o estudo de viabilidade do pedágio 

urbano, que poderá causar muitos questionamentos no caso de sua 

implantação. 

A importante questão da gestão da qualidade da malha viária pavimentada 

está tratada de forma muito tangente neste item, assim como no capítulo 

referente à pavimentação. 

Quanto à participação na implantação de novas linhas do metrô, conforme 

sugerido, não encontra reflexo na atual realidade de atribuições da 

prefeitura, pois o Metrô é de competência da esfera estadual. 

Foram ainda definidos objetivos, diretrizes e ações estratégicas para política 

de Áreas Públicas, com prioridade para planejamento e implantação de 

equipamentos sociais e urbanos, política relativa ao Patrimônio Histórico e 

Cultural, visando a proteção de bens culturais, política relativa à Paisagem 

Urbana, com objetivo de garantir o direito à fruição da Paisagem, política 

relativa à Infra-Estrutura e Serviços de Utilidade Pública, priorizando a 

implantação através de galerias técnicas de equipamentos de infra-estrutura 

de serviços públicos ou privados nas vias públicas, priorizando as  vias de  

maior concentração de redes de infra-estrutura, garantia de racionalização 

da ocupação e utilização da infra-estrutura instalada e por instalar, 

bem como exigindo a reparação das vias, calçadas e logradouros públicos.  

Em relação à Pavimentação, foram listados como objetivos a garantia de 

acessibilidade aos logradouros e ampliação da capacidade de absorção 

pluvial das áreas pavimentadas. Como diretrizes dos Programas de 

Pavimentação considerou-se a adoção de modelos de gestão mais 

eficientes, em conjunto com a comunidade, para os programas de 

pavimentação e de manutenção; criação de oportunidades para que a 

população e a sociedade civil organizada conheçam e influenciem a gestão 

da pavimentação; pesquisa de novas tecnologias, materiais e métodos 

executivos de pavimentação para baratear as obras de pavimentação, 

ampliar a permeabilidade das áreas pavimentadas e causar menos danos ao 

meio ambiente.  
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São ações estratégicas dos Programas de Pavimentação desenvolver 

programas de pavimentação para as Zonas Especiais de Interesse Social; 

relacionar o tipo de pavimentação a ser utilizada com os tipos de vias 

classificadas no PDE; criar mecanismos legais para que os passeios e as 

áreas externas pavimentadas implantem pisos drenantes; adotar nos 

programas de pavimentação de vias locais pisos que permitam a drenagem 

das águas pluviais para o solo.  

Ainda neste capítulo, a questão da gestão da malha viária pavimentada é 

enfocada de forma tangente, contrapondo-se à importância do problema da 

condição inadequada da malha viária pavimentada existente em grande 

parte da cidade. Enquanto o crescimento da cidade desacelera, com uma 

pequena parcela de vias não pavimentadas, a malha existente é, em sua 

maior parte bastante antiga, e possui sua funcionalidade totalmente 

comprometida seja pelo precário estado de conservação, seja pelo intenso 

processo de abertura de valas ocorrido nos últimos anos, sem qualquer 

disciplina por parte do poder público. 

Este processo, abordado no capítulo anterior - implantação de infra-estrutura 

– só poderia ser revertido pela construção de galerias técnicas de serviços, 

que possui como limitação o elevado custo de implantação. Uma solução 

parcial seria a tentativa de planejamento das intervenções das 

permissionárias de serviços e do poder público na manutenção preventiva 

da malha viária pavimentada. 

Outro ponto que pode ser questionado é referente à diretriz de incentivo à 

participação popular na gestão da pavimentação - um serviço 

eminentemente técnico de atribuição do poder executivo. 

4.3 Plano Urbanístico - Ambiental 

O Título III trata do Plano Urbanístico-Ambiental, desenvolvido através de 

três Capítulos, relativos aos Elementos Estruturadores e Integradores, Uso e 

Ocupação do Solo e Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental (artigo 101 

a artigo  259). 
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4.3.1 Elementos Estruturadores 

Os Elementos Estruturadores – descritos 106 a 127 - são definidos como os 

eixos que constituem o arcabouço da Cidade e conduzem a uma melhor 

coesão e fluidez entre suas partes, bem como maior equilíbrio entre as áreas 

construídas e os espaços abertos, e compreendem: 

• Rede Hídrica Estrutural 

Constituída por cursos d´água e fundos de vale, eixos ao longo dos quais 

foram propostas intervenções urbanas para recuperação ambiental. 

Ficou instituído o Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’Água 

e Fundos de Vale, um conjunto de ações visando promover transformações 

urbanísticas estruturais e valorização e melhoria da qualidade ambiental da 

Cidade, com a implantação de parques lineares contínuos e caminhos 

verdes a serem incorporados ao Sistema de Áreas Verdes do Município. Os 

principais objetivos deste Programa são: 

− ampliar as áreas verdes permeáveis ao longo dos fundos de vales da 

Cidade; 

− ampliar os espaços de lazer, criando parques lineares ao longo dos 

cursos d’água e fundos de vales não urbanizados (este objetivo, 

conforme ficou constatado ao longo da implementação do PDE, ficou 

bastante restrito em sua aplicação prática, uma vez que não existem 

instrumentos e previsão orçamentária para efetivação das medidas 

necessárias, incluindo-se aí a re-locação de moradias precárias e 

irregulares); 

− garantir a construção de habitações de interesse social da população 

que eventualmente for removida; 

− integrar as áreas de vegetação significativa de interesse paisagístico; 

− recuperar áreas degradadas; 

− construir, ao longo dos parques lineares, vias de circulação de 

pedestres e ciclovias; 
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− mobilizar a população envolvida em cada projeto de modo a obter sua 

participação e identificar suas necessidades e anseios quanto às 

características físicas e estéticas do seu bairro de moradia; 

− promover ações de saneamento ambiental dos cursos d'água; 

− implantar sistemas de retenção de águas pluviais; 

− buscar formas para impedir que as galerias de águas pluviais sejam 

utilizadas para ligações de esgoto clandestino – esta preocupação, 

apesar de antiga, carece de instrumentos para sua implantação, uma 

vez que as redes de águas servidas são atribuições do Estado, e a 

maior parte das ligações clandestinas encontram-se localizadas em 

ocupações irregulares que deveriam ser fiscalizadas e coibidas pelo 

poder público municipal. 

As Áreas de Intervenção Urbana para a implantação dos parques lineares 

compreendem o conjunto formado pelas seguintes áreas: 

I - faixa de 15 (quinze) metros ao longo de cada uma das margens dos 

cursos d’água e fundos de vale, como área ‘non aedificandi’;  

II - planície aluvial com prazos de recorrência de chuvas de 5 (cinco) anos e 

as áreas de vegetação significativa ao longo dos fundos de vale do 

Município que juntamente com a área ‘non aedificandi’ formarão os parques 

lineares;  

III - contidas na faixa envoltória de até 200 (duzentos) metros de largura, 

medidos a partir do limite dos parques lineares, destinadas à implantação de 

empreendimentos, a serem executados pela iniciativa privada, com 

possibilidade de utilização da transferência do direito de construir originado 

nos lotes das áreas destinadas ao parque linear ou por outorga onerosa.  

Em relação a este aspecto, é importante lembrar que a possibilidade de 

transferência de potencial construtivo só pode ser considerado com um 

instrumento para atração de investimentos em áreas imobiliariamente ativas, 

o que não é uma realidade para a maior parte das áreas de periferia onde 

existem ocupações irregulares nas margens dos córregos. 
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• Rede Viária Estrutural (art. 110 a 120) 

Constituída pelas vias que estabelecem as principais ligações entre as 

diversas partes do Município e com os demais municípios e estados. As vias 

da Rede Viária Estrutural constituem o suporte da Rede de Transportes. As 

vias estruturais, independentemente de suas características físicas, estão 

classificadas em três níveis:  

I - 10 Nível - utilizadas como ligação da Capital com os demais municípios do 

Estado de São Paulo e com os demais estados da Federação (N1);  

II - 20 Nível - aquelas, não incluídas no nível anterior, utilizadas como ligação 

com os municípios da Região Metropolitana e com as vias do 1º nível (N2);  

III - 30 Nível - aquelas, não incluídas nos níveis anteriores, utilizadas como 

ligações internas no Município (N3), ou seja, ligações estruturais dos bairros 

com o centro do município.  

As demais vias do Município, não estruturais, são as que coletam e 

distribuem o tráfego internamente aos bairros e ficam classificadas em 

quatro tipos: coletoras, locais, ciclovias e vias de pedestres.  

Nas vias da Rede Viária Estrutural a segurança e fluidez do tráfego são 

condicionantes prioritárias da disciplina do uso e ocupação do solo.   

Para implantar novas vias estruturais ou melhorar a segurança e fluidez do 

tráfego daquelas já existentes, ficaram definidas como Áreas de Intervenção 

Urbana aquelas que contenham faixas de até 300 (trezentos) metros de 

largura de cada lado da via estrutural proposta no PDE, medidos a partir do 

eixo da via.  

De acordo com as disposições do PDE, a orientação do tráfego de 

passagem somente será permitida nas vias coletoras e estruturais, pois as 

vias locais foram definidas pela sua função predominante de proporcionar o 

acesso aos imóveis lindeiros. Esta definição, como se verá com a lei de uso 

e ocupação do solo, cria uma inconsistência com a diretriz implantação dos 

usos diversificadas na maior parte da cidade, através das Zonas Mistas.   
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Segundo o PDE (artigo 117), a realização de eventos ou manifestações e a 

implantação e o funcionamento de estabelecimentos geradores de viagens 

deverão estar condicionados ao equacionamento do serviço de transporte 

coletivo e do sistema viário.  

Em relação à classificação da rede viária estrutural, a sua hierarquização 

deveria levar em consideração suas características físicas, existentes ou a 

implantar, o que não foi considerado, a classificação foi feita pelo uso atual, 

mesmo se considerado inadequado.  

Com relação à criação de Áreas de Intervenção Urbana é um instrumento 

importante desde que utilizado conforme explicitado, ou seja, para 

implantação de novas vias estruturais ou melhorar a segurança e fluidez do 

tráfego, e não para possibilitar o aumento do coeficiente de aproveitamento 

permitido para a zona. 

Além disso, faltam instrumentos para garantir a orientação do tráfego de 

passagem, uma vez que atualmente, dada a saturação da malha viária 

estrutural e coletora, as vias locais transformam-se em alternativa possível 

para o trânsito. 

A Rede Viária Estrutural e Coletora da cidade constam no Quadro 03 da Lei 

n013.430/02 e Quadro 10 da Lei n013.885/04, respectivamente, reproduzidos 

no Anexo D. 

• Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público (art. 121 a 125) 

Segundo o PDE, a Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo tem como 

objetivo interligar as diversas regiões da Cidade, atender a demanda e 

organizar a oferta de transporte, sendo constituída pelos sistemas de alta e 

média capacidade, tais como o metrô, trens urbanos e corredores de ônibus. 

A proposta do PDE ao longo da Rede Estrutural de Transporte Coletivo 

Público é de estímulo do adensamento populacional, a intensificação e 

diversificação do uso do solo e o fortalecimento e formação de pólos de 

centralidades. 

Também foram definidas Áreas de Intervenção Urbana ao longo dos eixos 

das linhas de transporte público coletivo, com o objetivo de qualificar estas 
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áreas e seu entorno e obter recursos (através da outorga onerosa) para 

implantação e melhoria das linhas de transporte público. 

A Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo foi dividida em Subsistema 

Estrutural, definido pelo conjunto de linhas que atende demandas elevadas e 

integra as diversas regiões da cidade, e Subsistema Local, formado pelo 

conjunto de linhas que atende a demanda interna de uma mesma região e 

alimenta o Subsistema Estrutural. Desta forma, o Subsistema Estrutural de 

Transporte Coletivo deve utilizar somente as vias estruturais, enquanto o 

Subsistema Local de Transporte Coletivo deve utilizar preferencialmente as 

vias coletoras ou estruturais. Quando a distância entre vias coletoras for 

superior a 500 (quinhentos) metros, o subsistema local de transporte coletivo 

poderá utilizar as vias locais, ressalvadas as disposições dos Planos 

Regionais.   

• Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades (art. 126 a 127) 

A Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades foi definida como 

sendo formada pelo centro histórico e pelos centros e eixos de comércio e 

serviços consolidados ou em consolidação, e pelos grandes equipamentos 

urbanos, tais como parques, terminais, centros empresariais, aeroportos e 

por novas centralidades a serem criadas. Segundo o PDE, deverá ser 

estimulada a geração de novas centralidades e dinamizadas as existentes 

através de implantação de órgãos da Prefeitura, escolas públicas, pontos de 

embarque, praças e passeios públicos, equipamentos de serviços públicos.  

Foram também definidas como Áreas de Intervenção Urbana as faixas de 

largura de até 300 (trezentos) metros de cada lado dos eixos de 

centralidade, visando à inclusão social e à melhoria da qualidade dos 

centros atuais e futuros. 

Os Elementos Integradores, descritos nos artigos 128 a 145 do PDE, 

constituem o tecido urbano entre os eixos estruturadores, abrigando as 

atividades e compreendem a Habitação, os Equipamentos Sociais, os 

Espaços Públicos, Áreas Verdes e Espaços de Comércio Serviços e 

Indústrias  
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4.3.2 Uso e Ocupação do Solo 

O Capítulo II do Título III do PDE apresenta as disposições sobre Uso e 

Ocupação do Solo, nos artigos 146 a 197. 

O território do Município foi dividido em duas macrozonas complementares: 

• Macrozona de Proteção Ambiental 

• Macrozona de Estruturação e qualificação Urbana (Mapa 05). 

Na Macrozona de Proteção Ambiental os núcleos urbanizados, as 

edificações, usos e a regularização de assentamentos são subordinados à 

necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural.   

A Macrozona de Proteção Ambiental, definida nos artigos de 150 a 153, 

pode apresentar diferentes condições de preservação do meio ambiente, 

tendo sido subdividida em três macroáreas: 

− Macroárea de Proteção Integral, constituída pelas reservas florestais, 

parques estaduais, parques naturais municipais, reservas biológicas e 

outras unidades de conservação que tenham por objetivo básico a 

preservação da natureza, são admitidos apenas os usos que não 

envolvam consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, 

sendo vedados quaisquer usos que não estejam voltados à pesquisa, 

ecoturismo e educação ambiental, mediante definição caso a caso do 

coeficiente de aproveitamento a ser utilizado conforme a finalidade 

específica.  

− Macroárea de Uso Sustentável, abrangendo as Áreas de Proteção 

Ambiental – APA’s, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural – 

RPPN’s, e outras, cuja função básica seja compatibilizar a 

conservação  da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

recursos naturais existentes, onde são permitidos usos econômicos 

como a agricultura, o turismo e lazer e mesmo parcelamentos 

destinados a chácaras, desde que compatíveis com a proteção dos 

ecossistemas locais.   
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− Macroárea de Conservação e Recuperação, que correspondem às 

áreas impróprias à ocupação urbana do ponto de vista geotécnico, 

áreas com incidência de vegetação remanescente significativa e 

aquelas que integram os mananciais prioritários para o abastecimento 

público regional e metropolitano onde a ocupação urbana ocorreu de 

forma ambientalmente inadequada, o objetivo principal é qualificar os 

assentamentos existentes, de forma a minimizar os impactos 

decorrentes da ocupação indevida do território. As Macroáreas de 

Conservação e Recuperação incluem ainda as atuais zonas de uso 

predominantemente residencial de baixa densidade e com padrão de 

ocupação compatível com a proteção ambiental.  

Na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, as edificações, usos 

e intensidade de usos são subordinados a exigências relacionadas com os 

elementos estruturadores e integradores, à função e características físicas 

das vias e aos planos regionais elaborados pelas Subprefeituras. 

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, definida dos artigos 

154 a 158 do PDE apresenta diferentes graus de consolidação e qualificação 

e foi dividida em quatro macroáreas: 

− Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana, que 

inclui o centro metropolitano, a orla ferroviária, antigos distritos 

industriais e áreas no entorno das marginais, tendo sido 

urbanizada e consolidada há mais de meio século, e passa 

atualmente por processos de esvaziamento populacional e 

desocupação dos imóveis, embora bem dotada de infra-

estrutura e acessibilidade e apresente alta taxa de emprego. 

Nesta macroárea o objetivo é de conseguir transformações 

urbanísticas para melhor aproveitamento da localização e 

acessibilidade, através do estímulo ao uso habitacional de 

interesse social e da intensificação da promoção imobiliária, 

melhoria da qualidade dos espaços públicos e do meio 

ambiente, estímulo de atividades de comércio e serviços, 
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preservação e reabilitação do patrimônio arquitetônico e 

reorganização da infra-estrutura e transporte coletivo. 

Esta macroárea é formada pelos distritos de Barra Funda, Bela Vista, Bom 

Retiro, Brás, Cambucí, Liberdade, Móoca, Pari, República, Santa Cecília, 

Sé, Vila Leopoldina, pelas áreas das Operações Urbanas existentes e 

propostas, por zonas de uso industrial, Áreas de Projetos Estratégicos e 

Áreas de Intervenção Urbana ao longo das linhas de transporte de alta 

capacidade.  

− A Macroárea de Urbanização Consolidada, ocupada 

principalmente por população de renda alta e média alta, é 

formada pelos bairros estritamente residenciais e pelas áreas 

que tem sofrido verticalização e adensamento; embora 

apresente excepcionais condições de urbanização e alta taxa 

de emprego, tem sofrido esvaziamento populacional e 

apresentado saturação da malha viária. Nesta macroárea 

objetiva-se alcançar transformações urbanísticas para controlar 

a expansão de novas edificações e a saturação da infra-

estrutura existente, através de controle do adensamento 

construtivo e de saturação viária, contenção do atual padrão de 

verticalização, revisão de usos geradores de tráfego, 

preservação e proteção das áreas estritamente residenciais e 

áreas verdes significativas e estímulo ao adensamento 

populacional como forma de melhor aproveitamento da infra-

estrutura existente e equilibrar a relação entre oferta de 

empregos e moradia. 

Esta macroárea é formada pelos distritos de Alto de Pinheiros, Butantã, 

Campo Belo, Consolação, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Lapa, Moema, 

Morumbi, Perdizes, Pinheiros, Santo Amaro, Tatuapé, Vila Andrade e Vila 

Mariana, com exceção das áreas localizadas nas Operações Urbanas e das 

Zonas Estritamente Residenciais. 

− A Macroárea de Urbanização em Consolidação é uma área 

que alcançou grau básico de urbanização e requer 
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qualificação; possui condições de atrair investimentos 

imobiliários, apresentando taxa de emprego e condições sócio-

econômicas intermediárias em relação às Macroáreas de 

Urbanização Consolidada e de Urbanização e Qualificação. 

Nesta macroárea objetiva-se estimular a ocupação integral do 

território, ampliando a urbanização e empregos por meio do 

estímulo à promoção imobiliária para população de baixa e 

média renda, ampliação e consolidação da infra-estrutura 

existente, em especial a de transporte público, promoção de 

atividades produtivas e terciárias não incômodas aproveitando-

se de localizações privilegiadas junto aos eixos estruturadores 

de transporte coletivo, com objetivo de aproximar locais de 

trabalho às áreas ocupadas por residências.  

É formada pelos distritos de Água Rasa, Aricanduva, Belém, Campo Grande, 

Carrão, Casa Verde, Freguesia do Ó, Ipiranga, Jabaquara, Jaguará, 

Jaguaré, Limão, Penha, Pirituba, Rio Pequeno, Santana, São Domingos, 

São Lucas, Saúde, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Matilde, 

Vila Prudente e Vila Sônia, excluídas as partes destes distritos que integrem 

a Macrozona de Proteção Ambiental. 

− A Macroárea de Urbanização e Qualificação é ocupada pela 

população de baixa renda, caracterizando-se por apresentar 

infra-estrutura básica incompleta, deficiência de equipamentos 

sociais e culturais, comércio e serviços, forte concentração de 

favelas e loteamentos irregulares, baixas taxas de emprego e 

uma reduzida oportunidade de desenvolvimento humano para 

os moradores. O objetivo nesta macroárea é promover 

urbanização e regularização fundiária em assentamentos 

populares dotando-os de infra-estrutura e estimulando a 

construção de HIS; complementação da estrutura viária, 

melhoria das condições de acessibilidade por transporte 

coletivo, garantia da qualificação urbanística com criação de 

novas centralidades e espaços públicos, implantação de 
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equipamentos e serviços e estímulo à geração de empregos, 

por meio da localização de indústrias e de serviços em áreas 

dotadas de infra-estrutura de transportes e zoneamento de uso 

compatível. 

Esta macroárea é formada pelos distritos de Anhanguera, Artur Alvim, 

Brasilândia, Cachoeirinha, Cangaíba, Capão Redondo, Cidade Ademar, 

Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Cursino, Ermelino Matarazzo, Guaianazes, 

Iguatemi, Itaim Paulista, Itaquera, Jaçanã, Jaraguá, Jardim Helena, Jardim 

São Luís, José Bonifácio, Lajeado, Mandaqui, Parque do Carmo, Pedreira, 

Perus, Ponte Rasa, Sacomã, São Mateus, São Miguel, São Rafael, 

Sapopemba, Socorro, Tremembé, Tucuruvi, Vila Curuçá, Vila Jacuí, e Vila 

Medeiros, excluídas as partes dos distritos que integrem a Macrozona de 

Proteção Ambiental.  

Zoneamento 

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana compreende as 

seguintes Zonas de Uso, conforme definido pelo PDE nos artigos 159 a 181: 

• Zona Exclusivamente Residencial – ZER 

Definida como porções do território destinadas exclusivamente ao uso 

residencial, com tipologias diferenciadas, níveis de ruído compatíveis com o 

uso exclusivamente residencial e com vias de tráfego leve e local. Nas ZER 

o coeficiente de aproveitamento máximo é igual ao coeficiente de 

aproveitamento básico que é igual a um.  

• Zona Industrial em Re-estruturação - ZIR 

Inicialmente propostas no PDE, esta zona foi redefinida na Lei do PRE como 

Zona Predominantemente Industrial (ZPI), consistindo de porções do 

território em processo de re-estruturação com a implantação de usos 

diversificados, mas ainda destinados à manutenção e instalação de usos 

industriais. O coeficiente de aproveitamento básico é  igual a 1,0 e máximo 

igual a 2,5. 
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• Zona Mista - ZM 

Excluídas as ZER e ZPI, o restante do território da Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana destina-se à implantação de usos 

residenciais e não residenciais, de comércio, de serviços e indústrias 

conjuntamente aos usos residenciais, segundo critérios gerais de 

compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental. Nesta zona, a lei de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e os planos regionais: 

− poderão criar áreas para compatibilizar a inserção das redes 

estruturais ao ambiente e necessidades locais, modular a transição de 

usos, adequar à circulação de veículos e demais funções urbanas, 

preservar a qualidade ambiental ou estimular o desenvolvimento 

urbano;  

− poderão criar áreas de baixa, média e alta densidade construtiva para 

combinar usos residenciais, usos não residenciais e usos mistos na 

mesma edificação ou lote;  

− definir dispositivos de interface entre as áreas definidas nos incisos 

anteriores;  

− deverão regulamentar a coexistência de atividades residenciais e não-

residenciais, inclusive na mesma edificação ou lote, observando 

diferentes graus de restrição quanto ao nível de incômodo e impacto 

na vizinhança;  

− deverão regulamentar as interfaces com as Zonas Exclusivamente 

Residenciais através de dispositivos que garantam a transição de 

intensidade de usos, volumetrias, gabaritos e outros parâmetros, que 

deverão ser gradativos.  

Na Zona Mista foram estabelecidos os coeficientes de aproveitamento 

básico igual a 1,0 (um) nas zonas de uso Z2, Z8-060 01 e 03, Z9, Z11, Z13, 

Z17, Z18 e Z19, igual a 2,0 (dois) nas zonas Z3, Z4, Z5, Z8-007, 02, 04, 05, 

08, 10, 11, 12 e 13, Z10, Z12 e corredor de uso especial Z8-CR3 e máximo 

igual a 1,0 (um) nas zonas Z9, igual a 2,0 (dois) nas zonas Z11, Z13, Z17 e 

Z18, igual a 2,5 (dois e meio) nas zonas Z2 e Z8-060 01 e 03, e igual a 4,0 
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(quatro) nas zonas Z3, Z4, Z5, Z8-007 04, 05, 08, 10, 11, 12 e 13, Z10, Z12, 

Z19 e corredor Z8-CR3.  

Através de Leis de Operações Urbanas Consorciadas ou de Áreas de 

Intervenção Urbana poderá haver incidência de coeficientes de 

aproveitamento mínimos e máximos superiores ao estabelecido na Lei de 

Uso e Ocupação do Solo. 

Também foram definidas no PDE as Zonas Especiais, que são porções do 

território com diferentes características ou destinação específica e normas 

próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, situadas em qualquer 

Macrozona do Município, compreendendo:  

− As Zonas Especiais de Preservação Ambiental (ZEPAM) são porções 

do território destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, 

como remanescentes de vegetação e paisagens naturais notáveis, 

áreas de reflorestamento e áreas de risco. 

− As Zonas de Preservação Cultural (ZEPEC) são porções do território 

destinadas à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio 

histórico, artístico e arqueológico, podendo se configurar como sítios, 

edifícios ou conjuntos urbanos. Os imóveis ou áreas tombadas ou 

preservadas por legislação Municipal, Estadual ou Federal, bem como 

os imóveis classificados como Z8-200 por Lei Municipal, enquadram-

se como ZEPEC. 

− As Zonas Especiais de Produção Agrícola e de Extração Mineral 

(ZEPAG) são porções do território municipal em que existe interesse 

público, expresso por lei, em manter e promover atividades agrícolas 

e de extração mineral. Para estimular a permanência de atividades 

agrícolas, reflorestamento, extração mineral e preservação de áreas 

com presença de vegetação e paisagens naturais, poderá ser 

permitida a transferência de parte do potencial construtivo virtual. Os 

imóveis localizados nas Zonas Especiais de Produção Agrícola e de 

Extração Mineral – ZEPAG, não serão enquadrados como urbanos 

enquanto utilizados para fins de produção agrícola e de extração 

mineral. 
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− As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) foram definidas como 

porções do território destinadas prioritariamente à recuperação 

urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações de 

Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP, incluindo a 

recuperação de imóveis degradados, provisão de equipamentos 

sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter 

local, compreendendo: 

ZEIS 1 - áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, 

loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse social 

ou do mercado popular, em que haja interesse público em promover a 

recuperação urbanística, regularização fundiária, produção e manutenção de 

Habitações de Interesse Social – HIS, incluindo equipamentos sociais e 

culturais, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local; 

ZEIS 2 – áreas com predominância de glebas ou terrenos não edificados ou 

subutilizados, adequados à urbanização, onde haja interesse público na 

promoção de Habitação de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular – 

HMP, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços 

e comércio de caráter local; 

ZEIS 3 – áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados 

situados em áreas dotadas de infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de 

empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde 

haja interesse público em promover ou ampliar o uso por Habitação de 

Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP, e melhorar as 

condições habitacionais da população moradora; 

ZEIS 4 – glebas ou terrenos não edificados e adequados à urbanização, 

localizados em áreas de proteção aos mananciais, ou de proteção 

ambiental, localizados na Macroárea de Conservação e Recuperação, 

destinados a projetos de Habitação de Interesse Social promovidos pelo 

Poder Público, com controle ambiental, para o atendimento habitacional de 

famílias removidas de áreas de risco e de preservação permanente, ou ao 

desadensamento de assentamentos populares definidos como ZEIS 1 e 



 

 

115 

situados na mesma sub-bacia hidrográfica objeto de Lei de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais.  

O Plano de Urbanização de cada ZEIS será estabelecido por decreto do 

Poder Executivo Municipal, e deverá prever: 

− diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso 

e ocupação do solo e instalação de infra-estrutura urbana, 

respeitadas as normas básicas estabelecidas na legislação e nas 

normas técnicas pertinentes;  

− diagnóstico da ZEIS que contenha no mínimo: análise físico-

ambiental, análise urbanística e fundiária e caracterização sócio-

econômica da população residente;  

− os projetos e as intervenções urbanísticas necessárias à recuperação 

física da área; 

− instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária;  

− condições para o remembramento de lotes;  

− forma de participação da população na implementação e gestão das 

intervenções previstas;  

− forma de integração das ações dos diversos setores públicos que 

interferem na ZEIS objeto do Plano;  

− fontes de recursos para a implementação das intervenções;  

− adequação às disposições definidas neste Plano e nos Planos 

Regionais;  

− atividades de geração de emprego e renda;  

− plano de ação social.  

Segundo o PDE, deverão ser constituídos em todas as ZEIS conselhos 

de  gestores compostos por representantes dos moradores e do 

Executivo, que deverão participar de todas as etapas da elaboração do 

plano de urbanização e de sua implementação. 
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Foram apresentadas dos artigos 182 a 191 as diretrizes para revisão da 

legislação de uso e ocupação do solo.  

Esta legislação deverá apresentar estratégias para controle do parcelamento 

do solo e densidades construtivas, demográficas, volumetria, gabarito das 

edificações, relação entre espaços públicos e privados, movimento de terra e 

uso do subsolo, circulação viária, pólos geradores de tráfego e 

estacionamentos, parâmetros de insolação, aeração, permeabilidade do solo 

e cobertura vegetal significativa, controle de usos e atividades, 

funcionamento das atividades incômodas e áreas “non aedificandi”.  

A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo deverá classificar o 

uso do solo em residencial e não residencial, que envolve o desenvolvimento 

de atividades comerciais, de serviços, industriais e/ou institucionais. Estas 

atividades, por sua vez, deverão ser classificadas como: 

a) não incômodas, que não causam impacto nocivo ao meio ambiente 

urbano;  

b) incômodas compatíveis com o uso residencial; 

c) incômodas incompatíveis com o uso residencial.  

As atividades serão classificadas nas categorias de uso a partir de seu 

enquadramento nos parâmetros de incomodidade considerando: 

− impacto urbanístico: sobrecarga na capacidade de suporte da infra-

estrutura instalada ou alteração negativa da paisagem urbana;  

− poluição sonora, atmosférica, hídrica e por resíduos sólidos;  

− vibração;  

− periculosidade;  

− geração de tráfego.    

A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo deverá estabelecer 

as condições físicas e ambientais, considerando: 

− a topografia conforme a declividade e a situação do terreno, ou seja, 

em várzea, à meia encosta e em topo de morro;  
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− a drenagem das águas pluviais conforme a localização do terreno, ou 

seja,  em área inundável, “non aedificandi” ou necessária à 

recuperação ambiental do entorno da Rede Hídrica Estrutural;  

− as condições do solo quanto à sua permeabilidade, erodibilidade, 

nível do lençol freático e outros aspectos geotécnicos;  

− as condições atmosféricas, as correntes aéreas e a formação de ilhas 

de calor;  

− a existência de vegetação arbórea significativa;   

− áreas de ocorrências físicas, paisagísticas, seja de elementos 

isolados ou de paisagens naturais, seja de espaços construídos 

isolados ou de padrões e porções de tecidos urbanos que merecem 

preservação por suas características, excepcionalidade ou qualidades 

ambientais.   

Para garantir a fluidez do tráfego nas vias da Rede Viária Estrutural, serão 

previstas restrições e condicionantes às construções, bem como aos usos 

dos imóveis lindeiros e sua vizinhança, conforme o uso da via, seu nível 

funcional, sua largura e características.   

A Legislação de Uso e Ocupação do Solo poderá estabelecer coeficientes 

de aproveitamento mínimos superiores e máximos inferiores aos 

estabelecidos nesta lei, não podendo alterar os coeficientes básicos.    

Além das disposições desta lei, a legislação que disciplinará o uso e 

ocupação do solo, em conformidade com os Planos Regionais, poderá: 

− delimitar áreas para fins especiais com parâmetros diferenciados de 

uso e ocupação do solo, em todo o território do Município; 

− delimitar áreas para habitação de interesse social;  

− delimitar áreas de proteção ambiental em função da exigência de 

manejo sustentável dos recursos hídricos e outros recursos naturais;  

− delimitar perímetros onde poderão ser aplicados quaisquer dos 

instrumentos especificados nesta lei; 
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− definir categorias de uso e fixar parâmetros de desempenho para 

controle da localização de atividades urbanas, definindo critérios de 

compatibilidades entre si e com o meio físico, e ainda com as 

características das vias de acesso e da vizinhança próxima;  

− fixar incentivos para implantação de usos diferenciados, residenciais e 

não-residenciais, na mesma área e no mesmo imóvel, quando 

permitido;  

− fixar parâmetros para controle das condições ambientais, por meio da 

taxa de ocupação, gabaritos, índices de áreas verdes, de 

permeabilidade e outros previstos em lei;  

− fixar parâmetros para controle de empreendimentos que provoquem 

significativo impacto no ambiente ou na infra-estrutura urbana;  

− fixar novos parâmetros de utilização das áreas públicas e particulares 

que constituem o Sistema de Áreas Verdes do Município.   

Foram apresentadas nos artigos 192 a 197 diretrizes para regularização de 

assentamentos precários, conjuntos habitacionais, loteamentos e 

edificações. Estas diretrizes prevêem o desenvolvimento de uma legislação 

específica para regularização das edificações, parcelamento, uso e 

ocupação do solo que seja condicionada à realização de obras e ações 

necessárias para garantia jurídica, condições físicas de salubridade e 

segurança de uso para incorporação dos assentamentos e imóveis ao tecido 

urbano regular.   

A legislação deverá definir normas técnicas e procedimentos para regularizar 

parcelamentos do solo implantados irregularmente, empreendimentos 

habitacionais promovidos pela administração pública direta e indireta, 

favelas e edificações executadas e utilizadas em desacordo com a 

legislação vigente.  

Os parcelamentos do solo para fins urbanos implantados irregularmente 

poderão ser regularizados com base em lei que contenha: 
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− requisitos urbanísticos e jurídicos necessários à regularização, com 

base na Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei Federal nº 9.785/99 

e os procedimentos administrativos;  

− estabelecimento de procedimentos que garantam meios para exigir do 

loteador irregular o cumprimento de suas obrigações;  

− possibilidade da execução das obras e serviços necessários à 

regularização pela Prefeitura ou associação de moradores, sem 

isentar o loteador das responsabilidades legalmente estabelecidas;  

− estabelecimento de normas que garantam condições mínimas de 

acessibilidade, habitabilidade, saúde, segurança;  

− percentual de áreas públicas a ser exigido e alternativas quando for 

comprovada a impossibilidade da destinação;  

− ações de fiscalização necessárias para coibir a implantação de novos 

parcelamentos irregulares;  

− previsão do parcelamento das dívidas acumuladas junto ao erário 

público.   

A regularização dos empreendimentos habitacionais promovidos pela 

Administração Pública Direta e Indireta poderá ser promovida a critério do 

Executivo que exigirá, alternativamente: 

− formalização de compromisso do agente promotor para a 

desocupação das áreas públicas do projeto que estejam 

irregularmente ocupadas por moradia, com garantia de re-

assentamento das famílias;  

− execução pelo agente promotor das medidas de urbanização 

necessárias para a adequação e permanência da população nas 

áreas públicas do projeto que estejam irregularmente ocupadas por 

moradias, de acordo com diretrizes aprovadas pelo Executivo.   

Segundo o artigo 196, é responsabilidade do Executivo a urbanização e 

regularização fundiária de favelas, incorporando-as ao tecido urbano regular, 

garantindo aos seus moradores condições dignas de moradia, acesso aos 
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serviços públicos essenciais e o direito ao uso do imóvel ocupado. A 

urbanização das favelas deverá respeitar normas e padrões urbanísticos 

especiais, devendo em todas suas etapas, ser desenvolvida com a 

participação direta dos moradores. Além disso, os programas de 

urbanização deverão priorizar as áreas de risco, e estabelecer e tornar 

públicos os critérios e prioridades de atendimento.   

Não serão passíveis da regularização as edificações que estejam 

localizadas em logradouros ou terrenos públicos, ou que avancem sobre 

eles, e que estejam situadas em faixas não edificáveis junto a represas, 

lagos, lagoas, córregos, fundo de vale, faixa de escoamento de águas 

pluviais, galerias, canalizações e linhas de transmissão de energia de alta 

tensão. 

4.3.3 Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental  

Instrumentos Indutores do Uso social da Propriedade 

Os principais instrumentos indutores do uso social da propriedade previstos 

no PDE são abordados nos artigos 199 a 203. O Executivo poderá exigir do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

II - Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo; 

III - Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.  

As áreas de aplicação de parcelamento, edificação ou utilização compulsória 

são as fixadas no próprio PDE e nos PRE’s das Subprefeituras, 

compreendendo imóveis não edificados, subutilizados, ou não utilizados, 

para os quais os respectivos proprietários seriam notificados a dar melhor 

aproveitamento de acordo com o Plano Diretor Estratégico em prazo 

determinado, sob pena de sujeitar-se ao IPTU progressivo no tempo e à 

desapropriação com pagamento em títulos. 

É considerado não edificado, qualquer terreno ou gleba com área superior a 

250 m², onde o coeficiente de aproveitamento utilizado é igual a zero.  É 
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considerado subutilizado, o terreno ou gleba com área superior a 250 m², 

onde o coeficiente de aproveitamento não atingir o mínimo definido para o 

lote na zona onde se situam, excetuando –se os imóveis utilizados como 

instalações de atividades econômicas que não necessitam de edificações, 

imóveis utilizados como postos de abastecimento de veículos e imóveis 

integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município.   

Também é considerado solo urbano não utilizado todo tipo de edificação nos 

distritos da Sé, República, Bom Retiro, Consolação, Brás, Liberdade, 

Cambucí, Pari, Santa Cecília, e Bela Vista que tenha, no mínimo, 80% de 

sua área construída desocupada há mais de cinco anos, exceto nos casos 

de pendências judiciais incidentes sobre o imóvel. 

Decorridos os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo sem 

que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e 

utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com 

pagamento em títulos da dívida pública.  

Direito de Preempção 

Descrito nos artigos 204 a 208, o direito de preempção trata do direito que o 

Poder Público Municipal poderá exercer para aquisição de imóvel urbano 

objeto de alienação onerosa entre particulares. Os imóveis colocados à 

venda nas áreas de incidência do direito de preempção deverão ser 

necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para 

aquisição pelo prazo de cinco anos. Para exercício deste direito, o poder 

público deverá destinar a área a uso especificado no PDE, no prazo de cinco 

anos a partir da aquisição do terreno. A aplicação efetiva deste direito 

encontra limitação intrínseca na falta de recursos disponíveis. 

Outorga Onerosa do Direito de Construir 

A outorga onerosa do direito de construir, descrita nos artigos art. 209 a 216, 

prevê que a Prefeitura poderá outorgar onerosamente o direito de construir 

acima do coeficiente de aproveitamento básico até o limite do coeficiente 

máximo para a zona de uso, mediante contrapartida financeira a ser 

prestada pelo beneficiário. Ficou delimitada a Macrozona de Qualificação e 
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Estruturação Urbana, como passível de aplicação da Outorga Onerosa de 

Potencial Construtivo Adicional, excetuadas as ZER, Z9, Z17, Z18, e 

corredores de uso especial Z8-CR a eles lindeiros, quando não contidos no 

perímetro de Operações Urbanas Consorciadas ou Áreas de Intervenção 

Urbana, ZEPEC e algumas zonas de uso Z8.  O potencial construtivo 

adicional passível de ser obtido mediante outorga onerosa foi limitado:  

I - nos lotes, pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo definido para a 

zona, área de Operação Urbana ou Área de Intervenção Urbana; 

II - nas zonas, áreas de Operação Urbana Consorciada e de Projetos 

Estratégicos pelo Estoque de Potencial Construtivo Adicional.  

Os estoques de potencial construtivo a serem concedidos através da outorga 

onerosa, foram estabelecidos na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo, devendo ser periodicamente reavaliados em função da capacidade do 

sistema de circulação, da infra-estrutura disponível, das limitações 

ambientais e das políticas de desenvolvimento urbano, diferenciados por uso 

residencial e não-residencial. O impacto na infra-estrutura decorrente da 

outorga onerosa de potencial construtivo e da transferência do direito de 

construir deverá ser monitorado, com respectiva publicação de relatórios de 

monitoramento, destacando as áreas críticas próximas da saturação. Caso 

este monitoramento revele que a tendência de ocupação de determinada 

área da Cidade a levará à saturação no período de um ano, a concessão da 

outorga onerosa do potencial construtivo adicional e a transferência do 

direito de construir poderão ser suspensas. A contrapartida financeira que 

corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo será calculada 

segundo a seguinte equação: 

Ct = Fp x Fs x B, onde: 

Ct = contrapartida financeira relativa a cada m² de área construída adicional.  
Fp  = fator de planejamento, entre 0,5 e 1,4.  
Fs  = fator de interesse social, entre 0 e 1,0.  
B  = vt ÷ CAb (benefício econômico agregado ao imóvel), sendo: 
vt = valor do m² do terreno fixado na Planta Genérica de Valores – PGV 
CAb = Coeficiente de Aproveitamento Básico.  
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Os fatores variam em função dos objetivos de desenvolvimento urbano e das 

diretrizes de uso e ocupação do solo.  

De acordo com o artigo 215 do PDE, o potencial construtivo adicional pode 

não ser vinculado a um projeto de edificação, e sim a um lote, com 

expedição da respectiva certidão de outorga onerosa, sendo convertido em 

direito de construir com a aprovação do respectivo projeto de edificação. A 

critério do executivo, as certidões expedidas poderão ser negociadas e 

transferidas para outro lote. 

Transferência do Direito de Construir 

Segundo o instrumento urbanístico de Transferência do Direito de Construir 

– descrita nos artigos 217 a 220, o Executivo poderá autorizar o proprietário 

de imóvel urbano necessário para fins de implantação de equipamentos 

urbanos e comunitários, preservação, servir a programas de regularização 

fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e 

habitação de interesse social a exercer o direito de construir em outro local 

passível de receber o potencial construtivo. Encaixam-se neste instrumento 

os imóveis localizados em ZEPEC, ZEPAG, faixas aluviais dos parques 

lineares e imóveis doados ao município para implantação e HIS em ZEIS.  

Neste caso, deve ser ressaltado que este instrumento só possui atrativo para 

imóveis que se localizam em áreas de interesse imobiliário. Para a 

implantação de parques lineares em margens de córregos na periferia este 

instrumento não pode ser considerado eficaz, uma vez que muitas vezes os 

moradores não possuem a titularidade da área ocupada. 

Áreas de Intervenção Urbana 

Áreas de Intervenção Urbana – descritas nos artigos 221 a 224 - 

compreendem áreas de Operação Urbana Consorciada, Áreas de Projeto 

Estratégico, áreas de implantação de Parques Lineares, Eixos e Pólos de 

Centralidade, áreas para a implantação de rede viária estrutural, áreas para 

implantação de rede estrutural de transporte público coletivo e áreas 

envoltórias do Rodoanel Metropolitano Mário Covas.  
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A criação de Áreas de Intervenção Urbana dependerá de lei que disciplina a 

aplicação dos instrumentos correspondentes às suas finalidades no âmbito 

de seus perímetros de abrangência, especialmente a outorga onerosa de 

potencial construtivo adicional e transferência do direito de construir. 

Nas Áreas de Intervenção Urbana poderão ser estabelecidos Coeficientes 

de Aproveitamento Máximo limitados a 4,0 (quatro), que poderão ser 

atingidos mediante Outorga Onerosa de Potencial Construtivo e 

Transferência do Direito de Construir, bem como estoques de potencial 

específicos, estabelecidos com base em estudos de capacidade de suporte 

da infra-estrutura de circulação e nas finalidades da intervenção. Segundo o 

parágrafo 40 do artigo 221, nas Áreas de Intervenção Urbana definidas no 

entorno das estações do sistema de transporte coletivo público metroviário e 

ferroviário, os Coeficientes de Aproveitamento Máximo e os estoques de 

potencial construtivo deverão ser estabelecidos com base em estudos da 

capacidade de suporte do sistema de circulação, para os níveis 

metropolitano e municipal, por bacia de tráfego intermunicipal e local. 

Segundo o artigo 223, ao longo dos trechos do Rodoanel Metropolitano 

foram definidas AIU de até 500 metros na Macrozona de Estruturação 

Urbana e de até 300 metros nos trechos de Macrozona de Proteção 

Ambiental, para as quais está prevista a implantação de parques, não sendo 

permitidas ligações com o sistema viário do município.   

Operações Urbanas Consorciadas  

As Operações Urbanas Consorciadas – descritas nos artigos 225 a 234 – 

foram descritas como um conjunto de medidas com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 

tendo por objetivo alcançar transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e a valorização ambiental, ampliando os espaços 

públicos, organizando o transporte coletivo, implantando programas 

habitacionais de interesse social e melhorias de infra-estrutura e sistema 

viário num determinado perímetro. Cada nova Operação Urbana 

Consorciada deverá ser criada por lei específica. Foram delimitadas na lei do 

PDE áreas para as Operações Urbanas Consorciadas Diagonal Sul, 
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Diagonal Norte, Carandiru-Vila Maria, Rio Verde-Jacú, Vila Leopoldina, Vila 

Sônia e Celso Garcia, Santo Amaro e Tiquatira, além das existentes Faria 

Lima, Água Branca, Centro e Águas Espraiadas, cujos perímetros estão 

indicados no Mapa 09.  

Nas áreas de Operações Urbanas Consorciadas o coeficiente de 

aproveitamento básico é correspondente ao definido para a zona em que se 

situam os lotes e o máximo igual a 4,0. Existe uma possibilidade de 

ultrapassar o CA máximo de 4,0 para os lotes contidos num raio de 600 m 

em torno das estações do transporte ferroviário, desde que o coeficiente de 

aproveitamento bruto não ultrapasse 4,0. 

Pode ser prevista nas Operações Urbanas Consorciadas a modificação de 

índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto 

ambiental delas decorrente e o impacto de vizinhança, bem como 

regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente.   

Cada operação urbana consorciada deve ser aprovada por lei que contenha, 

no mínimo: 

− delimitação do perímetro da área de abrangência; 

− finalidade da operação  

− programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; 

− estudo prévio de impacto ambienta e de vizinhança; 

− programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação; 

− solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, 

no caso da necessidade de remover os moradores de favelas e 

cortiços; 

− garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial 

valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, 

protegidos por tombamento ou lei; 
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− instrumentos urbanísticos previstos na operação; 

− contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função dos benefícios recebidos; 

− estoque de potencial construtivo adicional; 

− forma de controle da Operação, obrigatoriamente compartilhado com 

representação da sociedade civil; 

− conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de 

contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos 

concedidos.  

Os recursos obtidos pelo Poder Público serão aplicados exclusivamente no 

programa de intervenções definido pela lei de criação da Operação Urbana 

Consorciada.   

A lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada poderá prever a 

emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção - CEPAC, que serão vendidos em leilão 

ou utilizados no pagamento das obras, desapropriações ou aquisição de 

terreno para a construção de HIS na área de abrangência da Operação.  

Fundo de Desenvolvimento Urbano  

O Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB (art. 235 a 238) foi criado 

com finalidade de realizar investimentos para concretizar os objetivos, 

diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes 

ou decorrentes da Lei do Plano Diretor Estratégico.  

Este Fundo deverá ser constituído por recursos provenientes de dotações 

orçamentárias e créditos suplementares, repasses ou dotações de origem 

orçamentária da União ou do Estado de São Paulo, empréstimos de 

operações de financiamento internos ou externos, contribuições ou doações, 

acordos, contratos, consórcios e convênios, rendimentos obtidos com a 

aplicação do seu próprio patrimônio, outorga onerosa do direito de construir, 

contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base 

na lei do Plano Diretor Estratégico, excetuada aquela proveniente do 
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asfaltamento de vias públicas, receitas provenientes de concessão 

urbanística, multas, de transferência do direito de construir e  outras receitas 

eventuais.   

Os recursos do FUNDURB deverão ser aplicados em: 

− execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para 

constituição de reserva fundiária;   

− transporte coletivo público urbano;  

− ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infra-

estrutura, drenagem e saneamento;  

− implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços 

públicos de lazer e áreas verdes;  

− proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, 

incluindo o financiamento de obras em imóveis públicos classificados 

como ZEPEC;  

− criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de 

interesse ambiental.    

Uma constatação interessante é que não está definido o órgão da PMSP 

responsável pelo gerenciamento do fundo, apenas que o mesmo será 

exercido por um conselho gestor, porém sua aplicação refere-se a 

atribuições de diferentes secretarias da PMSP. 

Concessão Urbanística 

Tratada no artigo 239, a Concessão Urbanística descreve que o Poder 

Executivo pode delegar, mediante licitação, à empresa ou a conjunto de 

empresas, em consórcio, a realização de obras de urbanização ou de 

reurbanização de região da Cidade, inclusive loteamento, re-loteamento, 

demolição, reconstrução e incorporação de conjuntos de edificações para 

implementação de diretrizes do Plano Diretor Estratégico.  
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Instrumentos de Regularização Fundiária  

Tratados nos artigos 240 a 245 descreve como o Executivo deverá 

incorporar os assentamentos precários, favelas, loteamentos irregulares e 

cortiços, visando sua regularização urbanística e fundiária, mediante a 

utilização de instrumentos urbanísticos próprios como a criação de Zonas 

Especiais de Interesse Social; a concessão do direito real de uso; a 

concessão de uso especial para fins de moradia; o usucapião especial de 

imóvel urbano; o direito de preempção e a assistência técnica urbanística, 

jurídica e social, gratuita.   

O Executivo deverá outorgar àquele que, até 30 de junho de 2001, residia 

em área urbana de até 250m² de propriedade pública, por 5 (cinco) anos, 

ininterruptamente e sem oposição, título de Concessão de Uso Especial para 

Fins de Moradia em relação à referida área ou edificação, desde que não 

seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural.  

Instrumentos de Gestão Ambiental  

Segundo o PDE, o zoneamento ambiental do Município - descrito nos artigos 

248 a 255 – seria instituído por lei, sendo instrumento definidor das ações e 

medidas de proteção e recuperação da qualidade ambiental do território da 

cidade.  

Ficou instituído o Termo de Compromisso Ambiental - TCA, documento 

a ser firmado entre o Poder Público e particulares, resultante da negociação 

de contrapartidas em casos de autorização prévia para corte de árvores.  

Foi também instituído o Programa de Intervenções Ambientais, coordenado 

pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEMPLA e Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA, com a finalidade de melhorar 

a qualidade ambiental do Município, compreendendo um conjunto de ações 

voltadas para ampliação das áreas integrantes do Sistema de Áreas Verdes, 

aumento das áreas permeáveis,  controle de inundações, recuperação de 

nascentes e despoluição de cursos d’água,  recuperação de áreas 

degradadas, identificação e reabilitação de áreas contaminadas, controle da 
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poluição do ar e emissões de ruído e radiações e preservação das Áreas de 

Proteção aos Mananciais.  

Relatório de Impacto Ambiental e de Vizinhança 

Considerado nos artigos de 256 a 259, dispõe que a localização, construção, 

instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e 

atividades que utilizem recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos e atividades 

capazes de causar degradação ambiental, de acordo com a Resolução 

CONAMA n0 001/86, dependerão de prévio licenciamento do órgão 

ambiental municipal competente. A Licença Ambiental para 

empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente será emitida 

somente após a avaliação do prévio Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA).  

O estudo a ser apresentado para a solicitação da Licença Ambiental deverá 

contemplar o diagnóstico ambiental da área, descrição da ação proposta e 

suas alternativas, identificação, análise e previsão dos impactos 

significativos, positivos e negativos, definição das medidas mitigadoras dos 

impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras dos impactos 

positivos.  

O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá contemplar os efeitos 

positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade 

de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a 

análise das questões de adensamento populacional, equipamentos urbanos 

e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de 

tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem 

urbana e patrimônio natural e cultural, bem como definição das medidas 

mitigadoras dos impactos negativos, bem como daquelas intensificadoras 

dos impactos positivos.  
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4.4 Sistema de Planejamento Urbano  

Segundo o PDE, o Executivo deverá promover adequação da sua estrutura 

administrativa para a incorporação dos objetivos, diretrizes e ações previstas 

na lei do PDE, mediante a reformulação das competências de seus órgãos 

da administração direta.   

Além disso, segundo o artigo 262 deveriam ser realizados entendimentos 

com municípios vizinhos e com a região metropolitana, para formulação de 

políticas, diretrizes e ações comuns que abranjam a totalidade ou parte de 

seu território, destinadas à superação de problemas setoriais ou regionais 

comuns. Desta forma, está claro que, no texto da lei existiu a preocupação 

de uma articulação regional na solução de problemas que deveriam ter um 

melhor tratamento em esferas de planejamento mais regionais.    

Foi também ressaltado que os planos da cidade deverão ser compatíveis 

entre si e seguir as políticas de desenvolvimento urbano contidas no PDE, 

bem como considerar os planos intermunicipais e metropolitanos de cuja 

elaboração a Prefeitura tenha participado. O atendimento desta diretriz pelos 

planos regionais será analisado no Capítulo 6, que aborda os Planos 

Regionais.  

O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Participativo e 

o Orçamento Anual deveriam incorporar as diretrizes e prioridades 

estabelecidas no PDE.  

Segundo os artigos 264 a 268 do PDE, o município deveria manter 

atualizado o Sistema Municipal de Informações, progressivamente geo-

referenciadas em meio digital.  

O Sistema Municipal de Informações deveria oferecer indicadores de 

qualidade dos serviços públicos, da infra-estrutura instalada e dos demais 

temas pertinentes a serem anualmente aferidos, publicados no Diário Oficial 

do Município e divulgados por outros meios a toda a população.  

Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários de serviços 

públicos que desenvolvem atividades no município deveriam também 
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fornecer ao Executivo todos os dados e informações considerados 

necessários ao Sistema Municipal de Informações.   

Segundo os artigos 269 a 278, o Sistema e o Processo Municipal de 

Planejamento Urbano seriam desenvolvidos pelos órgãos do Executivo, com 

a participação da sociedade, garantindo os instrumentos necessários para 

sua efetivação, sendo composto por órgãos públicos, Planos Municipais, 

Regionais e Planos de Bairro, Sistema Municipal de Informação e 

participação popular.   

Previstos nos artigos 273 a 278 do PDE, os Planos Regionais deveriam ser 

elaborados pelas Subprefeituras com a supervisão da Secretaria Municipal 

de Planejamento Urbano e da Secretaria das Subprefeituras.  

Os Planos Regionais deveriam, segundo o PDE, ser elaborados com a 

participação dos moradores dos bairros que compõem cada região, em todas 

as fases de desenvolvimento, desde os diagnósticos, concepção, aprovação, 

monitoramento, fiscalização e revisão em todas as ações, com base em 

plena informação, disponibilizada pelo Executivo, em tempo hábil para subsidiar 

o processo de discussão, elaboração e decisão.   

Segundo o artigo 277, nos Planos Regionais deveria constar, no mínimo:  

− delimitação das novas áreas em que se aplicam os instrumentos da 

Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade;  

− hierarquização do sistema viário local e plano de circulação e 

transporte;  

− proposta de destinação de áreas e equipamentos  públicos e áreas 

verdes;  

− áreas reservadas para bolsões, conforme Lei 11.322/1992;  

− projetos de intervenção urbana;  

− proposta de tombamento ou outras medidas legais de prestação e 

preservação de bens móveis e imóveis da região;  

− aplicação no território da Subprefeitura, das diretrizes de uso e 

ocupação do solo previstas no Plano Diretor;  
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− proposta de composição, com Subprefeituras  vizinhas, de instâncias 

intermediárias de planejamento e gestão, sempre que o tema ou 

serviço exija tratamento além dos limites territoriais da Subprefeitura;  

− proposta de ação articulada de planejamento e gestão com as 

Subprefeituras e municípios limítrofes, com base em diretrizes 

governamentais para a Política Municipal de Relações Metropolitanas;  

− proposta de ações indutoras do desenvolvimento local, a partir das 

vocações regionais;  

− indicação de prioridades, metas e orçamento regional, para a 

Subprefeitura;  

− proposta de prioridades orçamentárias relativas aos serviços, obras e 

atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura.  

Entendemos que estas exigências mínimas relativas ao escopo dos Planos 

Regionais contêm as diretrizes de integração cuja efetiva implementação 

estamos verificando neste trabalho. 

Foi assegurada no artigo 279 a participação direta da população em todas 

as fases do processo de gestão da Política Urbana da Cidade, através das 

seguintes instâncias: Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

Assembléias Regionais de Política Urbana, Audiências Públicas, iniciativa 

popular de Projetos de Lei, planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano e Conselhos reconhecidos pela PMSP. 

Foi criado no artigo 284 o Conselho Municipal de Política Urbana, constituído 

por representantes de regiões da cidade indicados pelo Executivo, 

representantes indicados por entidades representativas de setores 

econômicos, profissionais, movimentos sociais e entidades da sociedade 

civil, e representantes de órgãos públicos municipais. 

Foi também instituída no artigo 286 a Câmara Técnica de Legislação 

Urbanística - CTLU, com as seguintes atribuições: 

− analisar casos não previstos e dirimir dúvidas na aplicação, da 

legislação de parcelamento, Uso e Ocupação do Solo;  
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− emitir parecer técnico sobre propostas de alteração da legislação de 

parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, quando solicitado;  

− emitir parecer técnico sobre propostas de alteração do Plano Diretor;  

− emitir parecer técnico sobre projetos de lei de interesse urbanístico e 

ambiental;  

− aprovar as propostas de participação dos interessados nas 

Operações Urbanas Consorciadas, quando assim dispuser a lei 

específica;  

− acompanhar a aplicação do Plano Diretor Estratégico;  

− responder consultas e emitir parecer para os fins previstos na 

legislação municipal;  

− apoiar tecnicamente o CMPU, no que se refere às questões 

urbanísticas e ambientais; 

− encaminhar suas propostas para manifestação do CMPU;  

− elaborar proposta de seu regimento interno.   

Como outras instâncias de participação, o PDE prevê a realização de 

Audiências Públicas referentes a empreendimentos ou atividades públicas 

ou privadas em processo de implantação, de impacto urbanístico ou 

ambiental com efeitos potencialmente negativos sobre a vizinhança no seu 

entorno, o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança 

da população, para os quais será exigido estudo e relatório de impacto 

ambiental e de vizinhança.  

Os conflitos de interesses envolvendo legislação de uso e ocupação do solo 

seriam resolvidos através de acordos de convivência, mediados e 

homologados pelo Executivo. 

Segundo o artigo 293 do PDE, o Executivo deveria encaminhar à Câmara 

Municipal o projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico em 2006, 

adequando as ações estratégicas nele previstas e acrescentando áreas 

passíveis de aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, o 

que efetivamente está ocorrendo.  
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5. Planos Regionais e Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Este capítulo aborda a Lei n0 13.885 de 25 de agosto de 2004, através sua 

análise e síntese. Esta Lei estabeleceu normas complementares ao Plano 

Diretor Estratégico, instituiu os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras e dispôs sobre o parcelamento, disciplina e ordenamento do 

Uso e Ocupação do Solo no Município de São Paulo. 

As disposições gerais da disciplina do Uso e Ocupação do Solo foram 

apresentadas conjuntamente aos Planos Regionais Estratégicos e tiveram 

como referência os coeficientes de aproveitamento e as zonas criadas pelo 

PDE, apresentadas no Capítulo 4.  

O Plano Regional de cada uma das Subprefeituras apresentou parâmetros 

específicos para as diferentes zonas de uso, tentando retratar as 

particularidades de cada região, respeitando os coeficientes básicos e 

máximos já estabelecidos pelo PDE bem como as disposições da disciplina 

de Uso e Ocupação do Solo. 

Esta Lei foi estruturada em 3 (três) partes: 

• Apresentação e Definições (Art. 10 e 20) 

• Parte I - apresenta normas complementares ao Plano Diretor 

Estratégico, ajustes e complementações decorrentes da 

elaboração dos PRE’s (Art.30 ao 470)  

• Parte II - institui os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras, apresentados na forma de livros, numerados de 

I a XXXI. Cada um dos livros contém o PRE de uma 

Subprefeitura e seus respectivos Quadros e Mapas. (Art. 480 

ao 940 - apresentação geral dos PRE’s e principiais diretrizes 

por região. Anexos I ao XXXI, correspondem aos livros dos 

PRE’s de cada uma das 31 Subprefeituras, com numeração 

própria de artigos) 
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• Parte III - dispõe sobre o Parcelamento, Disciplina e Ordena o 

Uso e Ocupação do Solo. (Art. 950 ao 2750) 

5.1 Normas Complementares ao Plano Diretor Estratégico 

Foram acrescidos alguns elementos definidos no Plano Diretor Estratégico, 

tanto no que se refere à Rede Hídrica Estrutural como em relação à Rede 

Viária Estrutural e Pólos de Centralidades. 

Foram também propostos novos melhoramentos viários através dos Planos 

Regionais Estratégicos das Subprefeituras, bem como regulamentações 

para os passeios. Os passeios – segundo o PRE - deverão ser parte 

integrante dos projetos de ajuste geométrico e dos projetos de 

melhoramentos viários e transporte público. Foi também prevista como 

obrigatória para os novos projetos da rede viária estrutural e para os projetos 

viários dos planos de reurbanização a implantação da galeria técnica de 

infra-estrutura, devendo ser objeto de concessão onerosa do subsolo, 

estabelecida em legislação específica. 

É importante salientar que antes desta Lei, os projetos desenvolvidos pela 

Secretaria de Infra Estrutura-Urbana e Obras (SIURB) não contemplavam 

passeios (que é de atribuição dos proprietários), e também não existia a 

previsão legal de implementação de galeria técnica. Deve-se considerar que 

esta previsão acarreta um ônus a mais para a municipalidade, decorrente da 

implantação destas benfeitorias, o qual deverá ser também considerado nos 

estudos de viabilidade de implantação destas obras. 

Para aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos no PDE, foram 

estabelecidos critérios adicionais àqueles já descritos pela Lei n0 13.430/02. 

Ficou estabelecido que estes instrumentos poderão ser utilizados para áreas 

fixadas pelos Planos Regionais Estratégicos, pela Lei n0 13.430/02 e outras 

áreas que forem instituídas por lei, cujos proprietários serão notificados a dar 

melhor aproveitamento em prazo determinado, sob pena de sujeitar-se ao 

IPTU progressivo no tempo e à desapropriação com pagamento em títulos. 

Estas áreas são relativas aos imóveis considerados não edificados, 

subutilizados, ou não utilizados localizados nas ZEIS 2 e 3, áreas de 
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Operações Urbanas Consorciadas, áreas de Projetos Estratégicos e aquelas 

inseridas nos perímetros dos distritos municipais centrais providos de infra-

estrutura. 

Quanto à Outorga Onerosa do Direito de Construir, as áreas passíveis de 

aplicação são as pertencentes a Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana, incluindo-se as Áreas de Intervenção Urbana, as Áreas de 

Operações Urbanas aprovadas por leis específicas e as zonas de uso cujo 

coeficiente de aproveitamento máximo for maior que o básico. Uma 

constatação interessante é que este instrumento só será exercido com 

eficácia em áreas de maior interesse imobiliário, uma vez que nestas áreas 

os empreendedores esperam ter retorno da outorga efetivamente paga. Por 

outro lado, em áreas periféricas com baixo valor de terreno poderá ocorrer 

dificuldade para retorno financeiro de investimentos do setor imobiliário. 

A Transferência do Direito de Construir será exercida em imóveis 

enquadrados como ZEPEC, imóveis doados para o Município nas ZEIS para 

implantação de Habitação de Interesse Social, nos imóveis, lotes ou glebas 

localizados na Macrozona de Proteção Ambiental, em imóveis de 

propriedade particular enquadrados no sistema de áreas verdes no 

município, em áreas de ocorrência de vegetação significativa nas ZEPAG e 

nos imóveis, lotes ou glebas localizados nas faixas aluviais dos parques 

lineares. Neste último caso, o potencial construtivo poderá ser transferido 

para as faixas de até 200 metros, localizadas dentro do perímetro das Áreas 

de Intervenção Urbana dos parques lineares estabelecidos pelos Planos 

Regionais das Subprefeituras. O potencial construtivo transferível poderá ser 

negociado, no todo ou em parte, para um ou mais lotes, ficando vinculado ao 

imóvel receptor, não sendo admitida nova transferência. 

Este instrumento poderá de fato beneficiar áreas de ZEPEC localizadas em 

regiões de interesse imobiliário. Para as áreas localizadas na Macrozona de 

Proteção Ambiental, o coeficiente de aproveitamento virtual é muito baixo 

para que, efetivamente, este instrumento tenha validade. Por outro lado, em 

relação aos Parques Lineares, quando localizados em regiões periféricas e 

ocupados por habitações precárias, sem titularidade e sem interesse 
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imobiliário, aparentemente este instrumento não apresentará grande atração 

para investidores particulares. 

Em relação a Áreas de Intervenção Urbana previstas nos Planos Regionais, 

destinadas à implantação de projetos de requalificação urbana, parques 

lineares, rede viária estrutural e rede estrutural de transporte público 

coletivo, a aprovação de edificação com área construída acima do 

coeficiente de aproveitamento básico, deverá ocorrer segundo um Projeto 

Urbanístico Específico, contendo os respectivos objetivos e diretrizes, 

delimitação da área, instrumentos de política urbana a serem utilizados e 

suas finalidades, definição das áreas passíveis de receber potencial 

construtivo adicional e seu limite máximo, respeitado o estoque de potencial 

construtivo do distrito onde se localiza a área e o Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo de até 4,0. O Projeto Urbanístico Específico 

também deverá conter a definição das obras a serem executadas, as 

respectivas finalidades e as áreas necessárias para sua implantação, 

solução habitacional para a população a ser deslocada e tratamento 

paisagístico da área envoltória das obras previstas. 

Quando houver sobreposição de 2 (dois) ou mais tipos de Áreas de 

Intervenção Urbana, deverão ser compatibilizados os objetivos, instrumentos 

e diretrizes de desenvolvimento das Áreas de Intervenção Urbana, exceto 

nas Operações Urbanas Consorciadas, em que prevalecerá o estabelecido 

na Lei da Operação Urbana Consorciada. 

A execução de uma Área de Intervenção Urbana Parque Linear por um 

empreendedor privado deverá abranger área mínima de 5.000 m2 com, no 

mínimo 100m de extensão ao longo dos cursos d'água e fundos de vale. 

A transformação das áreas lindeiras aos córregos existentes no município 

através deste instrumento deve ser considerada bastante positiva, pois além 

do aumento das áreas permeáveis ao longo do trecho adjacente ao córrego 

na planície aluvial, impede a implantação de edificações em áreas 

inundáveis, minimizando portanto o problema de invasões de moradias em 

situação precária. No entanto, parece pertinente questionar se existe 

interesse imobiliário do empreendedor privado para investimento nestas 
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áreas, uma vez que a própria prefeitura não dispõe de verbas suficientes 

para esta finalidade, e nem mesmo está equipada para efetiva fiscalização 

quanto às invasões que ocorrem rotineiramente nestas áreas, que não são 

passíveis de ocupação. Deve também ser considerada a necessidade de se 

solucionar a questão habitacional para os moradores de habitações 

precárias comuns nas margens de córregos da periferia da cidade (remoção 

das famílias e sua alocação em áreas mais favoráveis). 

Segundo a Lei n0 13.885/04, as Subprefeituras poderão propor Projetos 

Estratégicos e Planos de Bairro, com a finalidade de detalhar as diretrizes 

propostas e definidas pelos respectivos Planos Regionais. Estes Planos de 

Bairro poderão propor a complementação da infra-estrutura básica, a 

implantação de equipamentos sociais, soluções de controle de tráfego, 

melhoria das condições de circulação de pedestres com melhorias nos 

passeios e iluminação pública, requalificação das calçadas para incluir parte 

de área permeável, medidas para a melhoria da coleta de lixo e implantação 

da coleta seletiva, medidas para melhorar as condições de segurança 

pública e outras. 

Os Planos de Bairro, com base no estudo da capacidade de suporte da infra-

estrutura e observadas as diretrizes do Plano de Circulação Viária e 

Transportes, poderão indicar a vazão máxima de tráfego a ser adotada nas 

vias locais e coletoras das zonas exclusivamente residenciais - ZER e da 

zona mista de baixa densidade - ZM-1 e propor mecanismos de controle 

para evitar que ela seja ultrapassada. 

Estes Planos de Bairro poderão se constituir em importante instrumento de 

gestão com efetiva participação da comunidade interessada, porém ainda 

não foram objeto de proposição por parte das Subprefeituras, existindo 

apenas casos de estudos isolados que poderão eventualmente ser 

incorporados na revisão do PRE. 

5.2 Os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras 

A Parte II da Lei n0 13.885/04 trata dos Planos Regionais de cada uma das 

31 Subprefeituras nas quais o município foi dividido pela Lei n0 13.399/02. 
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Estes Planos Regionais foram definidos como parte complementar ao Plano 

Diretor Estratégico, com objetivo de constituir-se em instrumento 

determinante da ação no território de cada Subprefeitura. 

O PRE abrange a totalidade do território de cada Subprefeitura e contempla 

proposições relativas às suas particularidades, devendo definir os aspectos 

físicos, territoriais e sociais, inclusive parâmetros urbanísticos a serem 

observados para cumprimento da função social da propriedade, em 

consonância com o Estatuto da Cidade. O Plano Regional Estratégico de 

cada Subprefeitura deveria apresentar as diretrizes urbanísticas e 

ambientais consideradas adequadas na correção de desigualdades sociais e 

regionais específicas de cada distrito que compõe a Subprefeitura. 

Foram delimitados em cada PRE Áreas de Intervenção Urbana, Projetos 

Estratégicos de Intervenção Urbana e Operações Urbanas Consorciadas. 

Além disso, cada Subprefeitura propôs a priorização dos investimentos 

urbanos e atribuiu um grau de prioridade para cada proposta segundo os 

horizontes de 2006 ou 2012. 

No território das Subprefeituras de Santana/Tucuruvi, Tremembé/Jaçanã, 

M'Boi Mirim, Cidade Ademar, Socorro e Parelheiros, foram definidas 

diretrizes de uso e ocupação do solo em consonância com a legislação 

específica para a área de proteção de mananciais. 

Sintetizam-se a seguir os principais objetivos da Política de desenvolvimento 

Urbano para cada região do Município, bem como as intervenções e 

instrumentos de desenvolvimento propostos. 

5.2.1 Região Norte 

Entre os principais objetivos da política de desenvolvimento urbano 

ambiental para esta região do município foram listados a valorização da 

beleza natural e estímulo ao ecoturismo; preservação da Serra da 

Cantareira; promover a regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda, onde seja adequada sua 

permanência; controle do uso e ocupação do solo ao longo das rodovias 

Anhangüera e Bandeirantes visando à proteção ambiental e permitir 
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atividades industriais e de prestação de serviços ao longo do Rodoanel 

Metropolitano Mário Covas; promover a integração entre núcleos urbanos e 

Subprefeituras vizinhas separadas pelas grandes rodovias; promover a 

formação e a capacitação da população da região em atividades 

relacionadas à educação ambiental, bem como o desenvolvimento dos 

centros comerciais; reverter o processo de ocupação desordenada em áreas 

ambientalmente frágeis e ampliar as articulações urbanas entre a região 

norte e os municípios da Sub-região Norte da região metropolitana. 

Foram também definidas várias intervenções prioritárias na Rede Viária 

Estrutural, com o objetivo de promover a interligação das Subprefeituras e 

garantir maior acessibilidade e mobilidade na região. Entre as principais, 

destacam-se a implantação da Via Estrutural Leste-Oeste (Via das Torres), 

fazendo a ligação da Av. Braz Leme até Av. Anastácio; melhoria da Av. 

Cantídio Sampaio, implantação da Via de Fundo de Vale ao longo do 

Córrego da Paciência, prolongamento da Av. Inajar de Souza até o 

Rodoanel, implantação da 3ª pista na Marginal Tietê e melhoria de ligações 

viárias locais. 

Quanto aos instrumentos de intervenção urbana na região foram previstos a 

implantação de Parques Lineares, delimitados nos PRE’s das 

Subprefeituras, Operação Urbana Carandiru/Vila Maria, Operação Urbana 

Diagonal Norte e AIU - Rodoanel Metropolitano Mário Covas. 

5.2.2 Região Leste 

Ficaram estabelecidos como principais objetivos da política de 

desenvolvimento urbano ambiental para a região leste a implementação de 

programas e políticas públicas que promovam desenvolvimento social, 

econômico e ambiental; estímulo de transformações urbanísticas, através 

das  Operações Urbanas Consorciadas e Áreas de Intervenção Urbana e 

implementação das obras de drenagem necessárias. Além destas, foram 

também destacados como objetivos a proteção das nascentes; recuperação 

de áreas degradadas; conter o processo de ocupação da franja periférica do 

extremo leste; recuperação e proteção dos remanescentes da APA da 

Várzea do Rio Tietê; intensificar a construção de Habitações de Interesse 
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Social para os moradores de habitações precárias e estímulos para as 

Habitações do Mercado Popular. 

Entre as intervenções na Rede Viária Estrutural consideradas prioritárias, 

destacam-se a complementação da via Estrutural Jacu-Pêssego, extensão 

da Radial Leste/Tiquatira até Guaianases, implantação de Via de apoio Sul 

complementando a Avenida Dr. Assis Ribeiro paralela à Marginal do Rio 

Tietê, interligando a região do Bom Retiro até São Miguel/Itaim Paulista, 

melhoria das condições físicas, operacionais e paisagísticas das avenidas 

Celso Garcia e Rangel Pestana, ligação das Rodovias Dutra e Fernão Dias e 

Marginal do Rio Tietê com a via Anchieta, através da avenida Salim Farah 

Maluf e sua continuidade em túnel na região de Vila Prudente e nova via 

lindeira ao Córrego dos Meninos, melhoria da ligação entre São Paulo e 

Guarulhos, nova via ao sul da marginal do Rio Tietê, desde o Bom Retiro até 

a Avenida  Aricanduva. 

Os instrumentos de intervenção urbana regional são a Operação Urbana 

Consorciada Diagonal Sul (Ipiranga e Mooca); Operação Urbana 

Consorciada Rio Verde-Jacú; AIU - Centralidade Celso Garcia; Operação 

Urbana Consorciada Amador Bueno; dinamização e ampliação do Parque do 

Carmo para eventos de caráter metropolitano; implantação do Campus da 

USP na Zona Leste e AIU - Projeto Estratégico do Programa de 

Desenvolvimento Econômico Leste – PRODEL, com perímetro igual ao da 

Operação Urbana Rio Verde-Jacu. 

5.2.3 Região Sul 

Os objetivos de desenvolvimento urbano ambiental para a região sul, na 

região dos mananciais e de proteção ambiental do município são promover o 

desenvolvimento da região a partir de atividades econômicas compatíveis 

com a produção de água, priorizando os eixos de turismo sustentável, 

desenvolvimento rural e saneamento ambiental. Foi adotado como princípio 

o tratamento conjunto dos problemas sociais e ambientais e vetores de 

desenvolvimento, conjugando esforços para reverter a lógica da ocupação 

irregular dos mananciais e promovendo saneamento ambiental com 

proteção dos recursos naturais; reurbanização e regularização dos 
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assentamentos precários; ampliação dos territórios protegidos; preservação 

e a valorização da paisagem local constituída pelas represas Billings e 

Guarapiranga; garantia da qualidade da água e reserva de abastecimento 

para o Município de São Paulo e região metropolitana, bem como a 

mudança do perfil sócio-econômico da região. Para as áreas que 

apresentam urbanização consolidada as diretrizes de desenvolvimento são a 

melhoraria do padrão urbanístico dos espaços públicos dos bairros; 

consolidação dos distritos de Moema e Vila Mariana como área de convívio 

equilibrado entre usos residenciais e não residenciais; manutenção dos 

bairros com características exclusivamente residenciais e ordenação do uso 

e ocupação do solo de forma a reduzir os conflitos entre usos incômodos e 

residenciais.  

Foram previstos na Rede Viária Estrutural algumas obras de intervenção, 

podendo ser citadas entre as principais a melhoraria das ligações entre a 

zona sul e o restante da cidade, por meio de uma nova transposição sobre o 

Rio Pinheiros; promoção de  gestões junto ao Metrô quando da implantação 

da futura linha 5, visando garantir espaços de uso público no entorno das 

futuras estações; melhoraria da Avenida Francisco Morato e da Estrada do 

Campo Limpo; prolongamento da Avenida das Nações Unidas em direção a 

Pedreira e Cidade Dutra; melhoraria da Avenida Washington Luís para apoio 

do corredor de ônibus; prolongamento da avenida Água Espraiada até a 

Rodovia dos Imigrantes; estabelecimento da ligação da via Anchieta até a 

avenida Salim Farah Maluf, utilizando as margens do Córrego dos Meninos; 

implantação da ligação da Avenida Eng0 Luís Carlos Berrini com a Avenida 

Eng0 Euzébio Stevaux; duplicação da estrada de Itapecerica, rediscussão do 

traçado sul do Rodoanel Mário Covas e de sua função estratégica, de forma 

articulada entre os municípios da sub-região sul e leste da RMSP. 

Os instrumentos de intervenção urbana regional estratégica para promover 

transformações urbanísticas são a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, Área de Intervenção Urbana - Aeroporto de Congonhas, AIU - 

Vila Andrade/Paraisópolis, Operação Urbana Consorciada Pólo de 

Desenvolvimento Sul e AIU – 23 de Maio. 
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5.2.4 Região Oeste 

Foram definidos como objetivos da política de desenvolvimento urbano 

ambiental para a região oeste do município o incentivo à implantação de 

atividades terciárias; promoção turística e cultural do Memorial da América 

Latina; implantação de atividades esportivas, turísticas e culturais, 

conjuntamente à implantação de um novo Estádio na Água Branca; 

promover a valorização da paisagem regional, mantendo os referenciais 

visuais representados pelo espigão demarcado pelas avenidas Cerro Corá, 

Heitor Penteado, Dr. Arnaldo e Paulista, do Pico do Jaraguá e Serra da 

Cantareira e dos vales dos Rios Tietê e Pinheiros; promover a qualificação 

das áreas de uso público relacionadas com as centralidades da Lapa e 

Memorial da América Latina; estruturar o espaço urbano através de 

requalificação urbana de áreas do Centro da Lapa e dos distritos Barra 

Funda e Vila Leopoldina; minimizar as interferências do tráfego de 

passagem nas zonas exclusivamente  residenciais (ZER), em especial 

Pinheiros e Pacaembu. 

Foram definidas como intervenções prioritárias na Rede Viária Estrutural a 

ampliação e duplicação do entroncamento da Avenida Heitor Penteado com 

a Avenida Cerro Corá, implantação da passagem em desnível no 

entroncamento da avenida Rebouças com a avenida Faria Lima e a 

construção de túnel sob a avenida Giovanni Gronchi e sob o Parque da 

Previdência para redução do impacto do tráfego de passagem nos bairros 

residenciais. 

Os instrumentos de intervenções urbanas previstos foram a Operação 

Urbana Água Branca, Operação Urbana Consorciada Diagonal Norte, 

Operação Urbana Consorciada Vila Leopoldina, Operação Urbana 

Consorciada Faria Lima, Operação Urbana Vila Sônia, as Áreas de 

Intervenção Urbana -AIU constantes dos Planos Regionais  Estratégicos, 

plano de controle do tráfego de passagem no interior dos bairros 

residenciais, em especial Lapa, Pinheiros e Butantã e a AIU - Rodoanel 

Metropolitano Mário Covas - trecho Oeste, para implantação de parques 

lineares e do Pólo de Distribuição de Cargas. 
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5.2.5 Região Centro 

Foram estabelecidos como objetivos da política de desenvolvimento urbano 

ambiental para a região central o estímulo à instalação de atividades 

diversificadas de alta tecnologia. Também está citado no PRE o 

fortalecimento das funções turísticas de entretenimento, lazer, cultura e de 

negócios; diversificação de usos na área central da cidade, incentivando o 

uso habitacional e atividades culturais e de lazer; resgatar, valorizar e 

incentivar a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental urbano; 

recuperação de áreas degradadas, em especial aquelas ocupadas por 

habitações precárias; incentivo a multiplicidade de usos; estímulo à 

produção de novas unidades habitacionais para diferentes faixas de renda e 

destinadas a diferentes composições familiares. 

Foram definidas como prioritárias as intervenções na Rede Viária Estrutural 

que promovam requalificação das vias e espaços públicos que compõem o 

Programa Monumenta Luz; implantar a ligação da avenida Ribeiro de Lima 

com avenida Duque de Caxias, passando sob o Jardim da Luz e CPTM e 

estimular a implantação de garagens subterrâneas. 

Foram definidos como instrumentos de Intervenções Urbanas na região 

central a Operação Urbana Centro, o Programa de Reabilitação da Área 

Central - Ação Centro - PMSP/BID e o Programa Monumenta - Luz em 

conjunto com o Governo do Estado de São Paulo. 

Anexos à Parte II estão os 31 Livros correspondentes aos Planos Regionais 

das Subprefeituras. Serão detalhados no Capítulo 6 os Panos Regionais 

relativos às Subprefeituras do Butantã, Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana. 

5.3 Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo  

A Parte III da Lei 13.885/04 trata da disciplina e ordenamento do 

parcelamento, uso e ocupação do solo. Esta disciplina possui como 

objetivos, de acordo com suas definições: 

• Estímulo ao desenvolvimento urbano; 

• Assegurar a forma de ocupação urbana compatível com as 

características ambientais em cada parcela do território; 
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• Proporcionar a distribuição equilibrada das atividades econômicas no 

território para a redução do tempo de circulação, melhor atendimento 

das necessidades da população e propiciar uma maior oferta de 

empregos próximos à moradia, permitindo o uso misto na cidade, 

inclusive no mesmo lote e edificação; 

• Eliminar os obstáculos à coexistência de usos no mesmo lote ou 

edificação, e permitir a mudança de usos na mesma edificação; 

• Estabelecer os níveis de incomodidade de alguns usos sobre os 

demais, e os conflitos gerados na  convivência com o uso residencial; 

• Reduzir a impermeabilização do solo; 

• Assegurar a fluidez e segurança do tráfego no sistema viário e 

racionalizar o uso da infra-estrutura instalada – viária e de transportes 

• Assegurar o retorno à coletividade da valorização de imóveis, 

decorrente de investimentos públicos e de qualquer alteração na 

Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

O uso do solo foi consolidado a partir das zonas de uso e categorias de via 

estabelecidas pelo PDE (Lei n0 13.430/02), e teve como base os grupos de 

atividades não residenciais conjuntamente aos parâmetros de incomodidade 

e condições de instalação relativas à vizinhança e ao meio ambiente, 

considerados aceitáveis nas diversas categorias de via.  

A delimitação das zonas de uso foi definida nos Planos Regionais 

considerando condições intrínsecas do espaço urbano, como declividade, 

qualidade e permeabilidade do solo e localização das áreas de proteção 

ambiental e de mananciais. Outro critério foi a utilização do antigo 

zoneamento como base. 

O objetivo principal do zoneamento proposto é o estabelecimento de 

condições e parâmetros para a convivência entre os diversos tipos de 

atividades, independentemente de sua localização. Essa característica 

permite que grande parte dos usos e atividades seja instalada em quase 

todo o do território da cidade, desde que respeitados os parâmetros 
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correspondentes às condições de instalação e parâmetros de incomodidade 

em relação a outros usos.  

Segundo a definição da lei, a possibilidade de instalação de cada uso e 

atividade deve ser função da infra-estrutura viária já instalada e possibilidade 

de convivência de cada uso com os demais, especialmente com o uso 

residencial. 

O controle do Uso e Ocupação do Solo, segundo a nova legislação, deverá 

ser feito por meio de critérios como: 

• Disciplina dos usos por porções do território, que são as Macrozonas, 

Zonas de Uso e Zonas Especiais; 

• Disciplina da densidade da construção, por meio do estabelecimento 

de coeficientes de aproveitamento, inclusive da densidade máxima 

passível de ser atingida mediante outorga onerosa ou transferência 

do direito de construir por porções do território; 

• Função e características físicas das vias que dão acesso ao imóvel, 

com controle da interferência mútua do uso do solo e da circulação 

viária mediante definição de categorias de uso e de parâmetros de 

incomodidade compatíveis com cada categoria de via; 

• Implantação da edificação no lote e controle do parcelamento do solo 

nos aspectos referentes ao uso e ocupação do solo, tais como área e 

frente mínimas dos lotes e largura mínima de vias; 

• Estabelecimento de parâmetros de incomodidade por zona de uso e 

na Zona Mista por categoria de via; 

• Estabelecimento de condições de instalação dos grupos de atividades 

segundo as zonas de uso e na Zona Mista por categoria de via; 

• Disciplina dos instrumentos urbanísticos nas AIU’s; 

• Controle da implantação de empreendimentos de significativo impacto 

no ambiente e na vizinhança, pela exigência de medidas corretivas ou 

compensatórias dos efeitos indesejáveis; 
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• Controle da preservação da cobertura vegetal significativa, bem como 

da ocupação das áreas junto às cabeceiras dos rios, do cinturão 

meândrico das várzeas e das áreas destinadas à contenção ou 

escoamento de águas pluviais. 

Foram identificadas diferenças em relação ao antigo zoneamento, como a 

introdução de restrições ambientais, tentativa de separação das regras da 

edificação das regras de uso, utilização da função da via, introdução dos 

parâmetros de incomodidade dos diversos usos ou atividades, controle da 

altura das edificações por razões paisagísticas e aplicação dos instrumentos 

do Estatuto da Cidade. 

5.3.1 Zoneamento 

O território do Município foi dividido em duas Macrozonas complementares, 

a Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana. Foram também definidas as Zonas Especiais, que são 

porções do território com diferentes características ou com destinação 

específica e normas próprias de uso e ocupação do solo, situadas em 

qualquer Macrozona do Município. 

5.3.1.1 Macrozona de Proteção Ambiental 

A Macrozona de Proteção Ambiental inclui as Áreas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais, e nestas áreas aplicam-se as diretrizes de 

uso e ocupação do solo para cada bacia hidrográfica, conforme dispõe a 

legislação estadual. 

Para a disciplina do uso e ocupação do solo, a Macrozona de Proteção 

Ambiental subdivide-se nas seguintes zonas de uso: 

ZMp - Zona Mista de Proteção Ambiental: porções do território destinadas à 

implantação de usos urbanos, de baixa densidade de construção, com 

gabarito de altura máxima de até 15 metros para as edificações; 

ZPDS - Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável: porções do 

território destinadas à conservação da natureza e à implantação de 

atividades econômicas compatíveis com a proteção dos ecossistemas locais, 

de densidades demográfica e construtiva baixas; 
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ZLT - Zona de Lazer e Turismo: porções do território destinadas aos usos de 

lazer, turismo e atividades correlatas, vinculados à preservação da natureza, 

de densidades demográfica e construtiva baixas; 

ZERp - Zona Exclusivamente Residencial de Proteção Ambiental: porções 

do território destinadas exclusivamente ao uso residencial, de densidades 

demográfica e construtiva baixas; 

ZEP - Zona Especial de Preservação: porções do território destinadas à 

reservas florestais, parques estaduais, parques naturais municipais, reservas 

biológicas e outras Unidades de Conservação que tenham por objetivo a 

preservação da natureza e atividades voltadas à pesquisa, ao ecoturismo e 

à educação ambiental, de densidades demográfica e construtiva baixas; 

ZCPp - Zona Centralidade Polar de Proteção Ambiental: porção do território 

da Macrozona de Proteção Ambiental destinada à localização de atividades 

típicas de centros regionais, caracterizada pela coexistência entre os usos 

não residenciais e a habitação, com predominância de usos não residenciais 

compatíveis e toleráveis, com gabarito de altura máxima de até 15 metros 

para as edificações; 

ZCLp - Zona Centralidade Linear de Proteção Ambiental: lotes com frente 

para trechos de via internos ou lindeiros à Macrozona de Proteção Ambiental 

numa faixa de 40 metros medidos a partir do alinhamento, destinados à 

localização de atividades típicas de centros regionais, caracterizados pela 

coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, com 

predominância de usos não residenciais compatíveis e toleráveis, com 

gabarito de altura máxima de até 15 quinze para as edificações. 

Nas zonas de desenvolvimento sustentável - ZPDS e nas zonas de lazer e 

turismo - ZLT são permitidos como usos residenciais sítios e chácaras, e 

usos não residenciais ambientalmente compatíveis com o desenvolvimento 

urbano sustentável compostos por atividades de pesquisa e educação 

ambiental, manejo sustentável, ecoturismo, uso institucional e serviços de 

saúde. Além destas, também são permitidos casas de café, chá, choperias, 

e estabelecimentos similares associados ao lazer e turismo. 
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Nas zonas exclusivamente residenciais de proteção ambiental (ZERp) são 

permitidas apenas a subcategoria de uso residencial R1 e o conjunto 

residencial vila. 

Na Macrozona de Proteção Ambiental não é permitido ultrapassar o 

potencial construtivo básico, não se aplicando a outorga onerosa ou a 

recepção de potencial construtivo virtual. 

5.3.1.2 Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 

Nessa Macrozona, as edificações, os usos, intensidade e desenvolvimento 

de atividades urbanas subordinam-se às exigências dos Elementos 

Estruturadores, às características específicas das zonas de uso, à função e 

às características físicas das vias bem como às disposições dos PRE’s das 

31 Subprefeituras. 

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana é subdividida em 

Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana, Macroárea de 

Urbanização Consolidada, Macroárea de Urbanização em Consolidação, e 

Macroárea de Urbanização e Qualificação. É constituída pelas seguintes 

zonas de uso: 

ZER - Zona Exclusivamente Residencial: porções do território destinadas 

exclusivamente ao uso residencial classificadas como: 

ZER Densidade Hab/m2 CAmin CAbásico CAmáx Gabarito (m) 

1 Baixa 0,0042 0,05 1 1 10 

2 Média 0,01 0,05 1 1 10 

3 Alta 0,0125 0,05 1 1 15 

 

ZPI - Zonas Predominantemente Industriais em substituição às ZIR previstas 

na Lei n0 13.430/02: porções do território destinadas à implantação de usos 

diversificados onde a preferência é dada aos usos industriais incômodos e 

às atividades não residenciais incômodas, com coeficiente de 

aproveitamento mínimo igual a 0,10, básico igual a 1,0 e máximo igual a 1,5; 

lote mínimo de 500m2; 
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ZM - Zonas Mistas: porções do território destinadas à implantação de usos 

residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, 

segundo critérios gerais de compatibilidade de incômodo e qualidade 

ambiental, classificadas como: 

ZM Densidade CAmin CAbásico CAmáx 

1 Baixa 0,20 1 1 

2 Média 0,20 1 1-2 

3a Alta 0,20 1 1-2,5 

3b Alta 0,20 2,0 2,0-2,5 

 

ZCP - Zonas Centralidade Polar: são partes da Zona Mista destinadas à 

localização de atividades típicas de áreas centrais, caracterizadas pela 

coexistência entre os usos não residenciais e residenciais, com 

predominância de usos não residenciais. Podem ser classificadas como: 

• ZCPa: zona centralidade polar com coeficiente de aproveitamento 

mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até 

2,5; 

• ZCPb: zona centralidade polar com coeficiente de aproveitamento 

mínimo igual a 0,20, básico igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até 

4,0. 

ZCL - Zonas Centralidade Linear: lotes com frente para trechos de vias, em 

faixas de 40m ou 50m medidos a partir do alinhamento da via, destinados à 

localização de atividades típicas de áreas centrais, caracterizados pela 

coexistência entre os usos não residenciais e residenciais, com 

predominância de usos não residenciais, classificadas como: 

• ZCLa: zona centralidade linear com CA mínimo igual a 0,20, básico 

igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até 2,5 (40 m); 

• ZCLb: zona centralidade linear com CA mínimo igual a 0,20, básico 

igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até 4,0 (50 m). 
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ZCLz - Zonas Centralidade Linear Lindeira ou Interna a ZER: lotes com 

frente para trechos de via, internos ou lindeiros às zonas exclusivamente 

residenciais em faixas de 40m destinados à localização de algumas 

atividades não residenciais não incômodas de baixa densidade, com CA 

mínimo igual a 0,05, básico igual a 1,0 e máximo igual a 1,0, podendo ser: 

• ZCLz-I: o trecho de via destinado à localização das atividades de 

comércio e serviços de baixa densidade listadas no Quadro n0 05/b 

(Anexo A); 

• ZCLz-II: o trecho de via destinado à localização das atividades de 

serviços de baixa densidade listadas no Quadro n0 05/c (Anexo A); 

ZTLz - Zona de Transição Linear da ZER: lotes nas faces de quadra opostas 

às zonas exclusivamente residenciais ZER-1, em trechos de via descritos 

nos Livros dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, destinada 

a garantir a transição de uso e parâmetros urbanísticos entre essas zonas e 

as demais no seu entorno, classificadas como: 

• ZTLz-I: as mesmas características dos usos e de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação dos lotes e permitidos na ZER lindeira; 

• ZTLz-II: as mesmas características dos usos e de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação dos lotes na ZER lindeira, exceto o 

gabarito de altura da edificação limitado a 15 metros. 

Não é permitido o remembramento dos lotes integrantes das zonas 

centralidades - ZCL com os lotes pertencentes à ZER. A parte do lote que 

exceder a faixa estabelecida para a zona centralidade - ZCL, será 

considerada como "non aedificandi", podendo ser considerada para o cálculo 

do coeficiente de aproveitamento, mas não para o cálculo da taxa de 

ocupação. 

5.3.1.3 Zonas Especiais 

As Zonas Especiais são porções do território com diferentes características 

ou com destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo 

e edilícias. Essas zonas de uso, que podem ocorrer tanto na Macrozona de 
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Proteção Ambiental quanto na Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana, são as seguintes: 

ZEP - Zona Especial de Preservação: mesma descrição do item 5.3.1.1. 

Exemplo: Parque Estadual da Cantareira, Parque do Estado, Parque 

Estadual do Jaraguá, Horto Florestal, entre outros. 

ZOE - Zonas de Ocupação Especial: porções do território do Município 

destinadas a abrigar atividades que, por suas características únicas, 

necessitem de tratamento especial. Enquadram-se na Zona de Ocupação 

Especial o Aeroporto de Congonhas, o Campo de Marte, os Campi da 

Universidade de São Paulo – USP, o Parque Anhembi, o Autódromo de 

Interlagos, o Sambódromo, entre outros. 

ZEPAM - Zona Especial da Preservação Ambiental: são porções do território 

destinadas a proteger as ocorrências ambientais isoladas, tais como 

remanescentes de vegetação significativa, paisagens naturais notáveis, 

áreas de reflorestamento e áreas de risco. 

ZEPEC - Zona Especial de Preservação Cultural: áreas do território 

destinadas a preservação, recuperação e manutenção do patrimônio 

histórico, artístico, arqueológico, podendo se configurar como sítios, edifícios 

ou conjuntos urbanos. 

Enquadram-se como ZEPEC os imóveis ou áreas tombados ou preservados 

por órgão municipal, estadual e federal, os imóveis enquadrados pela 

legislação anterior à Lei n0 13.430/02 como Z8-200 e os imóveis descritos no 

Quadro 06 da Lei n0 13.885/2004. Todos os imóveis indicados como ZEPEC 

nos PRE’s das Subprefeituras, ainda não são tombados ou preservados, 

serão encaminhados para análise do órgão competente de preservação do 

patrimônio e, mediante parecer favorável, poderão ser enquadrados como 

ZEPEC na revisão do PDE, prevista para 2006, ou por lei específica. 

As ZEPEC forma classificadas em três sub-grupos: 

BIR - Bens Imóveis Representativos: imóveis ou conjuntos de imóveis 

de caráter histórico ou de excepcional valor artístico, cultural ou 
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paisagístico, inclusive os que tenham valor referencial para a 

comunidade. 

AUE - Áreas de Urbanização Especial: conjuntos urbanos com 

características homogêneas de traçado viário, vegetação e índices 

urbanísticos, que constituem formas de urbanização de determinada 

época, que devem ser preservados por suas qualidades ambientais. 

APP - Áreas de Proteção Paisagística: sítios e logradouros com 

características ambientais, naturais ou antrópicas, tais como: parques, 

jardins, praças, monumentos, viadutos, pontes, passarelas e formações 

naturais significativas, entre outras. 

ZEPAG - Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral: existe 

interesse público em manter e promover atividades agrícolas e de extração 

mineral. As ZEPAG são consideradas área rural. No caso dos 

empreendimentos de mineração, quando encerrada a atividade extrativista a 

área deverá ser recuperada, obedecidas as diretrizes e exigências do Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. 

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social: porções do território destinadas à 

recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações 

de Interesse Social - HIS ou do Mercado Popular - HMP, incluindo a 

recuperação de imóveis degradados, provisão de equipamentos sociais e 

culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local. A ZEIS 

compreende quatro tipos: 

ZEIS-1: área ocupada por população de baixa renda, abrangendo 

favelas, loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de 

interesse social ou do mercado popular. 

ZEIS-2: área com predominância de glebas ou terrenos não 

edificados ou subutilizados, adequados à urbanização. 

ZEIS-3: área com predominância de terrenos ou edificações 

subutilizados situados em áreas dotadas de infra-estrutura, serviços 

urbanos e oferta de empregos. 
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ZEIS-4: gleba ou terreno não edificados e adequados à urbanização, 

localizados em áreas de proteção aos mananciais, ou de proteção 

ambiental, localizados na Macroárea de Conservação e Recuperação. 

Existem dois tipos de imóveis inseridos nos perímetros das ZEIS, que foram 

delimitados nos Planos Regionais das Subprefeituras. 

A. Imóveis que se enquadram especialmente nas definições de ZEIS, 

sujeitos à destinação de área construída computável para HIS e HMP: 

Esta classe compreende lotes e glebas não edificados, terrenos ocupados 

por favelas, imóveis utilizados como cortiço, habitações coletivas precárias, 

conjuntos habitacionais irregulares ocupados por moradores de baixa renda, 

edificações deterioradas, lotes e glebas com área superior a 250 m2 nos 

quais o coeficiente de aproveitamento não atingiu o mínimo definido para a 

zona onde se situam (excetuados os terrenos utilizados por postos de 

abastecimento de veículos e por equipamentos urbanos de infra-estrutura 

que não exijam edificações), edificações em lotes ou glebas com área do 

terreno superior a 500m2  e que tenham, no mínimo, 80% de sua área 

construída desocupada há mais de cinco anos (excetuados os casos em que 

existam ações judiciais incidentes sobre o imóvel) e parcelamentos do solo e 

loteamentos irregulares ocupados por moradores de baixa renda. 

Nas ZEIS 1 e 2, para os tipos de imóveis que se enquadram nas definições 

de ZEIS, deverá ser observado: 

• ZEIS 1: a destinação de, no mínimo, 80% do total de área 

construída computável para HIS e HMP, sendo 50% para HIS 

e os demais 30% para HIS ou HMP; 

• ZEIS 2, a destinação de, no mínimo, 80% do total de área 

construída computável para HIS e HMP, sendo 40% para HIS 

e os demais 40% para HIS ou HMP. 

A demolição de edificação situada em lote com área superior a 250m2 

submeterá o imóvel às exigências descritas. Excetuam-se destas exigências 

os lotes regulares não edificados que já apresentavam área igual ou inferior 

a 250m2 na data da aprovação do PDE, desde que não sejam remembrados 
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e ultrapassem essa metragem; terrenos destinados a equipamentos sociais 

e aqueles com até 500 m2 destinados a templos religiosos. Nos lotes 

localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada não será exigido o 

percentual mínimo de área construída para HIS, onde os 80% destinados à 

habitação podem ser utilizados para HIS ou HMP. 

Nas ZEIS 3, para os tipos de imóveis que se enquadram nas definições de 

ZEIS, deverá ser observada a destinação de no mínimo, 80% do total de 

área construída computável para HIS e HMP, sendo 40% para HIS e os 

demais 40% para HIS ou HMP; o restante da área construída computável 

(20%) poderá ser destinada a outros usos, inclusive HMP. 

A demolição de edificação situada em lote com área superior a 500m2 

submeterá o imóvel às exigências descritas acima. No caso de demolição de 

cortiço, as HIS produzidas deverão ser destinadas prioritariamente à 

população que morava no local. Excetuam-se destas os lotes regulares não 

edificados que já apresentavam área igual ou inferior a 500 m2 na data da 

aprovação do PDE, desde que não sejam remembrados e ultrapassem essa 

metragem e os terrenos destinados a equipamentos sociais. Nos lotes 

localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada não será exigido o 

percentual mínimo de área construída para HIS, onde 80% destinados à 

habitação podem ser utilizados, para HIS ou HMP. 

Nas ZEIS 4, para os tipos de imóveis que se enquadram nas definições de 

ZEIS, deverá ser observada a destinação de no mínimo, 70% do total de 

área construída computável para HIS; a demolição de edificação situada em 

lote com área superior a 250m2 submeterá o imóvel à exigências descritas 

acima. 

B. Imóveis edificados anteriormente ao PDE e que não se enquadram 

nos tipos definidos no item A, não sujeitos à destinação de área 

construída computável para HIS e HMP, inseridos nos perímetros das 

ZEIS aplicam-se para reformas com ou sem aumento de área, com ou 

sem mudança de uso: 
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• as exigências do Quadro 2/j (Anexo A), quanto às 

características de aproveitamento, dimensionamento e 

ocupação dos lotes. 

• as exigências do Quadro 2/i (Anexo A), quanto às condições 

de instalação dos usos não residenciais permitidos. 

Nas ZEIS localizadas em Área de Proteção aos Mananciais, a construção de 

edificações, a instalação de usos e o parcelamento do solo deverão atender 

legislação estadual especifica. 

A concessão de direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento 

básico, como incentivo para a construção de Habitações de Interesse Social 

- HIS e de Habitações de Mercado Popular - HMP seguirá os seguintes 

parâmetros: 

• nas ZEIS 1 e ZEIS 2 será gratuita até o limite do coeficiente de 

aproveitamento máximo de 2,5 nos imóveis em que for exigida a 

destinação de 80% (setenta por cento) do total de área construída 

computável a ser edificada para HIS e HMP; 

• na ZEIS 3 será gratuita até o limite do coeficiente de aproveitamento 

máximo de  4,0 nos imóveis em que for exigida a destinação de 80% 

(oitenta por cento) do total de área construída computável a ser 

edificada para HIS e HMP. 

Nas ZEIS localizadas na Macrozona de Proteção Ambiental não se aplica a 

outorga onerosa de potencial construtivo adicional, não podendo o 

coeficiente de aproveitamento básico ser ultrapassado. 

Nos imóveis localizados nas ZEIS não sujeitos à destinação de área 

construída computável para HIS e HMP, aplicam-se as disposições 

referentes ao pagamento de outorga onerosa do direito de construir acima 

do coeficiente de aproveitamento básico. 

Uma importante consideração relativa às áreas de ZEIS relaciona-se ao 

elevado percentual a ser atribuído a HIS e HMP. Mesmo se considerando o 

incentivo representado pela gratuidade na outorga onerosa, em regiões de 
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baixa atratividade imobiliária este mecanismo pode dificultar outras 

alternativas de desenvolvimento nestas áreas.  

5.3.2 Uso do Solo 

O uso do solo foi classificado em Residencial - R e Não Residencial - nR. 

5.3.2.1 Uso Residencial 

A categoria de uso Residencial, tem como referência a unidade habitacional 

de moradia e está classificada segundo o número de unidades residenciais 

por lote e a distinção entre edificações horizontais e verticais, subdividindo-

se nas seguintes Subcategorias: 

R1: uma unidade habitacional por lote; 

R2h: conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas 

horizontalmente e/ou superpostas, com entradas independentes e frente 

para via oficial de acesso ou em condomínio (casas geminadas, casas 

superpostas, vilas, e conjunto residencial vila); 

R2v: conjunto com mais de duas unidades habitacionais, agrupadas 

verticalmente, edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais verticais 

em condomínio. 

5.3.2.2 Uso Não Residencial 

A categoria de uso Não Residencial compreende atividades de comércio e 

serviços, industriais e institucionais, tendo como referência sua natureza e 

os parâmetros de incomodidade, e se subdivide nas seguintes 

Subcategorias: 

nR1 - usos não residenciais compatíveis: atividades compatíveis com a 

vizinhança residencial; 

nR2 - usos não residenciais toleráveis: atividades que não causam impacto 

nocivo à vizinhança residencial; 

nR3 - usos não residenciais especiais ou incômodos: atividades 

potencialmente geradoras de impacto urbanístico ou ambiental; 



 

 

159  

 

nR4 - usos não residenciais ambientalmente compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável: atividades que podem ser implantadas em 

áreas de preservação, conservação e recuperação ambiental. 

As subcategorias de uso não residencial - nR estão subdivididas em grupos 

de atividades (comércio de abastecimento de âmbito local, comércio 

diversificado, serviços profissionais, serviços de educação, serviços de 

saúde, etc), que foram classificados através do Decreto n0 45.817/05. 

Estão enquadrados na subcategoria nR1 os sapateiros, as padarias, as 

mercearias, etc. Um dos grupos de atividades que compõem o nR1 é o 

Ind-1a - atividades industriais compatíveis. Estão enquadradas na 

subcategoria nR2 as escolas, as academias, que têm um número maior e 

constante de freqüentadores. Fazem parte dos grupos de atividades do nR2 

o Ind-1b - atividades industriais toleráveis, e o Ind-2 - atividades industriais 

incômodas. Estão enquadrados na subcategoria nR3 os aterros sanitários, 

presídios, bases aéreas, que devem ter um tratamento especial e uma 

análise cuidadosa, com condições específicas de funcionamento, para que 

possam absorver o incômodo criado. O uso nR3 só poderá ser instalado nas 

zonas de uso ZEP, ZPDS, ZLT, ZEPAM, ZEPAG, ZEPEC, ZEIS-4, ZCLz-I, 

ZCLz-II, ZER e ZERp, e nas faces de quadra a elas lindeiras, nas vias locais 

da ZM e ZMp e nas vias com largura inferior a 12 metros, se forem atendidos 

os parâmetros de incomodidade e condições de instalação estabelecidas 

para o nR2. 

Estão enquadradas na subcategoria de atividade nR4 as atividades de 

pesquisa e educação ambiental, ecoturismo, clubes, pousadas, 

agroindústria, clínicas de recuperação, etc. Os nR4 estão listados no Quadro 

05/a (Anexo A) e são permitidos nas zonas de uso ZEP, ZEPAM, ZPDS, 

ZLT, ZEPAG (pesquisa e educação ambiental, e manejo sustentável). 

As atividades que compõem a sub-categoria do uso não residencial nR1 são 

atividades características de vias locais. As atividades que compõem a 

subcategoria do uso não residencial nR2 são as atividades que podem ser 

implantadas no restante das vias da cidade, nas zonas onde o uso não 

residencial é permitido. As atividades que compõem a subcategoria do uso 
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não residencial nR3 são as atividades que necessitam de estudo caso a 

caso, e as atividades que compõem a subcategoria do uso não residencial 

nR4 são aquelas permitidas nas áreas de preservação ambiental. 

As atividades que compõem as subcategorias do uso não residencial - nR1, 

nR2 e nR4, podem ser classificadas como nR3, quando se caracterizarem, 

em casos específicos, como atividades potencialmente geradoras de 

impacto urbanístico ou ambiental. 

Os empreendimentos com potencial gerador de tráfego são classificados 

como Pólos Geradores de Tráfego - PGT, como shoppings, supermercados 

com mais de 8.000 m2, serviços públicos, escolas ou faculdades com mais 

de 500 alunos por turno, que atraem um grande fluxo de freqüentadores e 

geram incômodos. Os empreendimentos classificados como PGT estão 

sujeitos a fixação de diretrizes específicas, relativas a localização dos 

dispositivos de acesso de veículos e de pedestres, dimensionamento de 

áreas de embarque e desembarque de veículos e passageiros, pátio de 

carga e descarga, dimensionamento de vagas de estacionamento de 

veículos e medidas mitigadoras para reduzir os impactos no sistema viário. 

Os usos permitidos nos imóveis enquadrados como ZEPEC são aqueles 

permitidos na zona de uso a qual a ZEPEC se sobrepõe, desde que 

compatíveis com as normas estabelecidas na resolução de tombamento, 

quando houver. 

A nova legislação criou o Condomínio Comercial e de Serviços, constituído 

por duas ou mais atividades não residenciais, que ocupem o mesmo lote, 

gleba ou edificação e disponham de espaços e instalações de utilizações 

comuns, caracterizadas como bens de condomínio, privativos e exclusivos 

destes. 

5.3.2.3 Uso Não Residencial Industrial  

O uso não residencial industrial - Ind compreende atividades que envolvam 

processos de transformação, de beneficiamento, de montagem ou de 

acondicionamento na produção de bens intermediários, de capital ou de 

consumo. A atividade industrial foi classificada a partir de sua natureza, do 
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processo produtivo utilizado e de sua relação com os demais usos, e se 

subdivide em: 

Ind-1a - atividades industriais compatíveis: atividades que podem se 

adequar aos padrões do nR1, caracterizadas pelo baixo potencial de 

poluição ambiental, não gerando efluentes líquidos industriais, emissões 

atmosféricas, emanações odoríferas e resíduos sólidos. 

Ind-1b - atividades industriais toleráveis: atividades que podem se adequar 

aos padrões do nR2, caracterizadas pelo baixo potencial de poluição 

ambiental, não gerando efluentes líquidos industriais, emissões atmosféricas 

e resíduos sólidos, cuja incomodidade está vinculada aos processos de 

operações utilizados e à possível geração de ruídos e emanações odoríferas 

passíveis de tratamento e medidas mitigadoras. 

Ind-2 - atividades industriais incômodas: atividades que envolvem processo 

produtivo que implica na fixação de padrões específicos em termos de 

localização, grau de incomodidade e de poluição ambiental, caracterizadas 

pelo alto potencial poluidor do meio ambiente através da emissão de ruídos, 

gases, vapores, material particulado, odores, efluentes líquidos e resíduos 

sólidos, cujos incômodos possuem soluções tecnológicas economicamente 

viáveis para seu tratamento ou implantação de medidas mitigadoras. 

Ind-3 - atividades industriais especiais: atividades cujo desenvolvimento 

possa causar prejuízo à saúde, à segurança, ao bem-estar público e à 

integridade da flora e fauna regionais e caracterizam-se pelo seu alto 

potencial poluidor das águas, da terra ou do ar ou por envolverem alta 

periculosidade, riscos de incêndio e explosões, que exigem soluções 

tecnológicas complexas e onerosas para seu tratamento ou implantação de 

medidas mitigadoras. 

As subcategorias Ind-1a e Ind-1b foram denominadas "indústrias limpas” e 

podem ser instaladas nas zonas mistas e zonas centralidade (exceto zonas 

centralidade lindeiras ou internas as ZER), e na ZPI. Classificam-se como 

Ind-1a oficinas de costura ou fábricas de materiais para escritório feitos com 

papelão. Classifica-se como Ind-1b uma indústria de calçados de pequeno 

porte. A subcategoria Ind-2 pode ser instalada na ZPI. Classificam-se como 
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Ind-2 as tecelagens e gráficas, bem como as indústrias extrativistas que 

podem ser instaladas na ZEPAG. 

A subcategoria Ind-3 não pode ser instalada na cidade. Classificam-se como 

Ind-3 as usinas de açúcar, fábricas de celulose, etc. A listagem das 

indústrias classificadas como Ind-3 consta do Quadro 03 da Lei n0 13.885/04. 

Nos imóveis contidos na Área de Proteção aos Mananciais somente será 

permitida a instalação de indústrias classificadas como Ind-1a. 

A nova legislação criou os Condomínios Industriais, constituídos por duas ou 

mais indústrias autônomas que ocupem o mesmo lote, gleba ou edificação, 

disponham de espaços e instalações de utilização comum, com 

equipamentos de controle ambiental e insumos de processo, caracterizados 

como bens de condomínio, particulares e exclusivos. O Condomínio 

Industrial será admitido em todas as zonas de uso onde a atividade industrial 

pretendida seja permitida. 

5.3.2.4 Uso Misto 

O Uso Misto, que ocorre na maior parte das zonas de uso da nova 

legislação, tem como base os grupos de atividades não residenciais, para os 

quais foram estabelecidos parâmetros de incomodidade e condições de 

instalação. Essa característica visa abrir a possibilidade de implantação do 

uso não residencial na maior parte da cidade. 

A Lei n0 13.885/2004 permite o uso misto no mesmo lote ou edificação, em 

qualquer zona de uso, desde que se trate de usos permitidos na zona, e que 

sejam atendidos os parâmetros de incomodidade e as condições de 

instalação, exceto as subcategorias Ind-1b e Ind-2 que não podem ser 

instaladas no mesmo lote ou edificação com os usos residenciais. 

5.3.3 Características de Aproveitamento, Dimensionamento e Ocupação   

As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes compreendem os índices urbanísticos que deverão ser considerados 

na implantação de uma edificação no lote. As regras da edificação estão 

relacionadas à zona de uso, e não ao uso que se pretende instalar. Essa 

característica permite a mudança de usos na mesma edificação, bem como 
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a coexistência de usos no mesmo lote, uma vez que os recuos, a taxa de 

ocupação, e os demais índices urbanísticos são os mesmos tanto para uma 

residência quanto para uma atividade comercial ou industrial. 

Em relação às características de aproveitamento, dimensionamento e 

ocupação dos lotes, a nova legislação possui parâmetros gerais e 

parâmetros específicos, estabelecidos no Plano Regional de cada 

Subprefeitura, com o objetivo de refletir as especificidades de cada região. 

5.3.3.1 Parâmetros Gerais 

O recuo mínimo de frente de 5 metros, medido a partir do alinhamento da via 

para a qual o imóvel faz frente, é obrigatório para as edificações, instalações 

ou equipamentos, inclusive subsolos. Em lotes ou glebas com duas ou mais 

frentes, o recuo mínimo de frente de 5 metros é obrigatório para todas as 

frentes do imóvel. 

Nas zonas de uso ZM-2, ZM-3, ZMp, ZCP, ZCL, ZCPp, ZCLp, ZPl e ZEIS, 

não será exigido o recuo mínimo de frente, desde que, no mínimo, 50% da 

face de quadra em que se situa o imóvel esteja ocupada por edificações no 

alinhamento da via. Não foram estabelecidos valores fixos para os recuos 

laterais e de fundo, que passaram a ser proporcionais à altura da edificação, 

a partir de 6 metros de altura. 

Os recuso laterais e de fundo das edificações, instalações ou equipamentos, 

a partir de 6 metros de altura em relação ao perfil natural do terreno, podem 

ser dimensionados de acordo com a seguinte fórmula, respeitado o mínimo 

de 3 metros: 

R = (H – 6) / 10 
R = recuos laterais e de fundo 
H = altura da edificação em metros a partir do perfil natural do terreno 

O nível do pavimento térreo não pode exceder a cota de 1 metro acima do 

nível médio entre as cotas das extremidades da testada do lote, quando o 

desnível na testada for de até 2 metros. Quando o desnível na testada do 

lote for superior a 2 metros, o piso do pavimento térreo poderá estar situado 

em qualquer cota intermediária entre os níveis.  
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As áreas destinadas a estacionamento de veículos, nas edificações 

pertencentes à categoria de uso residencial deverão atender, no mínimo: 

− 1 vaga por habitação com área edificada até 200m2; 

− 2 vagas por habitação com área edificada entre 200 e 500m2; 

− 3 vagas por habitação com área edificada superior a 500 m2. 

Na subcategoria de uso residencial - R2v, cujas unidades tenham área 

privativa de até 50m2, as áreas destinadas a estacionamento de veículos 

deverão obedecer a seguinte fórmula: 

G >= Sc/2,5 
G  = área mínima destinada a estacionamento de veículos 
Sc = área construída resultante do coeficiente de aproveitamento adotado 

Não se aplica a taxa de ocupação máxima nos subsolos, utilizados para 

estacionamento de veículos, mas aplica-se a taxa de permeabilidade 

mínima. 

Nas Zonas Mistas, a taxa de ocupação máxima poderá chegar a 70% 

quando o gabarito de altura da edificação não exceder 12,0 metros. 

Nas ZEIS, o gabarito de altura máxima para as edificações será exigido 

apenas nos lotes com frente para vias com largura inferior a 12,0 metros, de 

acordo com a seguinte fórmula: 

(L + R) x 1,5 = Hmáx 
L= largura da via de acesso 
R= recuo de frente 
Hmáx = gabarito de altura máxima da edificação 

O gabarito de altura máxima das edificações em lotes situados nas faces de 

quadra envoltórias das ZER-1 e ZER-2 está limitado a 15 metros. 

Nos lotes com frente para os trechos de logradouro público enquadrados nas 

zonas ZCLz-I e ZCLz-II, as edificações poderão ter no máximo 2 pavimentos 

e observar o gabarito de altura máxima de 10 metros. 

A nova legislação estabeleceu incentivos para os empreendimentos que 

adotarem a utilização pública de espaços privados, como o acesso livre no 

térreo. Em lotes com duas ou mais frentes, nos casos em que o pavimento 

térreo seja destinado às atividades não residenciais de acesso público, bem 
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como à circulação de pedestres entre as vias, os recuos mínimos laterais e 

de fundo serão exigidos a partir da altura de 12 metros, com prejuízo da taxa 

de ocupação, mas sem prejuízo da taxa de permeabilidade e do recuo 

mínimo de frente; será concedido gratuitamente um acréscimo de área 

computável ao equivalente a 50% da área coberta destinada à circulação de 

pedestres no pavimento térreo; nos casos em que o lote ocupar toda a 

quadra, o recuo obrigatório de frente será exigido apenas para duas das 

frentes do lote. 

Quando no mínimo 50% da área do lote for destinada para praça de uso 

público, poderá ser acrescida gratuitamente à área construída uma área 

construída computável equivalente à 50% da área destinada àquela 

finalidade, desde que o lote tenha duas ou mais frentes e área igual ou 

superior a 2.500m2; a área destinada à uso público deverá ser averbada em 

Cartório de Registro de imóveis, não sendo permitido seu fechamento ou 

ocupação com edificações, instalações ou equipamentos. 

5.3.3.2 Parâmetros Específicos  

Os parâmetros Específicos constam dos Quadros 04 (Anexo B - para as 

Subprefeituras analisadas no Capítulo 6), anexos ao PRE de cada uma das 

31 Subprefeituras (Livros I a XXXI da Parte II da Lei 13.885/04). Este Quadro 

compõe-se das características da zona de uso, de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação dos lotes. 

Os parâmetros ou índices urbanísticos que apresentam mais variações nos 

Planos Regionais são os coeficientes de aproveitamento máximos, a taxa de 

ocupação e de permeabilidade e o gabarito de altura máxima. 

Para a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana as taxas de 

ocupação máximas estabelecidas para os diferentes tipos de zona de uso 

variam, em geral, entre 50 e 70%.  

Para a Macrozona de Proteção Ambiental, os Coeficientes de 

Aproveitamento possuem a seguinte veriação: 

ZERp - CA básico e máximo variam entre 0,1e 0,5; 

ZMp – CA básico e máximo iguais a 1,0; 



 

 

166  

 

ZCPp ou ZCLp - CA básico e máximo iguais a 1,0; 

ZLT – CA básico e máximo variam entre 0,2 e 0,5; 

ZPDS - CA básico e máximo iguais a 0,1. 

As taxas de ocupação máximas estabelecidas para os diferentes tipos de 

zona de uso na Macrozona de Proteção Ambiental variam, em geral, entre 

10 a 50%. 

O potencial construtivo básico de qualquer zona de uso pertencente à 

Macrozona de Proteção Ambiental não pode ser ultrapassado, e o seu 

coeficiente de aproveitamento pode chegar no máximo até 1,0, não se 

aplicando, portanto, a outorga onerosa ou a recepção de potencial 

construtivo. O potencial construtivo virtual dos imóveis localizados nessa 

Macrozona só pode ser transferido para áreas passíveis de recepção de 

transferência do direito de construir, localizadas na Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana. 

As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes para os imóveis inseridos nos perímetros das ZEIS, não sujeitos à 

destinação de área construída computável para HIS e HMP, devem atender 

às disposições estabelecidas no Quadro 2/j (Anexo A), ou às disposições do 

Plano de Urbanização. 

As principais características de aproveitamento, dimensionamento e 

ocupação dos lotes, para os imóveis contidos em cada tipo de ZEIS, são as 

seguintes: 

• ZEIS-1 e ZEIS-2- CA mínimo igual a 0,2, básico igual a 1,0 e máximo 

igual a 2,5, T.O. de 50% e T.P. de 15%; 

• ZEIS-3 - CA mínimo igual a 0,2, básico igual a 1,0 e máximo igual a 

4,0, T.O. de 70% e T.P. de 15%; 

• ZEIS-4 - CA mínimo igual a 0,2, básico igual a 1,0 e máximo igual a 

1,0, T.O. de 50% e T.P. de 30%, e gabarito de altura máxima igual a 

9,0 metros. 
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Aplicam-se aos imóveis não sujeitos à destinação de área construída 

computável para HIS e HMP, as disposições referentes ao pagamento de 

outorga onerosa do direito de construir acima do coeficiente de 

aproveitamento básico. 

5.3.4 Construção de Edificações e Instalação dos Usos 

A instalação de usos residenciais e não residenciais e a construção de 

edificações no território do Município deverão atender, simultaneamente, as 

seguintes disposições: 

• Parâmetros de incomodidade de usos não residenciais para cada 

zona de uso, relativos a ruído, horário de carga e descarga, vibração, 

potência elétrica, radiação, odores, gases, vapores, material 

particulado e fumaça; 

• Condições de instalação para usos não residenciais, para os grupos 

de atividades em cada zona de uso, relativas ao número de vagas 

para estacionamento, pátio de carga e descarga, área de embarque e 

desembarque, horário de funcionamento, lotação máxima, área 

construída computável máxima permitida e número de funcionários; 

• Parâmetros para a instalação dos usos residenciais e não residenciais 

em função da segurança da via e da fluidez do tráfego, relativos à 

categoria e largura da via; 

• Características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes definidos nos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras 

para cada zona de uso, relativas aos coeficientes de aproveitamento, 

taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, área mínima do lote, 

frente mínima do lote, cota mínima de terreno por unidade, gabarito 

de altura máxima e recuos. 

Na zona mista ZM, para as categorias de uso não residenciais, os 

parâmetros de incomodidade e as condições de instalação, bem como os 

grupos de atividades permitidos, são fixados por categoria de via: 

a) vias locais de acordo com o Quadro n0 02/d (Anexo A); 
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b) vias coletoras de acordo com o Quadro n0 02/e (Anexo A); 

c) vias estruturais N3 de acordo com o Quadro n 0  02/f (Anexo A); 

d) vias estruturais N1 e N2 o Quadro n0 02/g (Anexo1). 

Em qualquer zona de uso, para edificações existentes consideradas em 

situação regular não se aplica limitação de área construída computável 

máxima permitida para instalação dos usos residenciais e não residenciais, 

devendo ser obrigatoriamente observadas as demais condições de 

instalação e atendidos os parâmetros de incomodidade. 

O potencial construtivo resultante da aplicação do coeficiente de 

aproveitamento básico poderá ser ultrapassado até o limite para a zona nas 

seguintes condições: 

• Através de outorga onerosa do direito de construir; 

• Gratuitamente, seguindo disposições de leis específicas que tratem 

de coeficientes de aproveitamento a serem adotados para usos que 

se quer incentivar; 

• Através de transferência do direito de construir, segundo disposições 

do PDE e leis específicas que disponham sobre este instrumento. 

Parâmetros de Incomodidade e Condições de Instalação 

Enquanto as Características de Aproveitamento, Dimensionamento e 

Ocupação dos Lotes são as regras da edificação, os Parâmetros de 

Incomodidade e as Condições de Instalação são as regras para a instalação 

e funcionamento do uso não residencial na edificação. 

Os parâmetros de incomodidade e as condições de instalação definidos para 

atividades não residenciais foram estabelecidos para possibilitar o uso misto 

na maior parte do território da cidade. Foram definidos como um instrumento 

legal para impedir a instalação ou o desenvolvimento de atividades não 

residenciais incômodas ao uso residencial. Deve-se ressaltar que a 

instalação do uso precede a fiscalização e o controle, que é feita através de 

denúncias, podendo assim gerar conflitos. 



 

 

169  

 

A definição dos parâmetros de incomodidade teve como referência a 

característica principal da zona de uso e na Zona Mista a função da via para 

a qual o imóvel faz frente. Esses parâmetros são relativos à emissão de 

ruído, geração de odores, emissão de gases, vapores e material particulado, 

emissão de fumaça, vibração e radiação, poluição hídrica, periculosidade e 

toxicidade e poluição atmosférica. 

Os parâmetros de incomodidade têm como objetivo assegurar: 

1. Quanto à emissão de ruído: 

ZONA PERÍODO NÍVEL DE RUÍDO 

DIURNO Não prejudiquem comunicação falada, não prejudiquem atividades diurnas 
normais 

ZCLz-I  

ZCLz-II NOTURNO Não provoquem despertar ou dificultem adormecer 

DIURNO Não perturbem atividades domésticas normais ZM 

NOTURNO Não provoquem despertar ou dificultem adormecer 

DIURNO tolerável ZPI ZCP   

ZCL 
NOTURNO tolerável 

7:00 -22:00h 65 decibéis ZEIS 

22:00 - 7:00h 45 decibéis 

 

2. Quanto à geração de odores, as atividades nas ZM, ZEIS, ZPI, ZCP, 

ZCL, ZCLz-I e ZCLz-II, não devem emitir substâncias odoríferas na 

atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos 

limites de suas respectivas áreas. 

3. Quanto à emissão de gases, vapores e material particulado:  

ZCLz-I  

ZCLz-II 

Não sejam utilizados processos ou operações geradores de gases, vapores e partículas 

ZM e ZEIS Não sejam liberados emissões que possam colocar em risco a saúde, segurança ou bem estar 

ZPI, ZCP e 

ZCL 

Sejam controladas a emissão gerada nos processos e operações por meio de sistemas que 

atendam aos padrões ambientais, utilizando a melhor tecnologia disponível, vedado risco à 

saúde, segurança e bem estar  
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4. Quanto à emissão de fumaça: 

ZCLz-I  

ZCLz-II 

Não poderão utilizar combustíveis sólidos ou líquidos 

Vias locais: apenas combustíveis gasosos, não podendo emitir fumaça visível e odorante 

Vias coletoras/N3: qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça visível e 

odorante.  

ZM 

Vias estruturais N1/N2: qualquer tipo de combustível; fumaça não odorante de densidade 

colorimétrica baixa.  

ZCL ZCP e 

ZPI 

Qualquer tipo de combustível; fumaça não odorante e de densidade colorimétrica baixa, 

excetuando-se um período de 15 min para aquecimento da fornalha e um período de 3 min 

em qualquer fase de uma hora 

 

5. Quanto a vibração, foi explicitado que os níveis atingidos não devem 

oferecer riscos à saúde e bem estar da população, porém faltam 

parâmetros e legislação específica. 

6. Quanto à radiação, faltam parâmetros e legislação específica, 

devendo em qualquer zona de uso ser respeitada a limitação da 

exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos não 

ionizantes da Resolução ANATEL n0 303; no que diz respeito à 

instalação de antenas transmissoras de telefonia celular ou móvel, 

deve ser observado o que dispõe a legislação municipal. 

7. Quanto à poluição hídrica, as atividades não poderão emitir efluentes 

líquidos em desconformidade com o estabelecido pela legislação 

ambiental, não devendo os efluentes emitidos oferecer riscos à saúde 

e ao bem-estar da população, bem como ocasionar dano ao meio 

ambiente em qualquer zona de uso. 

8. Quanto à periculosidade e toxidade, o uso não residencial que possa 

causar riscos à saúde e à segurança da população será enquadrado 

como nR3 – usos não residenciais especiais ou incômodos. 

9. Quanto à poluição atmosférica, em especial decorrente de fontes 

móveis, deverá ser objeto de monitoramento principalmente junto às 
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principais vias da rede viária estrutural da cidade e nos pontos de 

maior concentração de veículos nos horários de pico. 

10.  A iluminação de anúncios deverá ser apagada às 24h, com exceção 

daqueles localizados na ZPI, ZCL e ZCP. 

Atividades temporárias, inclusive canteiro de obras, devem observar os 

parâmetros de incomodidade para zona ou via onde se localizem. 

Os parâmetros de incomodidade serão declarados no momento da 

aprovação e a fiscalização ocorrerá por meio de denúncia. 

A nova legislação definiu condições de instalação para atividades não 

residenciais relativas a área construída computável máxima, horário de 

funcionamento, número máximo de funcionários por turno, lotação máxima, 

vagas para estacionamento, área para embarque e desembarque e pátio 

para carga e descarga. 

As condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, estabelecidos 

para a instalação e o funcionamento do uso não residencial, constam dos 

Quadros 2/a a 2/h (Anexo A). Esses quadros apresentam os parâmetros de 

incomodidade definidos para o funcionamento das atividades não 

residenciais, por zona de uso e na ZM por categoria da via estabelecida pela 

sua função (estrutural, coletora e local) e as condições de instalação 

definidas para as atividades não residenciais, por zona de uso e na ZM por 

categoria de via. Para as ZEIS, o quadro de condições de instalação de 

atividades não residenciais é conjunto às disposições da largura da via, e 

consta do Quadro 2/i (Anexo A). 

Além destas disposições, a nova legislação também considera para a 

instalação dos usos a largura das vias. As condições de instalação dos usos 

residencial e não residencial em relação à largura das vias constam do 

Quadro 04 (Anexo A). Esse quadro apresenta as condições de instalação e 

usos permitidos em função da largura da via. 

A justificativa apresentada no Plano Diretor para necessidade do quadro de 

largura de vias, adicionalmente à sua classificação funcional se deve à 

constatação de que muitas vezes a largura da vias não é adequada à função 
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que desempenham no sistema viário, evitando assim instalações de usos e 

atividades em vias que não as comportem. 

É importante destacar dois pontos em relação ao quadro de largura de vias: 

• As restrições de área máxima construída e área computável 

máxima existem apenas para uso não residencial; 

• Este quadro deve ser aplicado conjuntamente às demais 

disposições da legislação para o uso residencial, e 

conjuntamente aos quadros de condições de instalação do uso 

não residencial. 

O Quadro 04 do da Lei n0 13.885/04 (Anexo A) não deve ser aplicado nas 

ZEIS, onde o quadro de largura de vias é conjunto às condições de 

instalação de atividades não residenciais (Quadro 2j – Anexo A), e em 

alguns perímetros históricos da Sé e Santo Amaro. 

Nas ruas sem saída será permitida a instalação das subcategorias R1, R2h 

e R2v e algumas atividades não residenciais restritas, desde que sejam 

observados os parâmetros de incomodidade e condições de instalação 

estabelecidos para a zona de uso em que se situa o imóvel, sendo no caso 

da ZM aqueles estabelecidos para as vias locais. O uso residencial R2v 

somente será permitido em vias com largura superior a 10 metros, devendo 

também ser observado o gabarito de altura máxima. 

Nas quadras que contenham vilas ou ruas sem saída com largura inferior a 

10 metros, na faixa envoltória de 20 metros às vilas ou ruas sem saída 

deverá ser observado gabarito de altura máxima de 15 metros, quando o 

gabarito definido para a zona de uso não for mais restritivo.  

Nas vias estruturais e coletoras da Zona Mista a prioridade é assegurar a 

fluidez e  segurança do tráfego. Nas vias locais da Zona Mista a prioridade é 

a preservação do uso residencial. 

As vias estruturais N1, N2 e N3 são as constantes do Quadro 03 da Lei n0 

13.430/02 e Quadros 3A e 3B da Lei n0 13.885/04, e as vias coletoras são as 

constantes do Quadro 10 da Lei 13.885/04. As vias locais são todas aquelas 

que não foram listadas nos quadros descritos. 
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Um ponto importante a ser ressaltado é que esta classificação funcional, 

elaborada pela Secretaria Municipal dos Transportes, acabou por consolidar 

o uso desempenhado pela via na malha viária, tendo sido estabelecidas as 

vias estruturais na Lei n0 13.430/02 e as vias coletoras na Lei n0 13.885/04. 

Esta classificação gerou conflitos, uma vez que em algumas Subprefeituras 

existe pequeno número de vias estruturais ou coletoras, com mais de 80% 

do sistema viário representado por vias locais. Nestes casos, existe uma 

grande restrição à instalação de uso não residencial na Zona Mista, 

inabilitando, na prática, um dos objetivos do novo zoneamento que é de 

possibilitar a implantação de usos não residenciais na maior parte da cidade. 

Por outro lado, algumas antigas zonas industriais que na nova legislação 

foram transformadas em ZM possuem viário com características geométricas 

de largura adequadas para usos não residenciais, porém devido à sua 

classificação como vias locais possuem restrições para aprovação de usos 

não residenciais. 

Nas Zonas Mistas, nos imóveis com frente e acesso a vias estruturais N1 e 

N2, que possuírem divisa lateral com imóveis com frente para vias 

estruturais N3, deverão ser atendidos os parâmetros de incomodidade e as 

condições de instalação definidos no Quadro 02/f (Anexo A) para as vias 

estruturais N3; os imóveis com frente e acesso para vias estruturais que 

possuírem divisa lateral com imóveis com frente para vias coletoras ou locais 

deverão ser atendidos os parâmetros de incomodidade e as condições de 

instalação definidos no Quadro 02/e (Anexo A) para vias coletoras e 

aplicam-se aos lotes com frente para mais de uma via de circulação as 

seguintes disposições: 

• poderão ser instalados os usos permitidos em qualquer uma das 

vias, atendidas as condições para instalação correspondentes; 

• fica vedado o acesso, tanto de veículos como de pedestres, para a 

via onde o uso a ser instalado não é permitido de acordo com as 

disposições desta lei, devendo toda a extensão do alinhamento 

ser obrigatoriamente fechada; 
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• deverão ser atendidos os parâmetros de incomodidade da via 

mais restritiva. 

Nas Zonas Mistas, será permitida a instalação do nR2 nas vias locais, desde 

que não exista, em um raio de 500 metros, outra zona ou outra via da 

categoria em que o uso pretendido seja permitido e sejam observados os 

parâmetros de incomodidade e as condições de instalação estabelecidos no 

Quadro 02/e (Anexo A) para vias coletoras. Neste caso, não há a 

necessidade de aplicação do Quadro 04 (Anexo A). 

5.3.5 Parcelamento do Solo 

Em relação ao parcelamento do solo, a nova legislação estabelece que a 

abertura de novas vias no tecido urbano existente ou em novos 

assentamentos, loteamentos e arruamentos, deverá atender exigências 

técnicas como declividade máxima, largura mínima de faixa carroçável, 

passeios e canteiro central, definidas no Quadro 01 (Anexo A). Este quadro 

estabelece as larguras ideais para cada categoria de via. 

Nas vias com declividade maior que 8% deverão ser implantadas soluções 

para a microdrenagem, e existe a indicação de que a pavimentação de vias 

deverá se fazer preferencialmente com materiais de maior permeabilidade. 

As parcelas destinadas às áreas verdes públicas nos projetos de 

parcelamento e desmembramento estar preferencialmente localizadas nas 

áreas de várzeas e fundos de vale com o objetivo de preservar a vegetação 

ciliar.  

O desmembramento de glebas na Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana e na Macroárea de Conservação e Recuperação da 

Macrozona de Proteção Ambiental, está obrigado à destinação de áreas 

verdes e institucionais, salvo se a gleba a ser desmembrada apresentava, 

anteriormente Lei Federal n0 6.766, a área igual ou inferior às dimensões a 

seguir especificadas: 

• 10.000 m2 nas ZER-1, ZER-2, ZER-3, ZCLz-I, ZCLz-II, ZM-1, ZM-2, 

ZM-3a, ZM-3b, ZCP-a, ZCP-b, ZCL-a, ZCL-b, ZCPp, ZCLp; 

• 20.000 m2 nas ZPI, ZEPAM, ZEPAG, ZEPEC, ZOE, ZMp, ZERp, ZLT. 
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O desmembramento de glebas nas Macroáreas de Uso Sustentável e de 

Proteção Integral, está obrigado à destinação de áreas verdes e 

institucionais conforme disposto na Lei Federal n0 9.300, exceto nos 

seguintes casos: 

• a menor porção de terreno resultante do desmembramento a ser 

efetuado tiver área igual ou maior que 5 hectares; 

• for comprovado que a gleba a ser desmembrada apresentava, 

anteriormente à Lei Federal n0 6.766, área igual ou inferior a 2 

hectares. 

O desdobro do lote em qualquer zona de uso só será permitido quando, em 

cada lote resultante, forem atendidas todas as características de 

dimensionamento do lote previstas para as diferentes zonas de uso.  

5.3.6 Estoques 

Estoque é o limite do potencial construtivo adicional e se caracteriza como 

um elemento de controle da densidade da construção por parcelas do 

território. A parcela do território adotada para a definição dos estoques, pela 

nova legislação de uso e ocupação do solo do Município de São Paulo, é o 

Distrito (96 ao todo no território do município). 

A definição do estoque é necessária para que a capacidade da infra-

estrutura não seja ultrapassada, principalmente do sistema viário e de 

transporte público, e deve ser utilizada em conjunto com o coeficiente de 

aproveitamento máximo. 

Segundo o PDE, a definição dos estoques por distrito teve por base a 

capacidade do sistema viário aliada à política de desenvolvimento urbano, 

considerando dados demográficos do ano 2000, dados de mobilidade da 

população do ano de 1997, pesquisa de origem e destino de viagens 

realizada pelo METRÔ-SP; dados anuais sobre a área construída no 

Município, limites distritais, áreas de proteção ambiental, parques, cidade 

universitária e outros grandes espaços abertos, zonas de uso ZER, ZPI e 

ZM, rede viária estrutural e rede de transporte público coletivo de massa, 

principais atrações de viagens entre distritos, volume de tráfego e 
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capacidade das vias estruturais na hora de maior demanda, existências de 

transporte coletivo de massa e infra-estrutura de água e esgoto.  

Os estoques de potencial construtivo adicional foram definidos para cada um 

dos 96 distritos do Município de São Paulo, em metros quadrados de 

construção  residencial (aproximadamente 6,9 milhões para toda a cidade) e 

não residencial (aproximadamente 2,8 milhões para toda a cidade), tendo 

sido calculados para o período de 2000 a 2009, podendo ser revistos ou 

atualizados por lei, e constam do Quadro 08 (Anexo A). 

Os estoques não limitam o potencial construtivo adicional das áreas de 

Operação Urbana, que têm seus estoques definidos por leis específicas. 

5.6.7 Regularidades, Conformidades, Procedimentos Fiscais e Multas 

Segundo a legislação, nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado para 

instalação e funcionamento de usos não residenciais, sem prévia emissão, 

pela Prefeitura, da licença correspondente. As edificações serão 

consideradas em situação regular quando possuírem "Habite-se" ou 

documento equivalente, expedido pela Prefeitura. 

Os usos não residenciais, os usos residenciais e as edificações serão 

também considerados em situação irregular quando os documentos tenham 

perdido sua validade, em função de alterações de ordem física ou de 

utilização, de incomodidade ou de instalação, ocorridas no imóvel. 

O uso de imóveis, para fins da disciplina do uso e ocupação do solo, 

classifica-se em permitido e não permitido e em conforme ou não conforme. 

Uso permitido no local é aquele passível de ser implantado ou instalado no 

imóvel em função do tipo de zona de uso, da categoria da via e da sua 

largura.  

Uso conforme é aquele permitido no local e que, no caso de uso não 

residencial, atende também a todos os parâmetros de incomodidade e 

condições de instalação constantes dos Quadros 02/a a 02/i (Anexo A). Uso 

não conforme é aquele que não é permitido no local ou aquele que, mesmo 

permitido, não atende a pelo menos um dos parâmetros de incomodidade ou 

uma das condições de instalação constantes dos Quadros 02/a a 02/i. 
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A edificação, para fins da disciplina do uso e ocupação do solo, classifica-se 

em conforme ou não conforme. Edificação conforme é aquela que atende às 

características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação do lote, 

segundo os parâmetros estabelecidos nos Planos Regionais Estratégicos 

das Subprefeituras. Edificação não conforme é aquela que não atende a 

pelo menos uma das características de aproveitamento, dimensionamento e 

ocupação do lote, estabelecidas nos Quadros 04 (Anexo B - para as 

Subprefeituras estudadas) dos Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras. 

5.6.8 Disposições Gerais 

Nas unidades habitacionais em qualquer zona de uso, exceto na ZER, é 

facultado aos respectivos moradores o exercício de suas profissões, com o 

emprego de no máximo 1 (um) auxiliar ou funcionário, observados os 

parâmetros de incomodidade definidos para a zona de uso ou via, 

dispensada a licença de instalação e funcionamento. 

Nas unidades habitacionais na ZER, é facultado aos moradores o exercício 

de atividades intelectuais, sem receber clientes e sem utilizar auxiliares ou 

funcionários, observados os parâmetros de incomodidade definidos para a 

ZER, dispensada a licença de instalação e funcionamento. 

O licenciamento de atividades não residenciais permitidas nas ZCLz-I, ZCLz-

II e ZCLp internas a ZER ficará condicionado a: 

• parâmetros de permeabilidade nas áreas externas, inclusive nos 

estacionamentos; 

• recuperação paisagística e arbórea dos lotes e de vias de modo 

compatível com a ZER lindeira; 

• uniformização e aumento de permeabilidade de calçadas e passeios, 

respeitando as regras relativas ao rebaixamento de guias; 

• proibição de totens e painéis luminosos; 

• ordenamento do espaço aéreo e padronização das placas indicativas, 

que deverão ter área máxima de 2m2. 
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O Executivo deverá coletar, sistematizar e atualizar periodicamente banco 

de dados com informações necessárias para a elaboração de indicadores 

ambientais para subsidiar a política de uso e ocupação do solo, a revisão do 

Plano Diretor Estratégico, políticas setoriais, programas e projetos de 

intervenção do município. 
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6. Análise dos Planos Regionais  

A Lei do Plano Diretor Estratégico previu no artigo 294 sua revisão para 

incluir os Planos Regionais. Os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras – PRE’s foram elaborados em uma segunda etapa, após a 

criação das Subprefeituras (Lei n0 13.399/02). 

No que se refere à estrutura organizacional, observa-se nos municípios 

brasileiros a subdivisão em Distritos e Sub-Distritos, sem personalidade 

jurídica, autonomia ou representatividade política. Sua criação deve-se à 

necessidade de desconcentrar algumas atividades administrativas de 

serviços públicos, de acordo com o interesse da administração e da 

população, em função da extensão territorial ou adensamento populacional. 

No caso da cidade de São Paulo, foram criadas as 31 Subprefeituras através 

da Lei n0 13.399/2002 (Mapa de Subprefeituras). Esta Lei dispôs sobre a 

criação, estrutura e atribuições das Subprefeituras no Município de São 

Paulo, e estabeleceu procedimentos para sua implantação, prevendo a 

transferência gradual de órgãos e funções da Administração Direta Municipal 

para o âmbito das Subprefeituras. As Subprefeituras já estavam previstas no 

artigo 77 da Lei Orgânica do Município. 

A administração municipal paulistana, no âmbito das Subprefeituras, é 

exercida pelos Subprefeitos, a quem cabe a decisão, direção, gestão e o 

controle dos assuntos municipais em nível local. 

São atribuições das Subprefeituras: 

� Constituir-se em instância regional de administração direta com 

âmbito intersetorial e territorial; 

� Instituir mecanismos que democratizem a gestão pública e fortaleçam 

as formas participativas que existam em âmbito regional; 

� Planejar, controlar e executar os sistemas locais, obedecidas as 

políticas, diretrizes e programas fixados pela instância central da 

administração; 
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� Coordenar o Plano Regional e Plano de Bairro, Distrital ou 

equivalente, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano 

Estratégico da Cidade; 

� Compor com Subprefeituras vizinhas, instâncias intermediárias de 

planejamento e gestão, nos casos em que o tema, ou o serviço em 

causa, exija tratamento para além dos limites territoriais de uma 

Subprefeitura; 

� Estabelecer formas articuladas de ação, planejamento e gestão com 

as Subprefeituras e Municípios limítrofes a partir das diretrizes 

governamentais para a política municipal de relações metropolitanas; 

� Atuar como indutoras do desenvolvimento local, implementando 

políticas públicas a partir das vocações regionais e dos interesses 

manifestos pela população; 

� Ampliar a oferta, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços locais, a 

partir das diretrizes centrais; 

� Facilitar o acesso e imprimir transparência aos serviços públicos, 

tornando-os mais próximos dos cidadãos; 

� Facilitar a articulação intersetorial dos diversos segmentos e serviços 

da Administração Municipal que operam na região. 

Na própria lei de sua criação, existe a determinação de que as 

Subprefeituras teriam dotação orçamentária própria, com autonomia para a 

realização de despesas operacionais, administrativas e de investimento, e 

participação na elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura. 

Para elaboração dos Planos Regionais, as Subprefeituras contrataram 

equipes técnicas especializadas, coordenadas pelos técnicos municipais da 

Sempla e das Subprefeituras, tendo como linha mestra os “Termos de 

Referência” disponibilizados pela Sempla. Esse documento especificou o 

conteúdo mínimo dos Planos Regionais, as complementações necessárias 

ao PDE e as formas de participação da população.  
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Pela análise dos PRE’s constata-se uma diferença de enfoque e 

abrangência de cada Plano Regional. Embora apresentação de todos atenda 

ao disposto nas diretrizes da Sempla, essas diferenças não se referem 

apenas a particularidades e especificidades relativas a cada Subprefeitura, 

mas aos diferentes níveis de aprofundamento dos temas abordados. 

Uma fragilidade diagnosticada nos PRE’s refere-se à integração desses 

planos uns com os outros, ou seja, a inserção de cada um deles no contexto 

de outras Subprefeituras - cada uma com seus próprios planos - e no 

contexto metropolitano. 

Na formulação de propostas de desenvolvimento local, cada Subprefeitura 

teve como referência os elementos estruturadores constantes do PDE para 

definição da estrutura urbana regional e adotou a rede viária estrutural e de 

transporte público definidas para o município como um todo através do 

Plano de Circulação Viária e de Transportes desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Transportes.  

O ordenamento do uso e ocupação do solo no território de cada 

Subprefeitura foi elaborado tendo como referência as Zonas de Uso 

estabelecidas pelo PDE, bem como disposições de Uso e Ocupação do Solo 

elaboradas conjuntamente aos Planos Regionais. Os Planos Regionais 

foram elaborados pelas Subprefeituras com a supervisão da Sempla, que 

forneceu, através dos “Termos de Referência” as informações necessárias 

ao desenvolvimento dos mesmos.  

Durante a elaboração dos Planos Regionais ocorreram plenárias e reuniões 

com os munícipes das diversas regiões, conforme previsto na própria lei de 

criação do PDE, no Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica do Município. Deve-

se ressaltar que esta participação deveria se dar em todos os níveis de sua 

formulação, desde os diagnósticos, concepção, aprovação, monitoramento, 

fiscalização e revisão em todas as ações, com base em plena informação 

disponibilizada pelo Executivo, o que não ocorreu de fato.   

Segundo as diretrizes do PDE e os “Termos de Referência” os PRE’s 

deveriam apresentar os seguintes elementos: 
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− Delimitação das áreas em que se aplicariam os instrumentos da Lei 

Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade; 

− Hierarquização do sistema viário local e plano de circulação e 

transporte; 

− Proposta de destinação de áreas e equipamentos públicos e áreas 

verdes; 

− Áreas reservadas para bolsões residenciais, conforme lei 11.322 de 

22 de dezembro de 1992; 

− Projetos de intervenção urbana; 

− Proposta de tombamento ou outras medidas legais de prestação e 

preservação de bens móveis e imóveis da região; 

− Aplicação no território da Subprefeitura, das diretrizes de uso e 

ocupação do solo previstas no Plano Diretor; 

− Proposta de composição, com Subprefeituras vizinhas, de instâncias 

de planejamento e gestão, sempre que o tema ou serviço exigir 

tratamento além dos limites territoriais da Subprefeitura; 

− Proposta de ação articulada de planejamento e gestão com as 

Subprefeituras e municípios limítrofes, com base em diretrizes 

governamentais para a Política Municipal de Relações Metropolitanas; 

− Proposta de ações indutoras do desenvolvimento local, a partir das 

vocações regionais; 

− Indicação de prioridades, metas e orçamento regional, para a 

Subprefeitura; 

− Proposta de prioridades orçamentárias relativas aos serviços, obras e 

atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura.   

Este capítulo tem por objetivo uma análise detalhada do Plano Urbanístico 

Ambiental dos PRE’s das Subprefeituras selecionadas - Butantã, Lapa, 

Pinheiros, Sé e Vila Mariana, procurando destacar os problemas de 

continuidade e integração entre as propostas apresentadas na interface de 

Subprefeituras adjacentes. Esta análise será restrita aos temas de Rede 



 

 

 

 

                                                                                                                                   184 

Estrutural Hídrica Ambiental, Rede Viária Estrutural e Uso e Ocupação do 

Solo. 

A análise do sumário de cada PRE permite a constatação de que os 

mesmos seguiram praticamente o mesmo roteiro e seqüência de tópicos 

apresentada na Lei n0 13.430/02, o que demonstra a intenção de que 

correspondessem a um detalhamento do PDE. Outra constatação é que 

apresentam objetivos e diretrizes relativas a aspectos sociais, econômicos, 

de desenvolvimento humano e ambientais, não sendo, portanto, restritos 

apenas à abordagem físico-territorial de cada Subprefeitura. No entanto, 

percebe-se que no Título referente às Políticas Públicas Regionais, que trata 

dos objetivos relativos ao Desenvolvimento Urbano e Ambiental, Econômico 

e Social, Humano e Qualidade de Vida e Desenvolvimento Urbano com 

Qualidade Ambiental existe praticamente uma reiteração dos objetivos já 

colocados no PDE (2002), não existindo um avanço em relação a propostas 

de implementação destes objetivos. 

6.1 O PDE como condicionante aos Planos Regionais 

O objetivo deste tópico é fornecer subsídios que permitam o entendimento 

do processo de elaboração dos Planos Regionais Estratégicos, 

possibilitando verificar a relação de integração que os Planos Regionais 

possuem com o PDE. 

Este capítulo apresenta duas abordagens: 

• Abordagem teórica – analisando os subsídios fornecidos pela Sempla 

junto às Subprefeituras para elaboração do PRE. 

• Abordagem por entrevistas – verificando junto aos técnicos municipais 

encarregados desta elaboração, qual a real contribuição dos mesmos 

(e da população de cada Subprefeitura) em todo o processo. 

Quanto à abordagem teórica, foram analisados os documentos fornecidos 

pela Sempla às Subprefeituras como subsídio na elaboração dos Planos 

Regionais, denominados “Termos de Referência” e “Conteúdo Mínimo dos 

Planos Regionais das Subprefeituras”. 



 

 

 

 

                                                                                                                                   185 

Embora os planos Regionais contemplem temas amplos como Políticas 

Públicas, Plano Urbanístico–Ambiental, Uso e Ocupação do Solo e 

Instrumentos de Gestão Urbana, foi desenvolvida neste capítulo a análise 

detalhada do Plano Urbanístico Ambiental, consubstanciados nas 

respectivas cartas temáticas da Rede Estrutural Hídrica Ambiental, Rede 

Viária Estrutural e de Uso e Ocupação do Solo (Mapas 01, 02 e 04 dos 

PRE’s de cada Subprefeitura). 

6.1.1 Termos de Referência 

Segundo os “Termos de Referência” propostos pela Sempla para elaboração 

dos PRE’s, cada Subprefeitura deveria delimitar a área de abrangência, seu 

perímetro e distritos, e o entorno imediato do seu território, inclusive suas 

relações com as Subprefeituras e Municípios da RMSP limítrofes e com o 

Município de São Paulo. 

A definição do PRE foi dada como sendo o instrumento regulador das 

políticas públicas de caráter territorial com rebatimento na Subprefeitura, 

dispondo sobre questões específicas de cada região. O Plano Regional 

deveria definir as ações de médio prazo para 2006 e os objetivos de longo 

prazo para 2012. O objetivo a ser atingido seria o estabelecimento de 

políticas de desenvolvimento urbano local. Estas políticas deveriam adequar-

se aos elementos estruturadores e integradores do Plano Diretor Estratégico 

do Município, complementando suas proposições de modo a atender 

peculiaridades de cada região e as necessidades e opções da população 

local. 

A elaboração do Plano Regional seguiu rígido cronograma para possibilitar a 

discussão nas Subprefeituras e eventuais adequações que se fizessem 

necessárias. Esses trabalhos foram coordenados pela Subprefeitura, muitas 

vezes com o apoio de empresa contratada e participação de representantes 

da sociedade civil e de técnicos das secretarias municipais. 

Como produto final, foi elaborado um relatório contendo o Plano Regional da 

Subprefeitura e uma Minuta do Projeto de Lei do Plano Regional. 

Para a obtenção destes resultados, foram utilizados os documentos: 
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1. Mapas Temáticos do Plano Diretor Estratégico (Lei n0 13.430/2002); 

2. Base Cartográfica, Quadras, Rede Estrutural: Centralidades, Rede 

Hídrica, Operações Urbanas, Zoneamento, Diretrizes Uso do Solo, ZEIS, 

ZEPAM, ZEPAG, Rede Viária, Transporte Público, Política de 

Desenvolvimento Urbano, Zoneamento Antigo, Equipamentos Sociais, 

Atividades Econômicas; 

3. Catálogo de Informações com a Base de Dados disponíveis, com dados 

gerais agrupados por Distrito relativos a Demografia, Economia, Saúde, 

Infra-Estrutura Urbana, Educação, Abastecimento e Assistência Social.  

O objetivo da primeira etapa era formular um quadro de tendências para 

elaboração do Quadro Propositivo para o Desenvolvimento Regional de 

cada Subprefeitura. Para a formulação deste quadro situacional foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

− Identificação, caracterização e avaliação das demandas locais com 

base em análises sócio-econômicas; 

− Definição das principais tendências de desenvolvimento regional que 

configuravam o quadro situacional da subprefeitura; 

− Compatibilização das demandas locais com as Políticas Públicas 

constantes no PDE; 

− Avaliação dos elementos estruturadores do Município constantes no 

PDE, visando a análise urbanístico-ambiental de cada Subprefeitura; 

− Aprofundamento da análise urbanístico-ambiental na escala local, 

destacando os principais conflitos existentes quanto à Rede Hídrica e 

Ocorrências Ambientais, Rede Viária, Rede de Transporte Coletivo 

Público, Rede de Centralidades e Uso e Ocupação do Solo. 

A partir das tendências de desenvolvimento regional foram estabelecidas 

proposições relativas à Política de Desenvolvimento Urbano Regional e 

Estrutura Urbanística – Ambiental, contemplando: 

− Elementos Estruturadores e Áreas de Intervenção Urbana, com 

propostas específicas de intervenção territorial para cada 
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Subprefeitura, delimitação de Áreas de intervenção Urbana, 

perímetros de Parques Lineares e prioridades de desenvolvimento; 

− Áreas Urbanizadas, com a delimitação do Zoneamento; 

− Habitação, com a avaliação e proposição de perímetros de ZEIS; 

− Operações Urbanas e Projetos Estratégicos, com delimitação de 

perímetros; 

− Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental, com a delimitação de 

áreas e imóveis para aplicação dos instrumentos previstos; 

O resultado destes estudos e proposições foi o estabelecimento da minuta 

do Projeto de Lei do Plano Regional da Subprefeitura. 

6.1.2 Conteúdo Mínimo dos Planos Regionais das Subprefeituras 

Segundo o documento “Conteúdo Mínimo dos Planos Regionais das 

Subprefeituras”, o PRE das Subprefeituras deveria ter como premissa 

expressar o vínculo com o PDE do Município, sendo um detalhamento do 

mesmo, e explicitando os objetivos do PDE mais aplicáveis aos problemas 

territoriais da Subprefeitura, considerados o contexto territorial 

(Subprefeituras e Municípios vizinhos), legislações ambientais e outras com 

rebatimento territorial. 

Ainda segundo este documento, o PRE deveria expressar o quadro 

situacional da Subprefeitura no PDE, de acordo com os seguintes aspectos: 

1. Aspectos físicos, identificando no território da Subprefeitura áreas de 

preservação ambiental, elementos estruturadores, ZEIS, ZER, ZIR, 

Operações Urbanas e equipamentos de atendimento para a cidade. 

2. Políticas Públicas, identificando demandas locais e compatibilizando-

as com os Planos de Ação das Subprefeituras e Orçamento 

Participativo, definindo Objetivos e Diretrizes (2012) e Ações 

Estratégicas (2006). 

3. Plano Urbanístico Ambiental, no qual seriam definidos os elementos 

estruturadores (definidos pelo PDE) e elementos estruturais na escala 

local das Subprefeituras (elementos naturais, vias principais ou 
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coletoras, espaços públicos, praças, conjuntos construídos, etc...). 

Estes elementos deveriam ser objeto de caracterização de problemas 

existentes e ações propostas. 

Quanto à Rede Hídrica Estrutural, Parques Lineares e Caminhos Verdes, 

deveriam ser identificados os fundos de vale e os divisores de água no 

território da subprefeitura, com delimitação de uma faixa de 15m de cada 

lado do curso d’água na qual não seria permitida edificação (art. 109 item I 

do PDE) e também o mapeamento da área da planície aluvial e as áreas de 

vegetação significativa ao longo dos fundos de vale (art. 103 item II do PDE), 

com sugestão de proposições relativas a implantação de parques lineares 

envolvendo estas áreas. 

Para a Rede Viária Estrutural, seria elaborada a classificação das vias por 

função e características físicas, compatibilizando com a definição das 

normas para uso do solo. Neste aspecto, deveria ser elaborado um cadastro 

com a classificação das vias estruturais, identificação e classificação das 

vias coletoras, identificação das vias locais e identificação das ciclovias, 

tanto as existentes como propostas, bem como a delimitação e sugestão das 

prioridades para a faixa de 300 metros de largura das vias integrantes da 

Rede Viária Estrutural. 

Para a Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo, estava previsto o 

reconhecimento das linhas de transporte coletivo de existentes e propostas 

no PDE, priorização e delimitação das áreas dos círculos com 600 metros de 

raio e o ponto central nas estações metroviárias e ferroviárias, considerando 

as linhas de ônibus e os respectivos terminais. Para a Rede Estrutural de 

Centralidades, estava previsto que dentro do PRE fosse feita a validação e 

delimitação das centralidades identificadas no PDE e identificação de outras 

centralidades a serem desenvolvidas, com definição de prioridades de 

desenvolvimento para as centralidades e respectivas proposições. 

6.1.3 Orientação do PDE para Revisão do Zoneamento 

Quanto às diretrizes de Zoneamento, a proposta do PDE estabeleceu como 

critério a divisão do território uma Macrozona de Proteção Ambiental com 

diferentes condições de preservação do meio ambiente e uma Macrozona de 
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Estruturação e Qualificação Urbana correspondendo a área urbanizada, 

organizada em torno de elementos estruturadores e integradores. 

Nas Áreas de Intervenção Urbana da Rede Hídrica, foram propostos o 

desadensamento e recuperação ambiental das planícies aluviais, 

implantando parques lineares e áreas verdes. Como diretriz geral, ficou 

estabelecido que ao longo da Rede Viária Estrutural e na Rede de 

Transporte Público a implantação de atividades e usos deveria atender 

condições que não prejudicassem a função principal de fluidez do tráfego, 

porém, paradoxalmente, estes locais em geral estão associados a uma 

possibilidade de maior densidade de ocupação. 

Na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, foi estabelecida uma 

subdivisão permitindo diferentes densidades em relação à capacidade da 

infra-estrutura, bem como atenuar as discrepâncias de volumetria e altura 

das edificações, modulando a transição de usos e níveis de incomodidade. 

Em princípio, a política de uso do solo teve como parâmetros: 

− Estímulo de maiores densidades de construção junto aos eixos de 

transporte coletivo de grande capacidade (CA máximo 4); 

− Estímulo a médias densidades junto aos demais eixos de transporte 

coletivo público (CA máximo 2,5); 

− Estímulo ao uso misto, inclusive na mesma edificação; 

− Junto às vias estruturais, estímulo a usos de socorro e atendimento 

aos veículos e cargas transportadas; 

− Nas vias coletoras, a proposta é a instalação de comércio e serviços 

locais e percursos terminais das linhas de ônibus; 

− Nas vias locais o uso residencial. 

O controle de uso do solo foi realizado em três níveis, sendo que o primeiro 

nível corresponde à divisão do território municipal em duas Macrozonas, a 

de Proteção Ambiental e a Estruturação e Qualificação Urbana. Conforme 

dispõem os artigos 148 e 149 do PDE a distinção entre as duas Macrozonas 

é feita apenas por um critério ou prioridade geral em cada Macrozona, o que 
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significa que podem existir núcleos urbanizados na Macrozona de Proteção 

Ambiental e ocorrências ambientais, vegetação ou alta declividade na 

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, onde a prioridade é de 

natureza ambiental. A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 

possui áreas de diferentes graus de consolidação e manutenção, com as 

seguintes zonas de uso: 

- Zonas Exclusivamente Residenciais- ZER 

-Zonas Industriais em Reestruturação – ZIR (ZPI) 

-Zonas Mistas 

A grande distinção entre as ZER e as ZIR (ZPI) e ZM é que na primeira o 

coeficiente de aproveitamento básico não pode ser ultrapassado. Para as 

outras zonas, a ultrapassagem do coeficiente básico é possível até o 

máximo admitido para a zona. 

Num segundo nível, o controle foi estabelecido através das Zonas Especiais, 

que são porções do território com diferentes características ou com 

destinação específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e de 

edificação situadas em qualquer Macrozona do Município (ZEPAM, ZEPEC, 

ZEPAG e ZEIS). 

Em todo o território municipal poderão ser definidos controles adicionais aos 

da zona ou área em que se situam, tendo em vista o interesse urbanístico ou 

ambiental. O interesse urbanístico pode ocorrer predominantemente em 

áreas edificadas, devido à unicidade, caráter estrutural ou importância 

histórica, paisagística e cultural, devendo ser objeto de regulamentação 

específica, definida em lei, com base na definição de volumetria, gabaritos e 

outros parâmetros, pertinentes à cada situação e finalidade. 

O interesse ambiental ocorre em áreas nas quais as características do meio 

físico exigem controles adicionais de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

como os terrenos situados em várzea, meia encosta, ou com alta declividade 

e sujeitos à erosão, inclusive em áreas contaminadas ou degradadas 

sujeitas à recuperação. 
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Além destes três níveis de controle do uso do solo, existem ainda as Áreas 

de Intervenção Urbana que podem ser superpostas às Macrozonas e Zonas 

Especiais. São parcelas do território de especial interesse para o 

desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, onde 

poderão ser aplicados instrumentos de intervenção previstos no Estatuto da 

Cidade. 

O PDE considerou também o nível de consolidação e de qualidade de 

urbanização dos distritos municipais localizados total ou parcialmente na 

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (artigo 154), 

classificando-os em quatro categorias, de Reestruturação e Requalificação, 

Urbanização Consolidada, Urbanização em Consolidação e Urbanização e 

Qualificação. 

6.2 Caracterização das Subprefeituras Analisadas 

A seguir, será procedida uma breve caracterização de cada uma das 

Subprefeituras cujos Planos Regionais são analisados neste capítulo. 

6.2.1 Subprefeitura do Butantã 

A área total da Subprefeitura do Butantã é de 56,1 km². De acordo com 

dados da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, a população 

estimada para o ano 2000 é de 377.576 moradores.  

A Subprefeitura Butantã é formada por cinco distritos: Butantã, Morumbi, 

Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia.  

Os limites territoriais desta Subprefeitura são os seguintes: 

− Norte: Subprefeitura da Lapa; 

− Oeste: Municípios de Osasco e Taboão da Serra; 

− Sul: Subprefeitura do Campo Limpo; 

− Leste: Subprefeituras de Pinheiros e Santo Amaro (Rio Pinheiros). 

A área da Subprefeitura do Butantã é cortada por importantes eixos 

rodoviários que fazem a ligação norte-sul do país, além da ligação entre o 

município de São Paulo e o interior sul e oeste do Estado. São os seguintes 

os principais eixos viários: Av. Prof. Francisco Morato, que dá acesso à 
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rodovia Régis Bittencourt, Av. Eliseu de Almeida, Av. Corifeu de Azevedo 

Marques, Av. Vital Brasil, Av. Morumbi, Av. Rio Pequeno e Rodovia Raposo 

Tavares.  

A Supervisão de Obras Públicas da Subprefeitura do Butantã estima que a 

malha viária existente seja constituída por 675,55 km de ruas pavimentadas, 

65,18 km de ruas de terra e 17,0 km de ruas em paralelepípedos, sendo 

84% do sistema viário constituído por vias locais.  

Com predominância de uso residencial e padrão ocupacional diversificado, a 

região abriga equipamentos públicos e privados de grande porte, como a 

Universidade de São Paulo, o Palácio do Governo, Instituto Butantã, Hospital 

Albert Einstein, Estádio do São Paulo Futebol Clube, Parque Alfredo Volpi 

entre outros. 

Apresenta áreas industriais ociosas e grande número de favelas. No 

Morumbi e Butantã constata-se predominância de uso residencial de alto 

padrão e baixa densidade, na Vila Sônia observa-se o uso residencial de 

elevado padrão, tanto de baixa como de alta densidade. Nos distritos do Rio 

Pequeno e Raposo Tavares o uso residencial predominante é de baixo a 

médio padrão. 

O relevo da Subprefeitura é ondulado a montanhoso, com planície e fundos 

de vales nas cotas 722 e 735, compreendendo os córregos Pirajussara e 

Jaraguá, que são os principais afluentes do Rio Pinheiros na região. 

6.2.2 Subprefeitura da Lapa 

A Subprefeitura da Lapa possui uma população estimada em cerca de 

270.656 moradores (2000) distribuídos em uma área de 40,1 km2. Os 

distritos de Perdizes e Lapa concentram, juntos, mais da metade deste total. 

O restante da população distribui-se de forma relativamente homogênea 

entre os demais distritos da região, que são Barra Funda, Vila Leopoldina, 

Jaguara, Jaguaré. 

A Subprefeitura da Lapa situa-se na região centro-oeste do município, na 

confluência dos Rios Tietê e Pinheiros, e se estende desde as várzeas dos 

dois rios até o divisor de águas das duas bacias, pelas ruas Heitor Penteado 
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e Cerro Corá, descendo por esta última e pela Avenida Queirós Filho para a 

bacia do Rio Pinheiros.  

A maior parte da região está situada ao sul do Rio Tietê e a leste do Rio 

Pinheiros, com exceção dos distritos de Jaguara e Jaguaré. As cotas variam 

de 721 metros acima do nível do mar, na marginal do Rio Tietê, até a de 827 

metros, no final da Avenida Dr. Arnaldo.  

Os limites territoriais da Subprefeitura da Lapa são os seguintes: 

− Norte: Subprefeituras de Pirituba/Jaraguá, Freguesia/Brasilândia e 

Casa Verde/Cachoeirinha; 

− Sul: Subprefeituras de Pinheiros e Butantã 

− Leste: Subprefeitura da Sé 

− Oeste: Município de Osasco. 

Enquanto o distrito da Barra Funda é situado, quase na sua totalidade, na 

várzea do Tietê, o distrito de Perdizes ocupa as encostas e terras altas do 

espigão, tendo como cota máxima 827 metros. Já o distrito da Lapa 

apresenta duas áreas diferenciadas: a área da várzea e a do Alto da Lapa, 

que tem características topográficas semelhantes a Perdizes. A maior parte 

do distrito da Vila Leopoldina ocupa várzea dos rios Tietê e Pinheiros. Os 

dois últimos distritos - Jaguara e Jaguaré - ocupam em parte as várzeas do 

Rio Tietê e do Rio Pinheiros, respectivamente, e em parte terras mais altas 

das colinas vizinhas.  

Situam-se na Subprefeitura da Lapa vias de caráter metropolitano e 

estadual, como a via Anhanguera e as marginais dos Rios Pinheiros e Tietê 

(Avenidas Eng. Billings e Nações Unidas no trecho que separa os distritos 

de Jaguaré e Vila Leopoldina; as avenidas Otaviano Alves de Lima, 

Embaixador Macedo Soares e Presidente Castelo Branco ao longo do Tietê), 

assim como a sua interligação, o Cebolão.  

A Subprefeitura da Lapa conta com 571 km de vias, com apenas 16 km (3%) 

de tráfego rápido. As demais vias estruturais perfazem 73 km (13%) e vias 

coletoras 116km (20%). Os restantes 366 km são de vias locais (64%). 
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6.2.3 Subprefeitura de Pinheiros 

Com 26,7 Km2, a região administrada pela Subprefeitura Pinheiros é 

formada por quatro distritos, Alto de Pinheiros, Pinheiros, Itaim Bibi e Jardim 

Paulista, onde se distribui uma população de 272.574 moradores (2000). 

A Subprefeitura de Pinheiros faz divisa com a Subprefeitura da Lapa a norte, 

com a Subprefeitura da Sé a nordeste, Subprefeitura de Vila Mariana a 

sudeste, a Subprefeitura de Santo Amaro a sul e Subprefeitura do Butantã a 

oeste. 

Seus limites são definidos pela Av. Queiroz Filho, ruas Cerro Corá e Heitor 

Penteado, Av. Dr. Arnaldo, Paulista, Brigadeiro Luis Antônio, Santo Amaro e 

Roque Petroni Jr., e pelo Rio Pinheiros. 

A várzea do Rio Pinheiros está situada na cota de 721 m, sendo 

predominante o uso residencial de médio a alto padrão, e possui serviços e 

comércio diversificado, ao contrário das Subprefeituras da Lapa e Santo 

Amaro, onde a várzea é ocupada predominantemente pelo uso industrial. 

As vias pavimentadas em asfalto perfazem um total de 401 Km, em 

paralelepípedo 12 Km, com um total de 1 Km de córrego a céu aberto e 39 

Km de córregos canalizados. 

O sistema viário é constituído por 52% de vias locais, 34% de vias coletoras 

e 14% e vias estruturais, quando o ideal seria vias locais ao redor de 70%. 

6.2.4 Subprefeitura da Sé 

A Subprefeitura da Sé está situada na área central do Município de São 

Paulo, sendo contida integralmente na Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana. 

É formada por oito Distritos: Bom Retiro, Santa Cecília, República, Sé, Bela 

Vista , Liberdade, Cambuci e Consolação, e ocupa uma área de 37,3 km2, 

abrigando uma população de 373.914 moradores (2000). 

Os limites territoriais Subprefeitura da Sé são os seguintes: 

− Norte: Subprefeituras Santana e V. Guilherme  

− Oeste: Subprefeitura da Lapa e Subprefeitura de Pinheiros 
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− Sul: Subprefeitura V.Mariana 

− Leste: Subprefeitura Móoca   

Esta Subprefeitura possui uma extensão de ruas pavimentadas de 500Km, 

cerca de 0,35Km de ruas de terra, dois rios (Rio Tamanduatei e Rio Tietê) e 

seus afluentes. 

6.2.5 Subprefeitura de Vila Mariana 

A Subprefeitura de Vila Mariana se caracteriza por apresentar uma grande 

diversificação de atividades, concentrando investimentos relacionados ao 

setor terciário, ao setor cultural, equipamentos públicos de saúde e lazer, ao 

lado de bairros exclusivamente residenciais de baixa densidade, associados 

à presença de áreas verdes e de bairros predominantemente residenciais 

com intensa tendência a verticalização. 

Limita-se ao norte com a Subprefeitura da Sé, a leste com a Subprefeitura 

Ipiranga, a sul com as Subprefeituras do Jabaquara e Santo Amaro e a 

oeste com a Subprefeitura de Pinheiros. É formada pelos distritos de 

Moema, Saúde e Vila Mariana. 

A estimativa da população para o ano de 2000 é de 313.036 moradores, que 

se distribuem nos seus 26,5 km². 

6.3 Análise Temática dos Planos Regionais 

Neste tópico foram desenvolvidas análises temáticas dos Planos Regionais 

das Subprefeituras, através dos Planos Urbanísticos Ambientais 

consubstanciados nas Cartas Temáticas da Rede Estrutural Hídrica 

Ambiental (Mapa 01), Rede Viária Estrutural (Mapa 02) e Uso e Ocupação 

do Solo (Mapa (04). O objetivo desta análise é de através do conhecimento 

detalhado destes planos, verificar a relação de integração dos mesmos com 

a Região Metropolitana, relação de integração dos Planos Regionais com o 

Plano Diretor Estratégico e a interação dos Planos Regionais com as 

Subprefeituras adjacentes. 

As Subprefeituras escolhidas foram selecionadas em função da 

possibilidade de análise comparativa das mesmas, uma vez que possuem 

um nível de urbanização relativamente homogêneo, bem como existe a 
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interação física constituída pelos sistemas estruturais de Rede Hídrica e 

Rede Viária. 

6.3.1 Rede Estrutural Hídrica Ambiental 

6.3.1.1 Subprefeitura Butantã 

Além dos objetivos e diretrizes gerais estabelecidas no PDE (2002), foram 

definidos os seguintes objetivos específicos: 

I. Estabelecimento de taxa de permeabilidade mínima do solo e 

preservação dos talvegues de mananciais não canalizados, para 

minimizar a ocorrência de alagamentos; 

II. Promoção da contenção das águas pluviais atendendo ao disposto na 

Lei n0 13.276, de 04 de janeiro de 2002; 

III. Controlar a ocupação dos fundos de vale, de forma a recuperar a 

permeabilidade do solo; 

IV. Mitigar o desconforto térmico e a poluição atmosférica por meio da 

arborização dos espaços de uso público e preservação das 

concentrações arbóreas significativas; 

V. Ampliar as áreas de uso público, as áreas verdes, a arborização e as 

calçadas; 

VI. Controlar e minimizar o lançamento irregular de esgoto e detritos 

sólidos na rede hídrica; 

VII. Fazer gestões junto às diversas esferas de governo visando a 

complementação da infra-estrutura de saneamento da Subprefeitura. 

VIII. O sistema de infra-estrutura de água e esgoto que percorre a 

Subprefeitura de Butantã passa a integrar o Sistema Ambiental 

sujeitando-o à legislação federal aplicável na hipótese de crime 

ambiental. 

A Rede Hídrica Ambiental, os parques e caminhos verdes propostos 

constam dos Quadros 01, 01A e 01B (Anexo B) e do Mapa 01 do Livro X . 
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6.3.1.2 Subprefeitura Lapa 

Em relação à Rede Hídrica Ambiental, o PRE da Lapa determina que sejam 

observados os seguintes objetivos: 

I. Manutenção da permeabilidade na planície aluvial, restringindo a 

ocupação do seu subsolo; 

II. Controle da exploração dos aqüíferos, principalmente na planície 

aluvial; 

III. Minimizar a ocorrência de alagamentos por meio do estabelecimento 

de taxa de permeabilidade mínima do solo, de forma diferenciada, 

segundo a rede hídrica existente; 

IV. Promoção da contenção das águas pluviais; 

V. Controle da ocupação dos fundos de vale, de forma a recuperar a 

permeabilidade do solo; 

VI. Preservação do traçado e as condições de ocupação, bem como a 

exclusividade do uso residencial dos loteamentos originais dos 

“bairros-jardim”; 

VII. Manutenção do controle do uso e ocupação do solo no entorno dos 

“bairros-jardim”, com controle de gabaritos máximos; 

VIII. Ampliação das superfícies de retenção de águas pluviais na planície 

aluvial por meio de tratamento arbóreo e com “superfícies de piso” 

preponderantemente vegetais e/ou drenantes como apoio ao tempo 

de retenção das águas; 

IX. Mitigação do desconforto térmico e a poluição atmosférica por meio 

da arborização dos espaços de uso público, definindo um espaço de 

apropriação do pedestre e de indução da flora e fauna, privilegiando a 

vegetação de porte arbóreo; 

X. Ampliação das áreas de uso público, as áreas verdes, a arborização e 

as calçadas, tendo como princípio a natureza enquanto cultura e o 

espaço público enquanto espaço da cidadania e da participação; 
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XI. Controle da aplicação da Lei n0 13.319, de 5 de fevereiro de 2002, 

que trata do plantio de árvores em estacionamento. 

Foram também estabelecidas as seguintes diretrizes específicas: 

I. Parques lineares - criação de parques lineares, visando a 

recuperação da permeabilidade existente e a melhoria das atuais 

condições de drenagem e absorção das águas pluviais 

II. Caminhos verdes, anos meta 2006 e 2012; 

III. Recuperação de áreas degradadas, notadamente do Morro do 

Jaguaré, em face do risco geológico existente e condições de 

excessiva declividade e demais áreas atualmente ocupadas por 

habitações precárias, por meio de programas de Habitação de 

Interesse Social; 

IV. Áreas verdes: 

a) valorização e fomento da vegetação significativa; 

b) preservação e valorização dos Parques Fernando Costa e Vila dos 

Remédios, recuperando a arborização existente; 

c) resguardar áreas de mata ainda existentes, viabilizando esta 

preservação associada à criação de área de contenção das águas 

pluviais, por meio de projeto que promova a criação de espaços de 

lazer para a população de áreas próximas; 

e) configurar e preservar a condição de “Bairro Arborizado” para o 

loteamento Parque Continental; 

V. Áreas públicas: 

a) valorizar os espaços públicos em áreas de maior acessibilidade, de 

edifícios de interesse institucional, social, histórico, arquitetônico e 

cultural; 

b) criar e recuperar praças e áreas verdes públicas, principalmente 

em áreas de renovação, privilegiando as estações de transporte 

coletivo; 
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c) promover a viabilização de espaços de uso público para fruição da 

paisagem, em parceria com a iniciativa privada, dos imóveis incluídos 

nas proximidades da R. Cerro Corá e Avenida Heitor Penteado; 

d) valorizar a habitabilidade da região, o fluxo e ambiência para 

pedestres, principalmente nas calçadas e praças, com a 

requalificação dos espaços públicos existentes e a criação de outros; 

e) requalificar como área livre de edificações para recreação e lazer a 

Praça General Porto Carrero, no distrito de Jaguaré; 

f) valorizar a área do Relógio e procurar integrá-la ao espaço de uso 

público previsto no plano de urbanização e implantação de Habitação 

de Interesse Social do Morro do Jaguaré; 

g) requalificar a área ocupada pela construção da antiga Cooperativa 

Agrícola de Cotia nas avenidas Jaguaré e Kenkiti Shimomoto, 

prevendo a reciclagem do edifício para permissão e/ou concessão de 

uso para oficinas de cultura e artesanato popular e eventos 

comunitários; 

h) requalificar as praças. 

Foram estabelecidas as seguintes taxas de permeabilidade mínimas em 

relação à área do lote e o índice de cobertura vegetal correspondente: 

Superfície (m2) Taxa de Permeabilidade 
( % área ) 

Índice de Cobertura 
vegetal (% área) 

125-250 10 5 

≥ 251 15 7,5 

 

Além destas, foram também estabelecidas as seguintes taxas de 

permeabilidade mínima para drenagem ou contenção de águas pluviais nos 

perímetros demarcados no Mapa 01: 

Nível I: taxa de permeabilidade mínima igual a 20% da área do lote, para as 

quadras situadas no perímetro 01 do Mapa 01; 
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Nível II: taxa de permeabilidade mínima igual a 25%, ou taxa de 

permeabilidade mínima igual a 20% mais contenção de águas pluviais 

prevendo tempo de chuva de uma hora, para as quadras situadas no 

perímetro 02 do Mapa 01; 

Nível III: taxa de permeabilidade mínima igual a 25% mais contenção de 

águas pluviais prevendo tempo de chuva de uma hora, ou taxa de 

permeabilidade de 30% para quadras situadas no perímetro 03 do Mapa 01; 

Nível IV: taxa de permeabilidade mínima igual a 25% mais contenção de 

águas pluviais prevendo tempo de chuva de duas horas, ou taxa de 

permeabilidade mínima igual a 30% mais contenção de águas pluviais 

prevendo tempo de chuva de uma hora, ou taxa de permeabilidade mínima 

igual a 40% para as quadras situadas no perímetro 04 do Mapa 01. 

A Rede Hídrica Ambiental, bem como os parques e caminhos verdes 

propostos no PRE da Subprefeitura da Lapa constam do Quadro 01 (Anexo 

B) e Mapa 01 do Livro VIII. 

6.3.1.3 Subprefeitura Pinheiros  

A Rede Hídrica Ambiental, bem como os parques e caminhos verdes 

propostos no PRE da Subprefeitura de Pinheiros constam dos Quadros 01, 

01A, 01B, 01C (Anexo B) e do Mapa 01 do Livro XI. 

Diretrizes e metas da Rede Hídrica Ambiental: 

I. Parques: deverão ser implantados até o ano de 2012; 

II. Caminhos Verdes: deverão ser implantados até o ano de 2012. 

III. Drenagem: as principais intervenções previstas, consideradas 

emergenciais, para minimizar os problemas de alagamentos são as 

constantes do Quadro 01 B. 

a. Foi estabelecido que para as novas construções, a água do 

lençol freático proveniente do subsolo deverá obrigatoriamente 

ser lançada em galeria de água pluvial, com capacidade para 

absorvê-la totalmente, inclusive nos dias de fortes chuvas; 
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b. No caso de edificação com área construída superior a 250m2, 

cujo ponto de recebimento das águas pluviais no sistema 

público de drenagem esteja sub-dimensionado e necessitando 

de construção ou de readequação das galerias, será exigida do 

proprietário a execução de obra corrigindo o problema, que 

deverá obedecer a orientações e procedimentos técnicos a 

serem fornecidos pela Subprefeitura, quando da aprovação do 

projeto; 

IV - Áreas sujeitas a risco: 

a. para as áreas sujeitas a risco demarcadas no Mapa 01 e 

descritas no Quadro 01C (Anexo B), fica estabelecida taxa de 

permeabilidade mínima igual a 0,30 da área do lote e índice de 

ajardinamento mínimo igual a 0,50 da área permeável; 

b. nas vias estruturais localizadas em áreas de risco demarcadas 

no Mapa 01 e descritas no Quadro 01C, os índices 

estabelecidos no item a. se aplicam a uma faixa de 300 m 

(trezentos metros) de cada lado da via; 

c. as áreas de risco geológico são sujeitas a exigências 

complementares nos processos de aprovação de projetos, 

conforme regulamentação a ser aprovada. 
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6.3.1.4 Subprefeitura Sé  

Segundo o PRE, deverão ser observados os seguintes objetivos para a 

Rede Estrutural Hídrica Ambiental desta Subprefeitura: 

I. Manutenção da permeabilidade na planície aluvial dos Rios Tietê e 

Tamanduateí, assegurando sua adequada ocupação; 

II. Minimizar a ocorrência de alagamentos por meio do atendimento da 

taxa de permeabilidade mínima do solo; 

III. Promoção da contenção das águas pluviais; 

IV. Ampliação das superfícies de retenção de águas pluviais na planície 

aluvial, através de tratamento arbóreo e superfícies preferencialmente 

vegetais ou drenantes; 

V. Mitigação do desconforto térmico e da poluição atmosférica por meio 

da arborização dos espaços públicos; 

VI. Ampliação das áreas de uso público, das áreas verdes e arborização; 

VII. Estímulo à ampliação dos espaços públicos e não públicos de 

apropriação coletiva. 

Para as planícies aluviais dos Rios Tietê e Tamanduateí, para o sistema de 

drenagem, caminhos verdes e parques foram preconizadas as seguintes 

diretrizes específicas: 

I. Planície aluvial dos rios: 

a. promoção da re-qualificação ambiental, paisagística e funcional; 

b. integração do equipamento metropolitano a ser implantado no 

Parque Dom Pedro II ao Parque da Foz do Rio Tamanduateí e ao 

parque proposto no Distrito do Cambuci; 

c. inclusão das ações necessárias ao atendimento das diretrizes acima 

no escopo das intervenções da Operação Urbana Diagonal Sul. 
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II. Drenagem: 

a. melhoria da drenagem urbana, por meio de obras de intervenção 

nos cursos d’água, piscinões e requalificação de galerias de águas 

pluviais contidas no perímetro da Subprefeitura;  

b. implantar os piscinões nas Praças da Bandeira e 14 Bis; implantar 

piscinão na baixada do Glicério, situada na sub-bacia do córrego 

Moringuinho; 

c. requalificar a drenagem das 8 (oito) Sub-bacias dos córregos 

Anhangüera, Moringuinho, Saracura, Anhangabaú, Pacaembu, 

Aclimação, Itororó e Estação da Luz; 

III. Implantar e ampliar os caminhos verdes; Implantar novos parques 

visando à valorização das praças e áreas verdes públicas, 

requalificando a arborização e as áreas degradadas existentes; 

IV. Dar tratamento paisagístico adequado ao longo dos rios Tietê e 

Tamanduateí, criando parque linear com condições ambientais 

adequadas. 

Os caminhos verdes, parques, parques lineares e piscinões são os 

constantes do Quadro 01 (Anexo B) e do Mapa 01 do Livro IX. 

6.3.1.5 Subprefeitura Vila Mariana 

Foi mantida pelo PRE da Subprefeitura Vila Mariana a Rede Hídrica 

Ambiental estabelecida na Lei n0 13.430 (Lei do PDE), a seguir especificada: 

I. Caminhos Verdes visando a requalificação paisagística de 

logradouros através de arborização e permeabilidade de calçadas; 

II. Sistemas de Retenção de Águas Pluviais visando equacionar a 

drenagem e a absorção de águas pluviais, minimizando problemas 

de enchentes; 

III. Revitalização ambiental do antigo Incinerador Vergueiro. 

Os caminhos verdes, parques e reservatórios são os constantes do Quadro 

01 (Anexo B) e do Mapa 01 do Livro XII. 
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6.3.1.6 Análise comparativa dos PRE’s – Rede Hídrica Ambiental 

A análise dos Planos Regionais quanto à Rede Estrutural Hídrica Ambiental 

mostra que existe de fato uma diferença de abordagem e aprofundamento 

relativa a este tema para cada Subprefeitura. 

Em princípio, este fato poderia ser justificado isoladamente, pela diferença 

de expressão da Rede Hídrica em cada uma das Subprefeituras analisadas, 

mas deve-se considerar que a Rede Hídrica Ambiental também contempla 

aspectos relativos ao meio ambiente, áreas verdes, parques e parques 

lineares, além das intervenções em drenagem, saneamento e controle de 

inundações. 

Nos Planos Regionais foi observada uma clara preocupação quanto à 

questão de impermeabilização do solo, que resultou no estabelecimento da 

Taxa de Permeabilidade Mínima para as regras edilícias (Quadros 04 - 

Anexo B). No entanto, esta Taxa de Permeabilidade ficou estabelecida com 

diferentes critérios, uma vez que cada uma das Subprefeituras arbitrou a 

Taxa de Permeabilidade dentro de seu território, muitas vezes em 

associação com o índice de ajardinamento (Subprefeitura de Pinheiros) ou 

índice de cobertura vegetal (Subprefeitura da Lapa), mas, em geral, 

correlacionando-a apenas com a zona de uso. 

Este coeficiente deveria variar em função das declividades do terreno, mas 

foi estabelecido através de correlação com a Zona de Uso do Solo para 

grande parte das Subprefeituras, existindo critérios diferenciados em função 

da declividade apenas para as Subprefeituras de Pinheiros e Lapa, as quais, 

no entanto, adotaram diferentes índices. 

A questão da implementação de obras de drenagem através de piscinões 

mereceu ênfase nos planos regionais, inclusive com a respectiva localização 

e previsão da data de implementação. Esta alocação foi precipitada no 

contexto do Plano Diretor, uma vez que a determinação da solução de 

drenagem é eminentemente técnica e depende, a priori, do Plano Diretor de 

Macro-drenagem e das prioridades estabelecidas pela administração. Esta 

afirmação encontra suporte na não-implementação dos piscinões previstos, 
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sendo que atualmente estão sendo implantadas obras alternativas para 

solução dos problemas de inundação. 

A Subprefeitura da Lapa destaca em seu Plano Regional uma restrição para 

a ocupação do subsolo nas planícies aluviais. Esta restrição poderia, em 

princípio, ser adotada pelas outras Subprefeituras, porém deve-se 

considerar que muitas das soluções para drenagem (galerias) ou do sistema 

viário (túneis), ou quanto à diretriz geral de implantação de garagens 

subterrâneas na Subprefeitura da Sé são executadas através de obras 

subterrâneas. 

No geral, o Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa, no que 

concerne à Rede Hídrica Ambiental, apresentou maior detalhamento e 

qualificação dos distritos, chegando a um nível mais particularizado de seu 

território, enquanto a Subprefeitura de Vila Mariana apenas ratificou a Rede 

Hídrica Ambiental do PDE (2002). 

Uma observação importante é a inexistência de proposições relativas à 

implantação de Parques Lineares na Subprefeitura da Lapa, enquanto o 

Plano Hídrico Ambiental da Subprefeitura do Butantã lista nada menos que 

52 novos Parques Lineares. Este é um exemplo característico da falta de 

articulação entre os objetivos e diretrizes presentes no PDE e nos PRE’s, 

uma vez que no Plano Regional da Subprefeitura da Lapa a implantação de 

Parques Lineares também é uma diretriz específica. 

Segundo o PDE, as planícies dos córregos deverão ser transformadas em 

Parques Lineares. Quanto a este aspecto, deve-se observar que as 

legislações brasileiras e paulistas já exigem a preservação das margens dos 

córregos. No entanto, as margens da maior parte dos córregos do município 

foram ocupados por moradias precárias, constatando-se que as leis 

existentes não foram suficientes para modificar esta realidade, porque não 

se dispõe de recursos para atendimento dos problemas habitacionais das 

famílias que necessitam de moradias.  

Conforme os artigos 109 da Lei n0 13.430 e 32 da Lei n0 13.885, os Parques 

Lineares são Áreas de Intervenção Urbana, e, como tal, deverão ser 

implantados em parceria com a iniciativa privada, cabendo ao poder público 
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a fiscalização e permissão de uso e de transferência do potencial construtivo 

não utilizado em função da implantação do parque. Ocorre que este 

instrumento urbanístico só poderá ter atratividade para os empreendedores 

privados em áreas imobiliariamente dinâmicas, ao contrário das várzeas da 

maior parte dos córregos, pois estes locais geralmente são ocupados por 

invasões, sem titularidade. 

Por outro lado, há que se considerar ainda a necessidade de 

complementação do sistema de saneamento antes da implantação dos 

parques lineares, uma vez que muitos destes córregos são hoje utilizados de 

forma indevida e clandestinamente para esgotamento sanitário em algumas 

regiões da cidade.  

A Subprefeitura do Butantã inovou ao incluir o sistema de infra-estrutura de 

água e esgoto que a percorre como parte integrante do Sistema Ambiental, 

sujeitando-o à legislação federal aplicável na hipótese de crime ambiental. 

Este estabelecimento foi isolada entre as Subprefeituras analisadas. 

Uma particularidade na Subprefeitura de Pinheiros ocorre em relação à 

determinação de necessidade de tratamento adequado das águas do lençol 

freático que atingem a superfície quando da escavação do subsolo para 

novas edificações, bem como em relação à exigência de adequações – por 

parte dos proprietários - no sistema de águas pluviais, caso seja constatada 

sua insuficiência. Esta medida pode ser questionável, uma vez que 

adequações pontuais de drenagem tendem apenas a deslocar o problema. 

Podem ser citados outros exemplos isolados, que em seu conjunto 

confirmam a hipótese formulada. O Parque Linear proposto para a Marginal 

Pinheiros na Subprefeitura do Butantã não apresenta rebatimento na 

Subprefeitura de Pinheiros. Outro exemplo são os caminhos verdes 

propostos no PRE da Lapa, que não apresentam continuidade na 

Subprefeitura do Butantã (Av. Pres. Atílio e Av. Kenkiti Simomoto). Nota-se 

ainda, com referência às Subprefeituras limítrofes do Município (Butantã e 

Lapa), uma total ausência de propostas de integração com os municípios 

adjacentes, em relação à Rede Estrutural Hídrica Ambiental. 
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Em relação à Subprefeitura da Vila Mariana, não foram propostos no PRE 

Caminhos Verdes diferentes daqueles já indicados no PDE de 2002, assim 

como não são propostas intervenções para controle de inundações além das 

definidas no PDE (piscinões). 

Para a Subprefeitura de Pinheiros também não foram propostos novos 

Caminhos Verdes além dos indicados no PDE (2002), exceto na zona sul 

(Av. Berrini, Av. Chucri Zaidan e Av.Morumbi). Também existe 

descontinuidade entre esta Subprefeitura e os Caminhos Verdes previstos 

na Subprefeitura da Lapa (Av. Leopoldina, R. Aurélia, Av. Ricardo Medina 

Filho e R. Apinajés). 

Em relação às intervenções propostas em termos de obras de drenagem, 

parques e caminhos verdes, percebe-se o maior detalhamento na 

Subprefeitura do Butantã, onde existem três quadros com propostas de 

implantação de 52 parques lineares, 47 caminhos verdes e ainda 

intervenções em 24 coletores troncos da rede de saneamento. 

A Subprefeitura Sé listou quatro piscinões, 11 caminhos verdes, 9 parques e 

apenas um parque linear. 

A Subprefeitura da Lapa listou como prioridade a implantação de 54 

Caminhos Verdes (e nenhum parque linear). A Subprefeitura de Pinheiros 

elencou oito obras de drenagem como prioritárias, entre recuperação de 

galerias e reservatórios, além de demarcar perímetros de áreas de risco. 

Por outro lado, a o PRE da Subprefeitura de Vila Mariana apenas referendou 

os nove caminhos verdes e piscinões já elencados no PDE/2002.  

Pode-se perceber claramente um maior detalhamento da Rede Estrutural 

Hídrica Ambiental na Subprefeitura da Lapa, que apresentou algumas 

inovações como, por exemplo, a variação do CA em função das 

declividades, e uma grande preocupação com a questão de 

impermeabilização das várzeas do Tietê e Pinheiros que não foi manifestada 

nas Subprefeituras do Butantã e Sé com a mesma intensidade. 
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Por outro lado, é muito interessante a colocação, pela Subprefeitura do 

Butantã, da rede de saneamento como parte integrante da rede hídrica 

ambiental, exemplo único entre as Subprefeituras analisadas. 

Uma crítica que pode ser considerada genericamente para todos os planos 

analisados é a falta de consideração quanto à previsão orçamentária para 

implementação das propostas apresentadas. 

6.3.2 Rede Viária Estrutural 

Segundo o PDE, as vias da Rede Viária Estrutural devem constituir suporte 

da Rede Estrutural de Transportes. As vias estruturais, independentemente 

de suas características físicas, foram classificadas em três níveis, conforme 

já descrito no Capítulo 4: 

10 Nível - aquelas utilizadas como ligação da Capital com os demais 

municípios do Estado de São Paulo e com os demais estados da Federação;  

20 Nível - aquelas, não incluídas no nível anterior, utilizadas como ligação 

com os municípios da Região Metropolitana e com as vias do 10 nível;  

30 Nível - aquelas, não incluídas nos níveis anteriores, utilizadas como 

ligações internas no Município.  

As demais vias do Município são as que coletam e distribuem o tráfego 

internamente aos bairros e ficam classificadas em quatro tipos: coletoras, 

locais, ciclovias e vias de pedestres.  

Para implantar novas vias estruturais ou melhorar a segurança e fluidez do 

tráfego daquelas já existentes, ficaram definidas como Áreas de Intervenção 

Urbana as faixas de até 300 (trezentos) metros de largura de cada lado da 

via estrutural proposta no PDE, medidos a partir do respectivo eixo da via.  

Em relação à classificação da rede viária estrutural, a sua hierarquização 

deveria levar em consideração suas características físicas, existentes ou a 

implantar, ao contrário do proposto no PDE, onde foi estabelecido como 

critério a situação existente (funcional). 

Uma observação importante é que não foram apresentados instrumentos 

para garantir a orientação do tráfego de passagem, uma vez que 
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atualmente, dada a saturação da malha viária estrutural e coletora, as vias 

locais transformam-se em alternativa possível para o trânsito, embora 

tenham sido definidas pela sua função predominante de proporcionar o 

acesso aos imóveis lindeiros. Como se poderá constatar na análise do uso 

do solo, a classificação viária é de extrema importância para permissão de 

instalação dos usos não residenciais.  

Descrevem-se a seguir as proposições do PRE para a Rede Viária Estrutural 

em cada uma das Subprefeituras analisadas. 

6.3.2.1 Subprefeitura do Butantã 

O PRE da Subprefeitura do Butantã estabelece, além daqueles listados nos 

artigos 82 e 83 da Lei nº. 13.430, de 13 de setembro de 2002 (PDE), os 

seguintes objetivos para a Rede Viária Estrutural: 

I. as intervenções no viário, seja através de projetos estratégicos, 

intervenções urbanas ou operações urbanas, deverão viabilizar a 

complementação do sistema viário estrutural existente com a criação 

de vias transversais e novas vias coletoras, dando melhor 

acessibilidade aos bairros, integrando os diversos distritos e dando 

suporte ao sub-sistema estrutural de transporte coletivo; 

II. realizar estudos de circulação viária local, especialmente na Avenida 

Alcebíades Delamare e na Rua Itapeaçu, de modo a minimizar o 

impacto de trânsito; 

III. a possibilidade de implantação de bolsões residenciais com o 

fechamento de ruas, de modo a preservar os bairros residenciais do 

tráfego de passagem e da circulação gerada pela Rodovia Raposo 

Tavares; 

IV. a melhoria nas vias existentes deve priorizar a segurança e fluidez do 

tráfego e sua adequação física à função exercida. 

O Executivo Municipal fará gestões junto aos níveis de governo competentes 

de modo a viabilizar a: 
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I. Inclusão da Avenida Professor Mello de Moraes no sistema viário da 

Subprefeitura; 

II. Abertura de via ligando a Avenida Professor Mello de Moraes à 

Avenida Caxingui; 

III. Fechamento das saídas da Rodovia Raposo Tavares para o Bairro 

Parque Previdência; 

IV. Construção de passagem sob a Rodovia Raposo Tavares na altura do 

Km 11, permitindo uma ligação viária entre a Avenida Corifeu de 

Azevedo Marques e Avenida Eliseu de Almeida. 

V. Abertura de via ligando a Avenida Professor Mello de Moraes à ponte 

da Cidade Universitária. 

Foi classificada como via estrutural e incluída no Quadro 03 (Anexo D) do 

PDE a Av. Professor Francisco Morato. 

A Rede Viária Estrutural, bem como as propostas de abertura de vias, 

melhoramentos viários, ciclovias ou rotas de ciclismo deste Plano Regional, 

constam dos Quadros 02, 02A, 02B e 02C (Anexo B) e do Mapa 02 

integrantes do Livro X. 

Observa-se um conflito relativo à proposta de apropriação, pela rede viária 

da Subprefeitura, da Av. Prof. Mello de Moraes, pertencente à Cidade 

Universitária. 

Outra particularidade deste plano entre os analisados é a relativa à 

possibilidade de fechamento de vias para bolsões residenciais com 

fechamento de vias. Por outro lado, este foi o único plano entre os 

analisados que apresentou uma visão mais integrada para a necessidade de 

complementação do sistema viário existente, sendo também o único que 

prioriza a adequação física da via à função exercida, através das melhorias 

viárias listadas no Quadro 02. 

Observa-se na análise do Quadro 02 que para esta Subprefeitura existe a 

proposta de abertura de 25 novas vias, totalizando uma extensão de cerca 

de nove quilômetros. Por outro lado, o PRE-BT é o único que apresenta uma 
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listagem (Quadro n0 2ª - Anexo B) relativa a necessidade de melhorias de 

vias implantadas, o que se configura como exceção entre os planos 

analisados. 

São listadas 54 vias priorizadas pelo PRE para melhorias, em uma extensão 

aproximada de 53 quilômetros. Além destas, também foram listadas no 

Quadro 2B seis intervenções pontuais, sendo que algumas delas (6, 4) são 

limítrofes com outras Subprefeituras. 

Quanto às ciclovias, observa-se que algumas das propostas não apresentam 

continuidade entre Subprefeituras adjacentes, como a ciclovia Escola 

Politécnica que deveria fazer ligação com o Parque Villa Lobos na 

Subprefeitura de Pinheiros e a ciclovia que chega até a Cidade Universitária 

pela R. Afrânio Peixoto, que deveria ligar à Praça Panamericana, também na 

Subprefeitura de Pinheiros, integrando-se às ciclovias da Av. Faria Lima e 

Pedroso de Morais. 

Na interface com a Subprefeitura da Lapa, a intervenção pontual da Av. 

Corifeu de Azevedo Marques, Av. Escola Politécnica e Av. Jaraguá não 

aparece como prioritária. 

6.3.2.2 Subprefeitura da Lapa 

Além das vias estruturais da Subprefeitura da Lapa constantes do Quadro 03 

do PDE, o PRE lista algumas complementações para vias estruturais de 30 

nível, bem como define as vias coletoras, ciclovias e vias de pedestres.  

Também foi considerada neste plano regional a necessidade de adoção, 

para o sistema viário local - compreendendo as vias coletoras e aquelas que 

atravessam as Zonas Exclusivamente Residenciais - de medidas de 

moderação de tráfego e redutores de velocidade. Estas medidas foram 

previstas para integrar as propostas de planos de bairro com o objetivo de 

desestimular o tráfego de passagem e o uso do automóvel particular. 

Foram indicadas duas ciclovias no Mapa 02, que interligarão as 

centralidades, as estações ferroviárias e metroviárias, devendo ser 

delimitadas áreas destinadas para bicicletário junto às estações de 

transporte sobre trilhos, podendo os Planos de Bairros criar sistema de 
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ciclovias e/ou ciclo-faixas complementares para alimentar essas ciclovias. 

Esta previsão de integração das ciclovias aos sistemas de transporte de 

massa foi única entre os planos regionais analisados. 

Outra intervenção bastante interessante presente neste PRE é da proposta 

de criação de áreas em zonas de centralidades para tratamento prioritário e 

facilidades para circulação de pedestres - sem interrupção da circulação de 

veículos. 

Conforme o Quadro 02 e Mapa 02, do Livro VIII (Anexo B), adicionalmente 

àqueles já propostos no PDE (2002), foram propostos mais 18 

melhoramentos viários para a Região, entre alargamentos de vias, 

passarelas e implantação de novas vias e pontes, perfazendo um total de 25 

melhoramentos viários. 

Alguns destes melhoramentos, que possuem interface com Subprefeituras 

adjacentes não foram listados como prioritários para as outras 

Subprefeituras, como, por exemplo, os de números 7 (limítrofe com a 

Subprefeitura do Butantã), 8 (limite com a Subprefeitura de Pinheiros), 12 

(Subprefeitura de Pinheiros), 16 (Subprefeitura de Pinheiros) e 17 

(Subprefeitura de pinheiros), constantes do Quadro 02. 

De maneira geral, observa-se para esta Subprefeitura uma preocupação 

consistente na ampliação da Rede Viária Estrutural, bem como melhorias e 

alargamentos nas vias existentes. Os acessos e ligações às principais vias 

do Sistema Estrutural também foram devidamente contemplados. 

Quanto à priorização na circulação de pedestres foi considerada apenas em 

dois melhoramentos (passarelas 2 e 10). 

Deve ser considerada a questão de exeqüibilidade dos prazos indicados, 

especialmente quando se consideram as ligações que necessitam de 

desapropriações e aquelas cuja previsão nas diretrizes orçamentárias do 

município não foram consideradas. 
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6.3.2.3 Subprefeitura de Pinheiros 

A Rede Viária Estrutural da Subprefeitura de Pinheiros consta do Quadro 03 

do PDE (Anexo D) e Mapa 02 do Livro XI do PRE. As ciclovias ou rotas de 

ciclismo deste PRE constam do Quadro 02C (Anexo B) e do Mapa 02, 

integrantes do Livro XI do PRE. 

Ficou estabelecido neste plano regional que, para receberem transporte 

coletivo, as vias estruturais N3 em função de suas características físicas, 

funcionais e de uso deverão ter tratamento diferenciado, em especial com 

relação à adequação dos veículos utilizados ou da característica física da 

via. 

Além disso, foi proposto que para o sistema viário local, compreendendo as 

vias coletoras que atravessam as Zonas Exclusivamente Residenciais – 

ZER-1, devem ser adotadas medidas de moderação de tráfego com 

redutores de tráfego e de velocidade controlada eletronicamente, nos locais 

em que o volume de tráfego e o excesso de velocidade gerem ou possam vir 

a gerar impactos negativos nas áreas residenciais. As medidas de 

moderação de tráfego deverão estar contempladas nos Planos de Bairro 

com o objetivo de desestimular o tráfego de passagem e o uso do automóvel 

particular. 

Adicionalmente ao já proposto pelo PDE (2002), não foi proposto nenhum 

melhoramento no sistema viário para o PRE da Subprefeitura de Pinheiros. 

Um ponto as ser analisado é a proposição de necessidade de tratamento 

diferenciado das vias N3 para o transporte coletivo, em função de suas 

características físicas, o que só foi mencionado no PRE desta Subprefeitura, 

entre os analisados. 

Existe também neste plano a proposição quanto à redutores de tráfego e de 

velocidade para vias coletoras que atravessem ZER, em consonância com o 

PRE da Subprefeitura da Lapa. 
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Quanto às proposições de ciclovias, observou-se a falta de continuidade no 

circuito da Av. Morumbi (entre a Subprefeitura do Butantã e Pinheiros), bem 

como o circuito da Av. Hélio Pelegrine (na interface entre as Subprefeituras 

de Pinheiros e Vila Mariana). Não há continuidade do circuito da Av. Brasil 

com a Pedro Álvares Cabral (Subprefeituras de Pinheiros e Vila Mariana), e 

o circuito da Av. Sumaré em direção à Subprefeitura da Lapa, bem como em 

relação aos circuitos de números 1 e 6 na interface entre  as Subprefeituras 

de Pinheiros e da Vila Mariana. 

Observa-se também que a obra priorizada pelo Plano Regional da Vila 

Mariana relativa à transposição da Av. Santo Amaro com Av. Hélio 

Pellegrine não apareceu como prioridade no PRE da Subprefeitura de 

Pinheiros. 

A proposição de ponte sobre o Rio Pinheiros interligando a Av. Jaguaré e 

Queiroz Filho, proposta pelo PRE da Subprefeitura da Lapa  não foi 

apresentada como prioridade no Plano Regional da Subprefeitura de 

Pinheiros. Além desta também a proposição da Subprefeitura da Lapa 

quanto à duplicação da Avenida Heitor Penteado não consta como 

prioridade no Plano Regional de Pinheiros. 

6.3.2.4 Subprefeitura da Sé 

As vias estruturais da Subprefeitura da SÉ estão previstas no Quadro 03 do 

PDE (Anexo D), tendo ficado como incumbência do PRE o estabelecimento 

de melhoramentos viários adequados aos planos urbanísticos e projetos de 

intervenções estratégicas. As principais obras viárias elencadas pelo PRE-

Sé são as seguintes: 

I. Promover o rebaixamento das vias centrais da Avenida Tiradentes 

nas proximidades da Rua São Caetano até a proximidade do Museu 

de Arte Sacra, privilegiando o pedestre, na área de influência do 

“Programa Monumenta Luz”; 

II. Implantar a ligação da Avenida Ribeiro de Lima com Avenida Duque 

de Caxias, passando sob o Jardim da Luz e estrada de ferro, para 

permitir a ligação através da Rua João Teodoro, garantindo maior 
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conforto ao percurso do pedestre na área de influência do “Programa 

Monumenta Luz”; 

III. Promover a integração dos bairros lindeiros à via elevada Presidente 

Arthur da Costa e Silva por meio do aproveitamento da sua estrutura 

para instalação de espaços de uso coletivo e criar condições para 

viabilizar outras alternativas ao sistema viário de ligação leste/oeste, 

visando, no futuro, à eliminação desta estrutura viária; 

IV. Promover gestões junto ao Museu de Arte de São Paulo – MASP, 

visando à interligação do espaço de uso público do museu com o 

Parque Tenente Siqueira Campos (Trianon), por meio de passagem 

em desnível para pedestres; 

V. Melhorar a micro-acessibilidade da área central, garantindo o acesso 

aos portadores de necessidades especiais e permitindo a seletividade 

de tráfego; 

VI. Facilitar a articulação para os pedestres entre as cotas da Avenida 9 

de Julho com a Avenida Paulista; 

VII. Facilitar a circulação de pedestres entre as áreas com grandes 

desníveis; 

VIII. Garantir a articulação para o pedestre, nas áreas rompidas pelo 

sistema viário leste/oeste, no trecho compreendido entre a Praça 

Roosevelt e o Glicério; 

IX. Estimular a implantação de garagens subterrâneas principalmente 

nas proximidades dos “calçadões”; 

X. Adotar medidas de moderação de tráfego com redutores de 

velocidade para as vias coletoras que atravessam a ZER-1/01. 

Os melhoramentos viários estabelecidos pelo PRE da Subprefeitura da Sé 

são os constantes do Quadro 02 (Anexo 2) e do Mapa 02 do Livro IX. 

Foram previstas ao todo 13 intervenções, sendo quatro relativas ao Plano 

Regional e nove com origem no PDE (2002). 
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Entre os aspectos notáveis deste PRE, observa-se a grande preocupação 

com os pedestres em todos os melhoramentos previstos, enquanto a 

polêmica fica por conta da previsão de futura eliminação do “Minhocão”. De 

acordo com o projeto vencedor de um concurso idealizado pela Prefeitura de 

São Paulo quanto à melhor solução urbanística para este local, a alternativa 

de demolição já foi descartada. 

Entre as obras listadas, nota-se que existe a previsão de articulação entre o 

MASP e Parque Trianon, através de uma passagem subterrânea, obra que 

não está apresentada como prioridade para a Subprefeitura de Pinheiros, 

que faz limite com a Subprefeitura da Sé na Avenida Paulista. 

Outra característica que merece destaque é o estímulo às garagens 

subterrâneas, em contraposição ao disposto para a Subprefeitura da Lapa 

para a Rede Hídrica Ambiental, que tem foco na restrição de obras 

subterrâneas com o objetivo de diminuir a impermeabilização do solo. 

Existe previsão quanto à adoção de redutores de velocidade para vias 

coletoras localizadas em ZER, não tendo sido apresentada a previsão de 

implantação de nenhuma ciclovia, havendo a interrupção do circuito 7 da 

Subprefeitura da Vila Mariana, que faria a ligação com o Parque da 

Aclimação na Subprefeitura da Sé. 

Existe ainda a indicação de uma intervenção viária pontual no cruzamento 

da Rua da Consolação com Avenida Rebouças e Avenida Dr. Arnaldo que 

não está indicada como prioridade para a Subprefeitura de Pinheiros, sendo 

que esta intervenção encontra-se indicada apenas no Mapa 02. 
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6.3.2.5 Subprefeitura de Vila Mariana 

Ficou mantida na Subprefeitura de Vila Mariana a Rede Viária Estrutural 

conforme estabelecida no PDE, composta por vias estruturais N1 e N3. 

Também para esta Subprefeitura existe a previsão de adoção de medidas de 

controle de tráfego com redutores de velocidade a critério do órgão 

competente, quando vias coletoras atravessem áreas exclusivamente 

residenciais. As vias indicadas como prioritárias para tratamento visando à 

implantação de ciclovias deverão fazer parte de Rede Cicloviária a ser 

definida. A rede viária estrutural, bem como a indicação dos melhoramentos 

viários e metas de implantação constam do Quadro 02 (Anexo B) e do Mapa 

02 do Livro XII do PRE, integrando um total de doze melhoramentos viários 

e abertura de novas vias, bem como sete circuitos de ciclovias. 

Particularmente em relação a estas intervenções, deve-se considerar que 

existe certa falta de continuidade entre aquelas listadas que possuem 

continuidade com Subprefeituras adjacentes, como por exemplo os circuitos 

números 6 e 7. 

A obra do Viaduto de transposição na Av. Santo Amaro sobre a Av. Hélio 

Pellegrine, que apresenta interface com a Subprefeitura de Pinheiros não 

possui previsão no PRE daquela Subprefeitura. 
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6.3.2.6 Análise comparativa dos PRE’s - Rede Viária Estrutural 

Este tópico deveria abordar, além dos legítimos melhoramentos pontuais 

pleiteados por cada uma das Subprefeituras, um objetivo a ser alcançado 

pela cidade como um todo, ou seja, a adequação da relação entre as 

diferentes categorias de vias presentes em cada Subprefeitura (viário Local, 

Coletor e Estrutural). 

Observou-se esta preocupação apenas na Subprefeitura do Butantã, onde 

foi constatado que existe um elevado porcentual de vias locais (84%) em 

relação ao sistema de vias como um todo, e, portanto, foi proposta abertura 

de novas vias para suprir uma demanda relativa à deficiência de vias 

coletoras e estruturais. 

Em outras subprefeituras analisadas, houve, ao contrário, a preocupação da 

preservação do caráter local do sistema viário, através de dispositivos 

inibidores do tráfego que não chegaram a ser explicitados. Esta 

preocupação teve maior ênfase nos sistemas coletores e estruturais que 

atravessam ZER. 

Outro item interessante refere-se à adoção de garagens subterrâneas, que 

não foram citados na maior parte dos planos (que se referem, em sua maior 

parte, a Subprefeituras localizadas na região central da cidade), havendo 

apenas uma indicação pontual na Subprefeitura de Vila Mariana, e como 

diretriz geral na Subprefeitura da Sé. 

Na Subprefeitura de Pinheiros, merece destaque a necessidade de 

tratamento diferenciado do sistema viário N3 para recebimento de transporte 

coletivo, em especial com relação à adequação dos veículos utilizados ou de 

características físicas das vias.  

Há um aparente paradoxo entre o zoneamento proposto, que foi descrito no 

Capítulo 5, em que a maior parte da zona urbana da cidade está classificada 

como Zona Mista, onde as atividades são diversificadas, e o sistema viário 

que se configura como predominantemente local, e que serve, conforme a 

definição, principalmente para acesso aos lotes. Para o sistema viário local 

há possibilidade de instalação de usos não residenciais restritos nR1, 
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possuindo como limite de área construída de 250m2. A conseqüência deste 

fato é que existe uma grande dificuldade para aprovações de instalações de 

usos diversificados nas Subprefeituras onde o sistema viário predominante é 

local (o que ocorre em grande parte da cidade). 

As Subprefeituras da Sé e Lapa são as únicas, dentre os planos analisados, 

que consideram a necessidade de tratamento prioritário da circulação de 

pedestres em sub-centros regionais, com proposição de criação de 

facilidades para circulação de pedestres, contrariando a tendência 

atualmente observada pela Subprefeitura da Sé de abertura dos calçadões 

de pedestres existentes. 

Em relação às obras viárias, deve-se observar que algumas obras elencadas 

pela Subprefeitura da Sé não foram apresentadas como prioritárias no PRE 

da Subprefeitura de Pinheiros, o mesmo acontecendo em relação às obras 

previstas pelo PRE da Subprefeitura da Lapa. 

O PRE da Subprefeitura do Butantã apresentou uma particularidade, que é a 

possibilidade de “fechamento” de vias locais, tendo como diretriz a 

implantação de bolsões residenciais com fechamento de vias, o que 

claramente se contrapõe à atual legislação vigente. 

Um ponto que parece ser omisso nos PRE’s analisados refere-se à questão 

da manutenção dos pavimentos da rede viária existente, e conseqüente 

implantação de um sistema de gestão da malha viária pavimentada, o que 

seria, por definição, atribuição das Subprefeituras. A única exceção é a 

Subprefeitura do Butantã, que considera o melhoramento em vias existentes 

no seu Plano Regional. Paradoxalmente, observa-se na atual administração 

municipal a implantação deste programa de restauração e recapeamento 

asfáltico, o qual não foi previsto como prioridade nos Planos Regionais. 

Ainda neste tema, como observação genérica deve-se referir a ausência de 

vínculo entre as obras propostas e a previsão orçamentária da PMSP. 
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6.3.3 Uso e Ocupação do Solo 

6.3.3.1 Subprefeitura do Butantã 

A Subprefeitura do Butantã possui em seu território a Macrozona de 

Proteção Ambiental 004 (Oeste) e a Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana, a qual compreende as zonas de uso: ZER, ZM, ZC, 

ZEPAM, ZEIS e ZEPEC. 

As características de dimensionamento, ocupação e aproveitamento dos 

lotes nas zonas de uso contidas na Subprefeitura do Butantã são as 

constantes do Quadro 04 (Anexo B), enquanto os perímetros das zonas de 

uso estão delimitados no Mapa 04 do Livro X. 

Zona Exclusivamente Residencial 

Compõem a ZER da subprefeitura do Butantã as zonas de uso ZER-1, ZER-

2 e ZER-3. Para as ZER da Subprefeitura do Butantã foram definidos os 

seguintes parâmetros: 

CA = 1,0, TO = 0,5, TP = 0,3, H = 10 ou 15 metros. 

Na ZER, as restrições de loteamentos aprovados pela Prefeitura, referentes 

a dimensionamento dos lotes, coeficiente de aproveitamento máximo, taxa 

de ocupação, recuos, altura e número de pavimentos das edificações, 

deverão ser atendidas quando forem mais restritivas que as exigidas pelo 

PRE e estiverem estabelecidas em documento público e registradas no 

Cartório de Registro de Imóveis. As categorias de usos permitidas são 

aquelas definidas para a ZER na qual o loteamento estiver enquadrado. 

Segundo o artigo 29 do PRE da Subprefeitura do Butantã, em seu § 10, o 

lote ou gleba lindeiro a alguns trechos de via, enquadrado como ZER-2, para 

permitir mais de uma unidade habitacional (agrupadas horizontalmente), 

deverá ter área igual ou superior a 1000m2 e inferior a 15.000m2. No 

entanto, estas disposições não estão explicitadas no Quadro 04 (Anexo B). 

 

 

 



Cidade Universitária

Clube Atlético 

São Paulo 
Futebol Clube

Clube
Paineiras

do Morumbi

Clube
Cooper Cotia

Parque Raposo
Tavares

Pinheiros

Santo Amaro

Campo Limpo

Osasco

Taboão da Serra

Lapa

Pinheiros

Esporte
Clube

1 2

3

4
5

6 7

8 9

4

5
6 7

8

12

3

21

3

4

12

3
4

2

1

3

13

12

11

10

9
8

7

6

5

4

10

9
3
4
5
6
7

8

1
2

1 
2

3 
4

1211 1314
1516 17

18

19

21

20

7
8

6 
5 4 

2
1

4
3

12

56

1
3

4
5

2
1

2

3

4

5

6 7

8 9

1 2
3

4

1

2
1 3

9
10

7

6
5

4

2

3

2 1

45

6

1 2
3

1

2

3

4

5

BT ZPI/01

BT ZPI/02

BT ZPI/03

BT ZPI/04

BT ZPI/05

BT ZPI/06

BT ZER 1/01

BT ZER 2/02

BT ZER 1/02

BT ZER 1/03

BT ZER 1/08

BT ZER 1/04

BT ZER 2/01

BT ZER 1/06

BT ZER 2/03

BT ZER 2/04

BT ZER 2/05

BT ZEPAM/11

BT ZEPAM/10

BT ZEPAM/09

BT ZM-2/14

BT ZM-2/11

BT ZM-2/09

BT ZM-2/06

BT ZER 1/07

BT ZER 1/05

BT ZEPAM/13

BT ZEPAM/03

BT ZEPAM/02

BT ZEPAM/04

BT ZEPAM/12

BT ZM-2/02

BT ZM-2/16

BT ZM-2/17

BT ZM-2/04

BT ZM-2/18

BT ZM-2/19

BT ZM-2/20

BT ZM-2/01

BT ZM-2/03

BT ZM-2/13

BT ZM-2/12

BT ZM-2/10

BT ZM-2/15

BT ZM-2/08

BT ZMp/01

BT ZCP-a/01

BT ZCP-a/04

BT ZCP-a/05

BT ZCP-a/03

BT ZCP-a/02

BT ZCP-a/06

BT ZCP-b/01

BT ZCP-b/03

BT ZCP-b/04

BT ZCP-b/02

BT ZCP-b/05

BT ZCP-p/01

BT ZM-3b/01

BT ZM-2/05

BT ZEPAM/01

BT ZEPAM/05
BT ZEPAM/06

BT ZEPAM/07 BT ZEPAM/08

BT ZM-2/05

BT ZM-1

BT ZM-1

Av. E
liseu de Almeida

Pinheiros

Petroni Júnior

Av. P
irajussa

ra

R
.A

lvarenga

Es
tra

da
 do

 C
am

ro 
Lim

po
Av. F

rancisc
o Morato

Av.   
Francisc

o    M
orato

Av. C
orifeu de Azevedo M

arques

Av. Escola Politécnica

Av
.  J

ag
ua

ré

Av. E
sco

la P
olité

cnic
a

    Corá

A
v.

  L
ui

s 
  C

ar
lo

s 
  B

er
rin

i

Av. Heitor Penteado

A
v. S

ão G
ualter

Av. Jorge

A
v.

 M
or

um
bi

Enge
nhe

iro

Am
eri

ca
no

Av.Lineu de Paula M
achado

Av. Dr. Guilherme Dumont Villares

Av. G
uilherm

e D. Villares

Av. E
ng. Heitor Antônio Eiras G

arcia

Garcia

Eng.

Be
go

nia
s 

Av. Dr. Alberto

R. Dr.

Penteado 

das 
R. 

Américo 
Maurano 

Av. Corifeu de Azevedo Marques

Av.   C
orifeu     d

e     A
zevedo     M

arques

Av.        Pedroso        de       Morais

Rodrigues

Av. Bolonha Av. Kenkiti Simomoto

Av. Presidente Altino

Que
iroz

Av
.

Fonseca

Professor

Av.

A
v. S

ão G
ualter

R. Alvilândia R. Nazaré Paulista
R. Japiaçoia

Av. Diógenes Ribeiro

Eira
s

Av.

Antônio

Av.    Vital    Brasil

Av. Valdem
ar Ferreira

Av. Afrânio Peixoto

R
.A

lvarenga

Av.   Eusébio      Matoso

R
.

C
ar

de
al

Ar
co

ve
rd

e

R. Sumidouro

R. Paes Leme

R. B
uta

ntã

R
. Fernão D

ias Lim
a

Faria
Brig.

Av.

Av. dos Tajurás

O
sc

ar

R
.Av. Giovanni Gronchi

João S
aad

Av
. G

iov
ann

i G
ron

chi

A
v.

 G
io

va
nn

i G
ro

nc
hi

Av. Morumbi

Av. Morumbi

Flávio R. Dr. F.T. Carvalho

R. Mal. Hastinfilo Mou
ra

FourierR. S.Pedro

de

José

M.
Horácio

Prof.
R.

Teixeira

Av. F.Morato

R. Dr. Luis Migliano

Migliano

R
. D

r. Luis

G
.D

um
ont   V

illares

Av.

Av. M
in. L.F. de C

am
argo

Heito
r

Av. Roque

BT ZM-3a/01

Cemitério da 
Paz

Cemitério Israelita de 
São Paulo

Cemitério 
Gethsêmani

Cemitério do 
Morumbi

Associação
Hebraica

Esporte
Clube

Pinheiros

Jockey
Clube

Paulistano

BT ZMp/02

BT ZM-1
Av. E

lise
u d

e  A
lmeid

a

Av
. A

lcid
es

 

Sang
irar

di

M
ar

g.
 d

o 
rio

 P
in

he
iro

s

3

1

4

INICIO

2

01

02

03

04

05

06
07

01

02

02

01

03

04

02

01

01

02

03
04

01

02

01 02

01

02

01
02

03
04

01
02

01 02

01 02

03
04

06

05

01
02

02

01

03
04

01

02

03
04

05
06

07

08

01

02
01

020304
0506

08

01

02

01

02
03

04

05

06

07

7
6

Av. Pe.  Lebret

ZER-p

ZPI

ZM-1

ZM-2

ZM-3a

ZM-3b

ZM-p

ZCP-a

ZCP-b

ZCP-p

ZEPAG

ZEPAM

ZEP

ZPDS

ZLT

ZEPEC

ZOE

EI-08

EI-09

EI-06

LEGENDA

Limite dos Municípios Vizinhos de São Paulo

Limite do Município de São Paulo

Rodoanel

Ferrovia

Sistema Viário Estrutural 

Limite de Área de Proteção Ambiental

Hidrografia

Parques e áreas municipais

Zona Exclusivamente Residencial Baixa Densidade

Limite de Macrozona de Proteção Ambiental

Zona Predominantemente Industrial

Zona Mista de Baixa Densidade

Zona Mista de Média Densidade

Zona Mista de Alta Densidade - a

Zona Mista de Alta Densidade - b

Zona de Centralidade Polar - a

Zona de Centralidade Polar - b

Zona Especial de Proteção Ambiental

Zona Mista de Proteção Ambiental

Zona de Centralidade Polar de Proteção Ambiental

Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável

Zona de Lazer e Turismo

Zona Especial de Preservação

Zona Exclusivamente Residencial de Proteção Ambiental

Zona Especial de Preservação Cultural

Zona Especial de Interesse Social - 1

Zona Especial de Interesse Social - 2

Zona Especial de Interesse Social - 3

Zona Especial de Interesse Social - 4

Limites das Subprefeituras

Zona de Ocupação Especial

Clube Esportivo Social

Clube de Campo

Cemitério

Limite de Área de Proteção dos Mananciais

SISTEMA DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO

MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA

Zona Exclusivamente Residencial Média Densidade

Zona Exclusivamente Residencial Alta Densidade

ZONAS ESPECIAIS

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

TRECHOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ENQUADRADOS EM 
ZONAS DE CENTRALIDADES LINEARES

Zona de Centralidade Linear I em ZER (ZCLz-I)

Zona de Centralidade Linear II em ZER (ZCLz-II)

Zona de Centralidade Linear - a (ZCL-a) e b (ZCL-b)

Zona de Centralidade Linear - b (ZCL-b)

Zona de Centralidade Linear - a (ZCL-a)

PLANO REGIONAL
ESTRATÉGICO

BUTANTÃ

NORTE

04

Subprefeitura 

Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano

ZER-1

ZER-2

ZER-3

 ZEIS: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano SEHAB

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

Base digital : Mapa Oficial da Cidade - Geolog 2.1.2

data

escala 

Mapa

Fonte 

1:40 000

25/08/2004Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

Prefeitura do Município de São Paulo

0

0 1 2 cm1 cm

400400 m 800 m200

Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral

Zona de Centralidade Linear de Proteção Ambiental (ZCLp)

Trechos de Logradouros Públicos Enquadrados em ZER-3

Trechos de Logradouros Públicos Enquadrados em ZER-2



 

 

 

 

                                                                                                                                   232 

Zona Predominantemente Industrial 

Nas ZPI da Subprefeitura do Butantã, são permitidas uma ou mais unidades 

industriais por lote ou gleba, com cota mínima de terreno igual a 500 m2. 

Estas ZPI’s encontram-se totalmente contidas na Macrozona de Proteção 

Ambiental. Os principais parâmetros de ocupação são: 

CAm = 1, TO = 0,7, TP = 0,15, H = 15 metros. 

Para as ZPI’s contidas na Macrozona de Proteção Ambiental é incentivada a 

implantação de condomínios industriais e unidades industriais de pequeno e 

médio porte de alta tecnologia e reduzido nível de emissão de poluentes. 

Algumas áreas foram excluídas das ZPI’s e incluídas na Zona Mista de 

Proteção Ambiental – ZMp, sendo que as atividades industriais regularmente 

existentes nas nestas zonas descritas poderão expandir-se até atingir o 

coeficiente de aproveitamento máximo igual a 1,0. 

Zona Mista 

No território da Subprefeitura do Butantã foram demarcados quatro tipos de 

Zonas Mistas (ZM-1, ZM-2, ZM-3a e ZM-3b), pertencentes à Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos 

residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, 

segundo critérios gerais de compatibilidade de incômodo e qualidade 

ambiental. As características de aproveitamento e ocupação dos lotes estão 

previstas no Quadro 04 (Anexo B), sendo os principais parâmetros listados a 

seguir: 

CAm = 1/2/2,5/4, TO = 0,5, TP = 0,15. 

Nos lotes pertencentes às Zonas Mistas ZM-1, ZM-2 e ZM-3b deverão ser 

mantidas áreas permeáveis equivalentes a 15 % (quinze por cento) da área 

do lote e reservados pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da área não 

ocupada para área verde. 

Zonas Centralidades – ZC 

São Zonas Centralidades Lineares de zonas exclusivamente residenciais – 

ZCLz, os lotes lindeiros a trechos de vias, internos ou lindeiros à Zonas 
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Exclusivamente Residenciais – ZER, destinados à localização de atividades 

não residenciais não incômodas de baixa densidade. Os principais 

parâmetros de ocupação são: 

CAm = 1, TO = 0,5, TP = 0,30 e lote mínimo de 250m2. 

Foram definidas restrições adicionais aos imóveis lindeiros a trechos de 

logradouros públicos enquadrados como Zona Centralidade Linear – ZCLz-

II, contidos na ZER-1 da Subprefeitura do Butantã, como o acesso para uso 

não residencial só poderá ser feito pela via enquadrada como corredor. 

As Zonas de Centralidades Lineares ou Polares a e b da Subprefeitura do 

Butantã são Áreas de Intervenção Urbana e serão objeto de Lei específica, 

podendo o coeficiente de aproveitamento máximo chegar a 2,5 e 4,0, 

respectivamente. 

Zona Mista de Proteção Ambiental 

São Zonas Mistas de Proteção Ambiental com densidade demográfica e 

construtiva baixa, aquelas constituídas pelo restante do território da 

Subprefeitura do Butantã pertencente à Macrozona de Proteção Ambiental, 

excluídas as ZPI, ZER, ZCPp e Zonas Especiais. As ZMp são destinadas à 

implantação de usos residenciais e não residenciais compatíveis com a 

proteção ambiental. Na Zona Mista de Proteção Ambiental – ZMp/01 foi 

estabelecido no Quadro 04 lote mínimo de terreno igual a 125 m2,  com CA = 

1, TO = 0,5, TP = 0,3. Observou-se que no artigo 51 deste PRE existe a 

proposição de uma taxa de permeabilidade de 15%, contrapondo-se 

portanto ao estabelecido pelo Quadro 04, com reserva de pelo menos 50% 

da área não ocupada para área verde. 

Zonas Especiais 

As Zonas Especiais contidas na Subprefeitura do Butantã são: ZEPAM, 

ZEPEC, ZEIS e ZOE. 

Zonas Especiais de Preservação Ambiental 

Os perímetros enquadrados como ZEPAM encontram-se delimitados no 

Mapa 04, sendo os seguintes os principais parâmetros de ocupação: 
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CA = 1, TO = 0,1, TP = 0,9, H = 9,0 metros. 

Zonas Especiais de Preservação Cultural  

As áreas ou imóveis constantes do Mapa 04 que vierem a ser tombadas ou 

preservadas pelos órgãos federal, estadual e municipal, estarão sujeitas às 

disposições estabelecidas pelo PDE e pelo PRE para ZEPEC. Foram 

definidos os perímetros do educandário Dom Duarte da Liga das Senhoras 

Católicas, Morro do Querosene, Palácio dos Bandeirantes e Fundação Maria 

Luisa e Oscar Americano para integrar a ZEPEC do PRE da Subprefeitura 

do Butantã. 

Zonas Especiais de Interesse Social 

Os perímetros das ZEIS são os delimitados no Mapa 04. Foram definidos 

perímetros de ZEIS-1 e ZEIS-2 no território desta Subprefeitura. 

Zonas de Ocupação Especial 

Foram enquadradas como ZOE a Cidade Universitária e o Hipódromo 

Paulistano (Jockey Clube Paulistano). 

6.6.3.2 Subprefeitura da Lapa 

A Subprefeitura da Lapa encontra-se integralmente contida na Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana. O PRE da Subprefeitura da Lapa 

apresentou os objetivos, diretrizes e ações específicas em função das 

Macro-áreas presentes no seu território, exemplo único entre os planos 

analisados e que, sem dúvida, revela um maior nível de detalhamento do 

mesmo. 

I – Macro-área de Urbanização em Consolidação: 

a) Distrito do Jaguara: 

Como objetivos específicos foram listadas manutenção da zona industrial ao 

longo da Rodovia Anhangüera e manutenção da Zona Mista nas demais 

áreas do distrito. 

Como diretriz específica foi postulada a criação de nova centralidade por 

meio do estímulo à implantação de atividades comerciais e de prestação de 
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serviços diversificados, podendo ser dispensada a outorga onerosa do 

direito de construir no caso de equipamentos de saúde e educação privados. 

As ações estratégicas previstas são a implantação de Base Comunitária de 

Segurança e Centro de Educação Ambiental no Parque dos Remédios até 

2006, complementação das obras de drenagem do Ribeirão Vermelho até 

2012, alargamento da Avenida Mutinga, com respectiva implantação das 

conexões com a Rodovia Anhangüera e Rodovia Bandeirantes até 2012, 

inclusão da população das favelas do Raso e Ilha Verde em programas de 

Habitação de Interesse Social e obras de canalização do Córrego do Cintra 

até 2006.  

b) Distrito do Jaguaré: 

Como objetivos específicos foram listadas mudanças de Zonas Industriais 

para Zonas Mistas, permitir a permanência das indústrias já instaladas e 

regularmente existentes, inclusive a sua expansão, e a garantia como ZER 

do "Bairro Arborizado" Residencial Parque Continental, respeitando suas 

características originais. 

Como diretrizes específicas estão previstas: criação de nova centralidade ao 

longo da Avenida Jaguaré e Avenida Escola Politécnica, gestões junto ao 

Governo do Estado para a extensão da linha de Metrô passando pela 

Avenida Jaguaré, provimento de Habitações de Interesse Social para 

moradores nas favelas do Jaguaré, estímulo à produção de Habitações de 

Interesse Social nos perímetros delimitados pelas ZEIS-1 e ZEIS-3, 

manutenção, conservação e melhoria das condições ambientais e 

paisagísticas existentes no Residencial Parque Continental e promover a 

implantação de pólo cultural junto à Avenida do Jaguaré.  

Como ações estratégicas foram previstas gestões junto à CPTM e a 

Prefeitura do Município de Osasco, visando à melhoria do acesso à Estação 

da CPTM, implantação de central de triagem destinada à coleta seletiva, 

com utilização de parte da área para parque destinado a educação 

ambiental na AIU – 03 e implantação de CEU no terreno situado na Avenida 

Kenkiti Shimomoto com a Avenida Jaguaré.  
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II – Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana: 

a) Distrito de Vila Leopoldina: 

Como objetivos específicos foram listados: manutenção como Zona 

Predominantemente Industrial da área do Ceagesp/Ceasa, transformação de 

zonas industriais em Zonas Mistas e permanência e a expansão das 

industrias diversificadas e regularmente existentes nas novas zonas mistas. 

Como diretrizes específicas estão considerados: alteração na polaridade 

existente em torno do Ceagesp/Ceasa, intensificação de atividades não 

residenciais nas proximidades da Avenida Gastão Vidigal e Avenida 

Imperatriz Leopoldina e promoção da alteração do perímetro da Operação 

Urbana Vila Leopoldina do PDE para incluir o perímetro da nova centralidade 

proposta no PRE.  

Com ações estratégicas estão consideradas: promoção de gestões junto a 

CPTM com o objetivo de expandir e modernizar a Estação Vila Leopoldina 

até 2006 e gestões junto ao Metrô para a implantação da Estação Vila 

Leopoldina.  

b) Distrito da Barra Funda: 

O objetivo específico foi transformar de zonas industriais em Zonas Mistas, 

permitindo a permanência e a expansão das industrias diversificadas nas 

novas Zonas Mistas.  

As diretrizes específicas são: estímulo de atividades culturais e atividades 

comerciais e de prestação de serviços em áreas situadas nas proximidades 

do Memorial da América Latina; estímulo a atividades esportivas e de lazer 

em áreas desocupadas próximas da calha do Rio Tietê; preservação do 

Parque Fernando Costa, estabelecendo para as quadras lindeiras 

características de uso e ocupação do solo da Zona Mista com gabarito 

máximo das edificações igual a 9,00 metros; manter, como integrante do 

Sistema de Áreas Verdes do Município de São Paulo, a Sociedade Esportiva 

Palmeiras e transferir a centralidade prevista pelo PDE, no entorno da 

Avenida Pacaembu com as Avenidas General Olímpio da Silveira e 

Francisco Matarazzo, para o entorno do Memorial da América Latina.  
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As ações estratégicas são a promoção de entendimentos com os órgãos 

municipais visando revisão dos perímetros destinados para ZEIS-3 e maior 

compatibilidade com as atividades propostas na nova centralidade de Água 

Branca, tratar de forma diferenciada os clubes esportivos que são vinculados 

a Clubes de Futebol, por serem pólos geradores de tráfego e revisão do 

perímetro e disposições da Lei Municipal n0 11.774, de 18 de maio de 1995 

(Operação Urbana Água Branca) visando à inclusão dos novos instrumentos 

de política urbana definidos no PDE e no Estatuto da Cidade. 

III – Macro-área de Urbanização Consolidada: 

a) Distrito da Lapa: 

Foram listados como objetivos específicos a transformação de ZPI em ZM, 

permitindo a permanência e a expansão das industrias diversificadas e 

regularmente existentes nas novas Zonas Mistas e manutenção como Zona 

Exclusivamente Residencial dos “Bairros Jardins” da City Lapa e Bela 

Aliança.  

Como diretrizes específicas foram listadas: reintegração ao perímetro da 

ZER-1/01 de duas quadras que preservam as características originais do 

loteamento e estabelecimento de características de uso e ocupação do solo 

de cada ZM que a circunda conforme Quadro 04 (Anexo B) e Mapa 04 e 

permitir, na ZM onde não há controle de gabarito máximo, o direito adicional 

de construção e de alteração de uso, mediante outorga onerosa, até o 

coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2,5. 

Como ações estratégicas foram listadas: revitalização do centro tradicional 

da Lapa, por meio dos novos instrumentos estabelecidos para Áreas de 

Intervenção Urbana (AIU – 09) e alteração do perímetro da Operação 

Urbana Diagonal Norte – Lapa.   

b) Distrito de Perdizes: 

Foi considerado objetivo específico a manutenção como Zona 

Exclusivamente Residencial os “Bairros Jardim” do Pacaembú e Sumaré.  

Como diretrizes específicas foram postuladas: restrições adicionais acerca 

do gabarito máximo das edificações e permitir, na ZM, o direito adicional de 
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construção e de alteração de uso, mediante outorga onerosa, até o 

coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2,5. 

Zoneamento 

As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes das zonas de uso na Subprefeitura Lapa são as constantes do Quadro 

04 (Anexo B) e Mapa 04 do Livro VIII. 

Zonas Exclusivamente Residenciais 

Os perímetros das ZER’s são os constantes no Mapa 04, sendo os principais 

parâmetros de ocupação os seguintes: 

CA = 1, TO = 0,5, TP = 0,3, H = 9,0 metros. 

Zonas de Centralidades Lineares 

Foram feitas restrições adicionais às ZCL contidas nas ZER’s, sendo que as 

características de aproveitamento dos lotes devem ser mantidas iguais as da 

ZER. Os proprietários de imóveis com atividades regularmente instaladas, 

na data da publicação do PRE, nos trechos dos logradouros de ZCL em ZER 

poderão manter essas atividades como usos conformes. As instalações 

deverão observar as normas urbanísticas para recuos, taxa de ocupação, 

taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, gabarito máximo da 

edificação constantes do Quadro 04 (Anexo B) para a ZCLz, e o índice de 

arborização e ajardinamento, as restrições contratuais do loteamento e 

demais exigências específicas constantes da resolução de tombamento do 

COMPRESP e CONDEPHAAT. 

As atividades instaladas na Avenida Pacaembu anteriormente ao PRE cujo 

uso era permitido pela legislação de uso e ocupação do solo vigente à época 

da instalação, poderão pleitear sua regularidade, desde que atendidas todas 

as demais condições para a regularidade da edificação prevista na 

legislação pertinente. 

Nas zonas exclusivamente residenciais ZER-1 e nos bairros tombados, cujos 

perímetros estão demarcados no Mapa 04, deverão ser observadas a taxa 
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de permeabilidade mínima de 0,3 da área do lote e o índice de cobertura 

vegetal mínimo de 0,1. 

Zona Predominantemente Industrial 

Os perímetros das ZPI são os constantes do Mapa 4. 

Foram mantidas as atividades não residenciais existentes, permitindo-se 

inclusive sua expansão por meio da outorga onerosa do direito de construir e 

de alteração de uso, até o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 2,5, 

segundo o § 10 do artigo 26, o que conflita com o CA máximo estabelecido 

no Quadro 04 (Anexo B). Para as ZPI, os principais parâmetros de 

aproveitamento dos lotes são: 

CAm = 1,5, TO = 0,7, TP = 0,15 e lote de 500m2. 

Em função das diretrizes específicas no Projeto de Lei das Operações 

Urbanas, as ZPI/03 e ZPI/04 poderão sofrer alterações urbanísticas, em 

especial com a transferência de parte das atividades do comércio atacadista 

do CEAGESP/CEASA até 2012. 

Zona Mista 

São ZM as constituídas pelo restante do território da Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana, excluídas as ZER, as ZPI e as Zonas 

Especiais. No território da Subprefeitura da Lapa estão contidas as zonas 

mistas: ZM–1, ZM–2, ZM-3a e ZM-3b. As características de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação dos lotes das zonas mistas são as constantes 

do Quadro 04 (Anexo B), sendo os principais: 

CAm = 1 /2/2,5, TO = 0,5, TP = 0,15/0,20. 

Os imóveis com empreendimentos de grande porte ou com atividades 

consideradas consumidoras de água, deverão armazenar águas servidas em 

instalações de reuso de água para fins não potáveis. 

Nas áreas demarcadas no Mapa 01 foram estabelecidas taxas de 

permeabilidade mínimas para a drenagem e/ou contenção de águas pluviais. 
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Zonas Especiais 

Zonas Especiais de Preservação Ambiental 

São destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, remanescentes 

de vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, áreas de 

reflorestamento e áreas de alto risco e recuperação de áreas degradadas 

onde qualquer intervenção será analisada especificamente, devendo ser 

observadas as seguintes diretrizes: 

I. Análise de áreas com antecedente industrial; 

II. Controle do programa de emissões sonoras do Empreendimento 

Helicentro – Jaguaré; 

III. Controlar a licença ambiental da Estação de Tratamento de Resíduos 

de Saúde, situada no distrito de Jaguaré; 

IV. Reduzir os incômodos de ruídos de operação e de odores provocados 

pela usina de compostagem, situada no distrito de Vila Leopoldina, 

por meio de entendimentos entre a Subprefeitura e o LIMPURB; 

V. Avaliar e controlar o necrochorume do Cemitério da Lapa para evitar 

qualquer contaminação do córrego e das águas subterrâneas; 

VI. promover a coleta seletiva do lixo em todos os distritos da 

Subprefeitura Lapa; 

Constitui meta do Plano de Gestão Ambiental identificar as escolhas 

significativas para a paisagem no território da Subprefeitura da Lapa, 

observando: 

I. A valorização da população na sua referência com o patrimônio 

histórico e cultural e as especificidades de ocupação do sítio urbano; 

II. O aperfeiçoamento da qualidade do ambiente urbano, que garanta ao 

cidadão a fruição da paisagem, dos espaços públicos e o 

ordenamento do uso pelo setor privado; 

III. A participação da comunidade na identificação, valorização, execução 

e controle das ações públicas necessárias para elevar a qualidade do 

ambiente urbano. 
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Para os proprietários de imóveis localizados em terreno com cota de nível 

superior a 775 metros, que permitirem a fruição da paisagem pelo pedestre, 

mantendo espaços de uso público no pavimento térreo, será concedido 

gratuitamente o acréscimo de área computável ao coeficiente de 

aproveitamento básico do lote, equivalente a 50% da área liberada à 

circulação no pavimento térreo. 

São diretrizes para a Política da Paisagem Urbana proteger e re-qualificar os 

espaços significativos de valores históricos, culturais e cívicos e o entorno 

aos equipamentos de uso público, priorizando: 

I. As necessidades públicas, disciplinando usos e a destinação de 

elementos presentes nos espaços públicos, bem como o uso por 

particulares; 

II. Os programas e normas para cada um dos tipos de espaços de uso 

público decorrentes dos objetivos previstos; 

III. Os pedestres, considerando-se necessidades de grupos específicos, 

como idosos, portadores de necessidades especiais e crianças; 

IV. As superfícies passíveis de ocupação em relação a cada espaço 

público e seu entorno; 

V. A regulamentação dos equipamentos, número de pessoas afeitas à 

atividade e horários de funcionamento; 

VI. As condições de concessões de uso inerentes aos contratos 

administrativos, licitações e prazos. 

Os Programas de Educação Ambiental devem ter por objetivo a 

conscientização do cidadão para: 

I. A magnitude do problema do lixo urbano, o estreito vínculo da 

destinação final com a saúde pública e os demais danos ambientais, 

sociais e paisagísticos; 

II. Redução da produção do lixo, estimulando a redução do desperdício 

e, conseqüentemente, do ato de consumir além do que é socialmente 

necessário e ambientalmente sustentável; 
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III. Reuso e a reutilização de produtos, esclarecendo a periculosidade de 

alguns resíduos e incentivando alterações na produção e consumo 

com a meta de minimização da quantidade e periculosidade dos 

rejeitos a serem encaminhados para os aterros sanitários; 

IV. Necessidade de amplas mudanças de comportamento no dia-a-dia da 

comunidade, dado o enfoque básico de redução do desperdício e de 

destino dos resíduos; 

V. Incentivo à segregação dos diferentes tipos de resíduos (domésticos, 

comerciais, industriais e hospitalares) nos locais de origem; 

VI. As especificações, em suas aquisições, que estimulem o uso de 

produtos reciclados, considerando os diferentes aspectos direta ou 

indiretamente ligados à produção de determinado bem de consumo; 

VII. A ênfase da participação e cooperação necessárias para a limpeza 

pública, contribuindo para um ambiente urbano limpo e saudável; 

VIII. O esclarecimento e informação, de forma clara e acessível, de 

veiculação dos programas e campanhas educativas; 

IX. As formas proibidas de destinação e utilização de resíduos sólidos, 

como a simples disposição e queima a céu aberto, o lançamento em 

sistemas de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, 

telefones, bueiros e similares; 

X. A prevenção e controle da poluição causada pela disposição 

inadequada de alguns produtos, tais como acumuladores de energia, 

pilhas, baterias e similares, lâmpadas fluorescentes, de vapor, 

mercúrio ou sódio e luz mista, pneumáticos sem serventia, aerosóis, 

equipamentos e componentes eletro-eletrônicos; 

XI. O impedimento total de disposição dos resíduos de construção civil 

em áreas de “botafora”, em encostas, em corpos d’água, lotes vagos 

ou outras áreas públicas; 

XII. Os diferentes tipos de lixo, suas origens, composições, formas de 

coleta disponíveis e previstas, bem como as destinações de cada um. 
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Constitui diretriz para o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos, 

tendo em vista a escassez de áreas para aterros sanitários, incineradores e 

usinas de compostagem, a separação dos resíduos sólidos em: lixo 

doméstico orgânico (úmido), lixo doméstico inorgânico (seco), resíduos 

sólidos ou semi-sólidos gerados nas atividades industriais, resíduos sólidos 

ou semi-sólidos gerados em atividades comerciais e de prestação de 

serviços, restos de vegetais originados em praças, parques, jardins e 

quintais e resíduos de serviços de saúde. 

A separação do lixo em orgânico (úmido) e inorgânico (seco) nas fontes 

produtoras é fundamental para a promoção da coleta seletiva e a sua 

reciclagem. A destinação dos resíduos sólidos industriais e de saúde 

necessita de forma de coleta e disposição final diferenciada ou outros 

tratamentos em função da fonte produtora.  

Zonas Especiais de Preservação Cultural 

A preservação, recuperação e manutenção de elementos urbanísticos de 

valor histórico e cultural têm como referência a manutenção da morfologia 

inserida no tecido urbano e da identidade do bairro a partir de unidades 

urbanísticas socialmente apreendidas, seja pelo seu valor na história do 

bairro, seja pelo seu valor estético formal ou de uso social relacionado com a 

afetividade por ele criada. São consideradas ZEPEC as unidades 

urbanísticas protegidas legalmente pelo Conselho de Defesa do Patrimônio, 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - 

CONDEPHAAT e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - COMPRESP, e 

enquadradas como Z8-200 por lei municipal, constantes Mapa 04. 

As demais unidades urbanísticas indicadas que vierem a ser tombadas ou 

preservadas pelos órgãos Federal, Estadual e Municipal, estarão sujeitas às 

disposições estabelecidas para as ZEPEC.  

A aprovação de novas edificações nos imóveis localizados em ZEPEC ou 

em sua área envoltória, determinada pelo tombamento, fica sujeita à 

apreciação dos Órgãos de Defesa do Patrimônio Cultural e deverá observar 
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as diretrizes de ocupação da área envoltória determinadas em seu 

tombamento. 

Zonas Especiais de Interesse Social 

O PRE da Lapa demarcou dois tipos de ZEIS: ZEIS-1 e ZEIS-3, cujos 

perímetros são os constantes do Mapa 04. 

6.3.3.3 Subprefeitura de Pinheiros 

A Subprefeitura de Pinheiros está totalmente contida na Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana, configurando áreas de diferentes graus 

de consolidação, compreendendo ZER, ZPI, ZM-1 e ZC. Esta Macrozona 

compreende a Macroárea de Urbanização Consolidada, excetuadas as 

áreas contidas nos perímetros das operações urbanas consorciadas, que 

são integrantes da Macroárea de Reestruturação e Requalificação. 

São objetivos e diretrizes para a Macroárea de Urbanização Consolidada: 

I. Controle do processo de adensamento construtivo e da saturação 

viária, através da contenção do atual padrão de verticalização e da 

revisão de condições de instalação de pólos geradores de tráfego; 

II. Preservação e proteção das áreas estritamente residenciais e das 

áreas verdes significativas; 

III. Estímulo ao uso residencial como forma de otimizar a infra-estrutura 

existente e equilibrar a relação entre oferta de empregos e moradia. 

Zoneamento 

As características de dimensionamento, ocupação e aproveitamento dos 

lotes nas zonas de uso contidas na Subprefeitura de Pinheiros são as 

constantes do Quadro 04 (Anexo B), bem como os perímetros das zonas de 

uso contidas na Subprefeitura de Pinheiros estão delimitados no Mapa 04. 

Zona Exclusivamente Residencial 

As Zonas Exclusivamente Residenciais com densidade demográfica e 

construtiva baixa ZER-1 possuem características de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação do solo definidas no Quadro 04 (Anexo B). 
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As Zonas Exclusivamente Residenciais, em conjunto com os parques e as 

margens do Rio Pinheiros compõem a área denominada Mancha Verde 

Central Metropolitana por este Plano Regional. 

Na ZER-1, as restrições convencionais de loteamentos aprovados pela 

Prefeitura, referentes a dimensionamento do lotes, coeficiente de 

aproveitamento máximo, taxa de ocupação, recuos, altura e número de 

pavimentos das edificações, número de unidades habitacionais por lote, 

deverão ser atendidas quando forem mais restritivas que as exigidas no 

Quadro 4 e pela legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e 

estiveram estabelecidas em documento público e registradas no Cartório de 

Registro de Imóveis. As categorias de uso permitidas nestes loteamentos 

são aquelas definidas para a Zona de uso ZER-1. 

Os imóveis lindeiros a Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, entre a Rua dos 

Macunis e a Rua Berlioz foram enquadrados como ZER-3 e devem atender 

as seguintes disposições: 

I. O gabarito de altura máximo permitido da edificação é de 12 metros, 

contado do piso do pavimento térreo até o topo de sua parte mais 

elevada; 

II. O recuo mínimo de fundos é de 5 metros, não podendo conter 

qualquer edificação; 

III. As áreas não edificadas destinadas a estacionamento de veículos 

deverão ter piso permeável e manter a massa arbórea existente; 

IV. A área do imóvel que exceder a faixa de 40 metros, medidos a partir 

do alinhamento para via pública, será considerada “non aedificandi”; 

V. As características de dimensionamento, recuos, ocupação e 

aproveitamento do lote, coeficiente de aproveitamento básico e 

máximo e taxa de permeabilidade são as mesmas aplicáveis à zona 

de uso ZER 1. 

As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes e os usos da ZTLz-II são as da ZER lindeira, com exceção do gabarito 

de altura das edificações, definido em 15 (quinze) metros. 
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Zona Predominantemente Industrial 

A ZPI da Subprefeitura de Pinheiros possui características de 

aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes previstas no 

Quadro 04, sendo as principais: CA = 1,50, TO = 0,7, TP = 0,15, lote mínimo 

= 500,0m2 e sem limite de altura. 

Por estar com seu perímetro contido na Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada, a outorga onerosa do direito de construir nos imóveis nela 

contidos são os definidos pela Lei n0 3260/01, regulamentada pelo Decreto 

n0 44.485, de 14 de junho de 2004. 

Zonas Mistas 

As principais características de aproveitamento, dimensionamento e 

ocupação dos lotes pertencentes à ZM nesta subprefeitura são: 

CA = 1,0/2,0/2,5, TO = 0,5/0,7, TP = 0,15. 

As demais estão previstas no Quadro 04, exceto para as ZM-2/12- ZM-2/13- 

ZM-2/14, ZM-2/15, ZM-2/16, ZM-2/21 onde não é exigido o gabarito de altura 

definido no Quadro 04 (Anexo B).   

A ZM-3/01 é uma Área de Intervenção Urbana e será objeto de lei 

específica, podendo o coeficiente de aproveitamento máximo chegar a 4,0 

para Habitações de Interesse Social e Habitações do Mercado Popular. 

Nas ZM-3b/09, ZM-3b/10, ZM-3b/11, ZM-3b/12 e ZM-3b/13, ficou 

estabelecido o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4,0 para 

Habitações de Interesse Social e Habitações do Mercado Popular. Nas ZM-

3b/18 ficou estabelecido o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4,0 

para qualquer uso. 

As zonas de uso ZM-2/12, ZM-2/13, ZM-3b/11, ZM-3b/14, ZM-3b/15, ZM-

3b/17 e parte da ZM-2/14, por estarem com seus perímetros contidos na 

Operação Urbana Consorciada Faria Lima, têm os coeficientes de 

aproveitamento mínimos e máximos e as condições e parâmetros para 

instalação de usos definidos nos termos da Lei n0 13.769/04. 
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Nas zonas de uso ZM-2/11, ZM-2/15, ZM-2/16, ZM-3b/08, parte da ZER-1/06 

e parte da ZM-2/14, por estarem com seus perímetros contidos na Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada, a outorga onerosa do direito de 

construir e as condições e parâmetros para a instalação de usos são os 

definidos pela Lei n0 13.260/01, regulamentada pelo Decreto n0 42.898/03. 

Nas Zonas Mistas, a taxa de permeabilidade mínima é igual a 0,15 (quinze 

centésimos) da área do lote, e o índice de ajardinamento mínimo é de 0,50 

(cinco décimos) da área permeável. Nas áreas de várzea e numa faixa de 

300m (trezentos metros) de cada lado das vias estruturais localizadas em 

áreas de risco descritas no Quadro 01C a taxa de permeabilidade mínima é 

igual a 0,3 (três décimos) da área do lote e o índice de ajardinamento 

mínimo é de 0,50 (cinco décimos) da área permeável. 

Zonas Centralidades - ZC 

Estão presentes na subprefeitura de Pinheiros as ZCLz-I, ZCL-II, ZCLa, 

ZCLb e ZCLp. As Zonas Centralidades Lineares de zonas exclusivamente 

residenciais (ZCLz) possuem características de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação dos lotes previstas no Quadro 04 (Anexo B), 

sendo as principais CA = 1,0, TO = 0,5, TP = 0,3. 

Foram feitas algumas restrições quanto às atividades permitidas nos imóveis 

lindeiros a trechos de logradouros públicos enquadrados como ZCLz-II, 

contidos na ZER-I da Subprefeitura de Pinheiros, sendo que as 

características de dimensionamento, recuos, ocupação e aproveitamento do 

lote são as mesmas aplicáveis à zona de uso ZER 1. As áreas não 

edificadas destinadas a estacionamento de veículos deverão ter piso 

permeável, com interstícios para penetração de água pluvial, preenchidos 

com vegetação rasteira adequada. 

São Zonas Centralidades Lineares de Proteção Ambiental os lotes lindeiros 

a trechos de vias, internos ou lindeiros a ZER, destinados à localização de 

atividades típicas de sub-centros regionais, caracterizados pela coexistência 

entre os usos residenciais e não residenciais com a predominância de usos 

não residenciais, com características de aproveitamento similares às da ZER 

lindeira. 
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Zonas Especiais 

Zona Especial de Preservação Cultural  

Segundo o PRE de Pinheiros, poderá ser solicitado o enquadramento como 

ZEPEC de conjuntos urbanos constituídos por vilas de ruas sem saída, vilas 

de ligação entre ruas oficiais, e outros tipos de ocupação que apresentem 

características destacáveis no que se refere a traçado, volumetria, qualidade 

arquitetônica e que mantenham as características de conjunto identificáveis. 

Para o enquadramento, os moradores e proprietários deverão enviar 

solicitação à Subprefeitura de Pinheiros com a anuência de, pelo menos, 2/3 

(dois terços) dos proprietários e 2/3 (dois terços) de moradores. 

A permissão para instalação de usos não residenciais ficará a critério dos 

proprietários e moradores e deverá ser indicada na solicitação, ficando 

restrita aos usos de escritórios e consultórios de profissionais liberais 

utilizados pelo próprio profissional residente, contando com, no máximo, um 

empregado em área que não ultrapasse 20% da edificação. 

A aprovação da solicitação será avaliada no âmbito da Coordenadoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em conjunto com a 

Coordenadoria de Ação Social e Desenvolvimento da Subprefeitura, 

devendo ser solicitado parecer do Departamento de Patrimônio Histórico da 

Secretaria Municipal de Cultura. 

Para os conjuntos urbanos indicados para enquadramento em ZEPEC, pelos 

proprietários e moradores, são estabelecidas as seguintes diretrizes: 

I. Devem ser mantidas, no mínimo, as características de traçado das 

vias, a volumetria, e a implantação das edificações; 

II. As reformas ou reconstruções nos lotes que compõem o conjunto 

serão submetidas à aprovação da Subprefeitura; 

III. A implantação das edificações nos lotes limítrofes aos lotes de vilas 

deverá obedecer a recuos mínimos, como segue: 

a. 8m para edificações com mais de 25m de altura; 

b. 5m para edificações entre 13m e 25m de altura; 
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c. 3m para edificações inferiores a 13m de altura. 

Foram indicadas, para análise dos órgãos competentes e posterior 

enquadramento como Zonas Especiais de Preservação Cultural as áreas 

descritas e com características definidas no Mapa 04 (Anexo B) do Livro XI. 

Zona Especial de Interesse Social 

Os perímetros das ZEIS estão delimitados no Mapa 04. 

No caso de atendimento por provisão habitacional de todas as famílias 

moradoras na ZEIS-1, poderá ser alterado o zoneamento definido para a 

área demarcada, na revisão do Plano Diretor em 2006 visando modificar 

suas características de aproveitamento, uso e ocupação. 

6.3.3.4 Subprefeitura da Sé 

Quanto ao Uso e Ocupação do Solo, a Subprefeitura da Sé encontra-se 

integralmente contida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 

sendo que os distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Liberdade, 

República, Santa Cecília e Sé foram definidos como integrantes da Macro-

área de Reestruturação e Requalificação Urbana e o distrito Consolação 

está inserido na a Macro-área de Urbanização Consolidada. 

Foram estabelecidos pelo PRE os seguintes objetivos, diretrizes e ações 

estratégicas: 

I. Objetivos específicos: 

a. Estabelecer, em função das especificidades de cada distrito, 

zonas de centralidade polar e zonas mistas de alta densidade 

com estímulos diferenciados para as atividades terciárias de 

alta tecnologia, relacionadas ao lazer, à cultura, ao turismo e à 

produção habitacional; 

b. Transformar a zona industrial do distrito do Cambuci em Zona 

Mista, visando à promoção do desenvolvimento urbano com 

diversidade de usos, exigindo, em especial nas alterações de 

uso, o controle do subsolo; 
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c. Permitir na Zona Mista ZM-3a/06 a continuidade das atividades 

industriais regularmente instaladas e inclusive a sua expansão. 

II. Diretrizes específicas: 

a. Estímulo à implantação de atividades comerciais e de 

prestação de serviços diversificados; 

b. Implementar a Operação Urbana Consorciada Diagonal Sul, 

como forma de ampliar as potencialidades das novas 

centralidades; 

c. Prover HIS para famílias de baixa renda; 

d. Estímulo à produção de HIS nos perímetros delimitados como 

ZEIS-3; 

e. Melhorar as condições operacionais de trânsito e implantar 

projetos de requalificação do espaço público nas Avenidas 

Angélica, Paulista e Rua da Consolação; 

f. Enquadrar como Área Especial de Tráfego – AET, nos termos 

da lei nº 10.334 de 13 de julho de 1987, o Distrito Consolação; 

III. Ações estratégicas: 

a. Implantar projetos paisagísticos na Av. Nove de Julho, Av. 

Brigadeiro Luís Antônio, Av. Treze de Maio, Rua Galvão 

Bueno, Rua das Palmeiras, Rua Três Rios, Av. Prestes Maia, 

Av. Casper Líbero, Av. São Luís, Avenida Consolação, Avenida 

Senador Queiroz, Avenida Mercúrio e Avenida Ipiranga ; 

b. Implantar a Trilha Histórica no Centro de São Paulo; 

c. Implantar o Circuito Cultural no perímetro do “Programa 

Monumenta Luz”, com piso diferencial inserido nas calçadas e 

painéis contendo a importância histórica do conjunto 

arquitetônico que integra o programa; 

d. Implantar o Projeto “Parque D.Pedro II” com seus projetos 

complementares; 
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e. Implantar empreendimentos de Habitação de Interesse Social 

nas áreas denominadas PRIH – Perímetro de Reabilitação 

Integrada do Habitat; 

f. Promover tratativas junto aos órgãos competentes quanto à 

viabilidade de tratamento paisagístico e a possibilidade de 

transformação em bosque da área envoltória da Igreja Nossa 

Senhora da Consolação; 

Zoneamento 

Zona Exclusivamente Residencial 

Foi mantido o perímetro da Zona Exclusivamente Residencial do Pacaembu, 

e enquadrado como ZER-1/01. Nos lotes contidos nos perímetros desta ZER 

e do bairro tombado do Pacaembú, constantes do Mapa 04, deverão ser 

observados a taxa de permeabilidade mínima de 0,3 da área do lote e o 

índice de cobertura vegetal mínimo de 0,1 da área do lote. 

Para as vias coletoras que atravessam a ZER do Pacaembu foram previstas 

medidas de moderação de tráfego com redutores de velocidade. 

Zona Predominantemente Industrial 

O PRE da SP-Sé excluiu o perímetro da Zona Predominantemente 

Industrial, e o inclui na Zona Mista como perímetro ZM-3a/06, conforme 

Mapa 04. 

Zona Mista 

Foram delimitados na Subprefeitura da Sé os seguintes tipos de zonas 

mistas: 

I. ZM-1 - zona mista de baixa densidade com gabarito máximo igual a 

9,00 (nove) metros, lindeira a ZER do Pacaembu; 

II. ZM-3a/01 a ZM-3a/06 –  zona mista de alta densidade; 

III. ZM-3b/01 a ZM-3b/05 - zona mista de alta densidade constituída 

pelos bairros Vila Buarque, Higienópolis, Santa Cecília, Liberdade e 

Aclimação; 
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Nos lotes integrantes do perímetro da ZEPEC - Bela Vista, localizada na ZM-

3a/06, o gabarito máximo das edificações é restrito a 15,00 (quinze) metros. 

As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes em cada zona são as constantes do Quadro 04 (Anexo B). 

Zonas Centralidades 

Para a Subprefeitura Sé foram definidos os seguintes tipos de Zonas 

Centralidades: 

I. ZCPb - 01 a ZCPb - 06 – Zona Centralidade Polar constituída pelo 

centro histórico, Avenida Paulista, Rua da Consolação, Rua Augusta e 

Avenida 9 de Julho; 

II. ZCPa-01 a ZCPa-03  - Zona Centralidade Polar constituída pela 

área de influência do “Programa Monumenta Luz”, Avenida Brigadeiro 

Luís Antônio e Avenida 23 de Maio. 

Foi enquadrado como Zona Centralidade Linear de Alta Densidade – ZCLb o 

trecho da avenida Angélica entre a Praça Marechal Deodoro e a Avenida 

Paulista. 

Os novos empreendimentos situados na ZCPa-02, para garantir as 

características visuais dos imóveis enquadrados como ZEPEC, em especial, 

aqueles que integram o “Programa Monumenta Luz”, estão sujeitos às 

diretrizes dos Órgãos de Preservação do Patrimônio Cultural. 

As Zonas de Centralidade Linear em ZER (ZCLz) possuem características 

de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes descritas no 

Quadro 04 (Anexo B). 

Para as Zonas Mistas e Zonas Centralidades contidas na planície aluvial dos 

rios Tietê e Tamanduateí foi permitida a implantação de edifícios com 

garagens acima do pavimento térreo, como área construída não computável, 

para não comprometer o nível do lençol freático. 

O Plano Regional também estabeleceu que para os proprietários de imóveis 

contidos nas Zonas Centralidades e nas Zonas Mistas que ampliarem o 
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recuo de frente ou criarem espaços abertos no interior do lote para 

apropriação coletiva, será concedido o direito de utilizar o dobro desta área 

como área construída computável no mesmo lote. 

Zonas Especiais 

Zonas Especiais de Preservação Cultural 

A preservação, recuperação e manutenção de elementos urbanísticos de 

valor histórico e cultural têm como objetivo a preservação dos seguintes 

referenciais: 

I. A morfologia urbana; 

II. O traçado urbano, sempre que possível; 

III. A identidade do bairro a partir de unidades urbanísticas socialmente 

apreendidas, seja pelo seu valor na história do bairro, seja pelo seu 

valor estético formal ou por seu valor de uso social relacionado com a 

afetividade por ele criada. 

O Plano Regional da Subprefeitura da Sé indicou para enquadramento como 

ZEPEC, o conjunto paisagístico do “Outeiro da Igreja da Glória”, situado no 

Cambucí, para o qual foram estabelecidas diretrizes específicas relativas a 

gabaritos, fachadas e maciços arbóreos. 

Foram enquadradas como Zonas Especiais de Preservação Cultural as 

Unidades Urbanísticas Protegidas legalmente pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio, Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São 

Paulo – CONDEPHAAT, pelo Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - 

COMPRESP, e aquelas enquadradas como Z8-200 por lei municipal. 

Zonas Especiais de Interesse Social 

O Plano Regional Estratégico da SP-SÉ, tendo por referência as disposições 

estabelecidas no PDE, e em função das necessidades desta Subprefeitura 

demarcou apenas um tipo, a ZEIS-3, cujos perímetros encontram-se 

indicados no Mapa 04. 
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6.3.3.5 Subprefeitura de Vila Mariana 

A Subprefeitura de Vila Mariana encontra-se totalmente inserida na 

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e compreende para fins 

de orientação do desenvolvimento urbano, a Macro-área de Urbanização 

Consolidada, a Macro-área de Reestruturação e Requalificação e a Macro-

área de Urbanização em Consolidação. 

Zoneamento 

Zona Exclusivamente Residencial 

Foram enquadrados como Zona Exclusivamente Residencial ZER-3 os 

trechos de logradouros públicos delimitados no Mapa 04. As características 

de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes na ZER constam 

do Quadro 04 (Anexo B) e os perímetros estão delimitados no Mapa 04. 

Zona Mista 

Na Subprefeitura de Vila Mariana foram definidas ZM-1, ZM-2, ZM-3a e ZM-

3b, de acordo com as características e densidade de ocupação das áreas 

em que estão localizadas e seu entorno. As características de 

aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes das ZM e a 

descrição dos perímetros constam dos Quadro 04 (Anexo B) e estão 

delimitados no Mapa 04. 

Na ZM-3a/13 – Instituto Biológico ficou estabelecido o gabarito de altura 

máximo das edificações igual a 15 metros, o coeficiente de aproveitamento 

máximo igual a 2,0 e a taxa de ocupação máxima igual a 0,50. 

Zonas Centralidades 

As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 

lotes das Zonas Centralidades Polares – ZCP e a descrição dos perímetros 

constam dos Quadros 04 (Anexo 2) e estão delimitadas no Mapa 04, 

integrantes deste Livro. 

Na Subprefeitura Vila Mariana foram também definidos trechos de 

logradouros públicos enquadrados como Centralidades Lineares, 



 

 

 

 

                                                                                                                                   258 

caracterizados conforme as Zonas de Uso em que se inserem, nas 

seguintes categorias: 

I. Zona de Centralidade Linear Interna ou Lindeira a ZER, ZCLz-I e 

ZCLz-II; 

II. Zona de Centralidade Linear de Proteção – ZCLp, destinada às vias 

com intenso fluxo de passagem de transporte coletivo e de cargas; 

III. Zona Centralidade Linear de Alta Densidade – ZCLb. 

As características de dimensionamento e aproveitamento dos lotes das 

zonas de centralidade constam do Quadro 04 (Anexo B) e os trechos de 

logradouros públicos enquadrados como Centralidades Lineares constam do 

Mapa 04. 

Zonas Especiais 

Zonas Especiais de Preservação Cultural 

Foram enquadrados como ZEPEC todos os imóveis ou as áreas tombadas e 

em processo de tombamento por legislação municipal, estadual ou federal 

localizados no território da Subprefeitura de Vila Mariana que estão definidos 

nos respectivos quadros. As características de aproveitamento, 

dimensionamento e ocupação de cada área definida como ZEPEC 

correspondem ao estabelecido pelos respectivos órgãos de preservação. 

Zonas Especiais de Interesse Social 

Foram revogadas as ZEIS estabelecidas pelo PDE para a Subprefeitura de 

Vila Mariana, ficando enquadradas como ZEIS as definidas no PRE, que 

estão delimitadas no Mapa 04. 
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6.3.3.6 Análise comparativa dos Planos Regionais – Uso e Ocupação  

Em uma análise comparativa da disciplina de uso e ocupação do solo dos 

Planos Regionais constatou-se que existe uma diferença na abordagem e 

aprofundamento em cada um dos planos estudados. Enquanto em alguns 

deles a análise do uso e ocupação de solo foi desenvolvida para cada 

Distrito, com suas particularidades, como na Subprefeitura da Lapa, para 

outras Subprefeituras não existiu este tipo de detalhamento. 

Para a Subprefeitura do Butantã, em relação a restrições para edificações 

em ZER, pode-se citar que para lote ou gleba lindeiro a um trecho de via 

enquadrado como ZER-2, para permitir mais de uma unidade habitacional, 

deverá possuir área igual ou superior a 1.000 m2 e inferior a 15.000 m2, 

sendo que esta restrição não foi constatada nos outros planos regionais 

analisados, ou mesmo no respectivo Quadro 04 do PRE da própria 

Subprefeitura do Butantã. 

Um ponto característico e distintivo para as ZM-02/06/09/11/14 da 

Subprefeitura do Butantã é que para projetos de reforma ou de construção 

nova terão gabarito de altura máxima igual a 25,0m e terão acesso de 

veículos, único e exclusivamente, por vias coletoras ou estruturais, segundo 

o § 20 do artigo 33. 

Para as ZM-01, ZM-02 e ZM-03 na Subprefeitura do Butantã deverão ser 

mantidas áreas permeáveis equivalentes a 15% da área do lote e 

reservados pelo menos 50% da área não ocupada para área verde. 

Para a ZCLz-II contidas em ZER -1 na Subprefeitura do Butantã, foi feita 

uma restrição adicional quanto ao acesso aos imóveis com uso não 

residencial nas vias enquadradas como corredor, que só poderá ser feito 

pela via enquadrada como corredor. Existe ainda uma restrição adicional 

para o CA máximo da ZCP na Subprefeitura do Butantã, que deverá estar 

associado a uma redução na taxa de ocupação. 

Ainda na Subprefeitura do Butantã, para as ZMp,  os lotes deverão manter 

áreas permeáveis equivalentes a 30% da área do lote e reservados, pelo 

menos, 50% da área não ocupada para área verde. O valor de 30% da área 
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está de acordo com o Quadro 04, porém segundo o artigo 51, este valor 

seria de apenas 15%. 

Em relação à Subprefeitura da Lapa, verificou-se que não foi definida 

nenhuma ZCP. Neste Plano Regional ocorreu um maior detalhamento do 

zoneamento nos diferentes Distritos, o que o distinguiu entre as 

Subprefeituras analisadas. 

Existe uma diretriz específica válida para o Distrito de Jaguara de criar-se 

uma nova centralidade através do estímulo à implantação de atividades 

comerciais e de prestação de serviços diversificados, podendo ser 

dispensada a outorga onerosa do direito de construir no caso de 

equipamentos de saúde e educação privados.  

São listadas como ações estratégicas algumas obras de drenagem e de 

melhoramentos viários, as quais, a nosso ver, estariam mais bem situadas 

nos itens relativos à rede viária estrutural e rede hídrica ambiental. 

O PRE da Subprefeitura da Lapa foi um dos únicos que realmente 

considerou a questão de necessidade de integração com outros níveis de 

governo e de prefeituras limítrofes para encaminhamento de soluções 

integradas aos problemas urbanísticos, ao menos no que diz respeito aos 

objetivos e diretrizes formulados, embora não exista a proposição de um 

mecanismo institucional que possibilite esta interação. 

Quanto ao objetivo relativo a transformação de Zonas Industriais em Zonas 

Mistas, que foi constatado em todos os Planos Regionais analisados, parece 

conflitante a permissão de permanência das industrias já instaladas, 

inclusive com suas expansão, uma vez que existem diferentes níveis de 

incomodidade para ZPI’s e ZM’s (Quadros 2/d a 2/h do Anexo A). 

Para o Distrito da Barra Funda na Subprefeitura da Lapa existe como diretriz 

específica o estímulo a atividades esportivas e de lazer em áreas 

desocupadas e próximas à calha do Tietê, visando à manutenção de 

superfícies que contenham a água, por meio de pisos drenantes, que 

garantam maior permeabilidade do solo. Esta diretriz específica não foi 

postulada no PRE da Subprefeitura da Sé, nesta planície aluvial. 
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Ainda para a Subprefeitura da Lapa, ficaram estabelecidas para as Zonas 

Mistas e Zonas Predominantemente Industriais a Taxa de Permeabilidade e 

o Índice de Cobertura Vegetal mínimos, em relação à área do lote; além 

disso, existe a determinação quanto a diferentes Índices de Permeabilidade 

em função da declividade do terreno nas áreas assinaladas no Mapa 01, 

podendo chegar até 40%, ou ainda a possibilidade de associação com 

contenção de águas pluviais, medidas que não foram adotadas para as 

demais Subprefeituras analisadas. 

Ainda no PRE da Subprefeitura da Lapa foi prevista a coleta seletiva do lixo 

em todos os seus distritos (artigo 35, inciso VI), ao contrário das outras 

Subprefeituras analisadas. Observa-se, para este Plano Regional em 

particular, uma preocupação ambiental marcante, inclusive com o 

estabelecimento do Plano de Gestão Ambiental, Programas de Educação 

Ambiental e diretriz para tratamento e destinação final de resíduos sólidos. 

Quanto à Subprefeitura de Pinheiros, observou-se a maior preocupação 

quanto ao controle do processo de adensamento construtivo e da saturação 

viária, através da contenção do padrão de verticalização e revisão de 

condições de instalação de pólos geradores de tráfego. 

Outro ponto abordado com ênfase no PRE da Subprefeitura de Pinheiros é 

relativo ao estímulo ao uso residencial como forma de otimizar a infra-

estrutura existente e equilibrar a relação entre oferta de empregos e 

moradia, ou seja, será privilegiado nesta o uso residencial. Outra 

característica importante nesta Subprefeitura foi a criação da Mancha Verde 

Metropolitana, incluindo aí as ZER, parques e margens do rio Pinheiros. 

Para a ZER-3 na Subprefeitura de Pinheiros lindeiras à Av. Diógenes Ribeiro 

de Lima ficou estabelecido que as áreas não edificadas destinadas a 

estacionamento de veículos deverão ter piso permeável e manter a massa 

arbórea existente. Além disso, a área do imóvel que exceder a faixa de 40 

metros medidos a partir do alinhamento para via pública será considerada 

“non aedificandi”. 

Para Zonas Mistas da Subprefeitura de Pinheiros foi preconizada taxa de 

permeabilidade mínima de 0,15 da área do lote, e o índice de ajardinamento 
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mínimo de 0,50 da área permeável, enquanto para as Zonas de Centralidade 

ficou estabelecido que as áreas não edificadas destinadas a estacionamento 

de veículos deverão ter piso permeável, com interstícios para penetração de 

água pluvial, preenchidos com vegetação rasteira adequada. 

Ainda com relação ao PRE da Subprefeitura de Pinheiros, ficou postulada a 

possibilidade de ser solicitado o enquadramento como ZEPEC de conjuntos 

urbanos constituídos por miolo de quarteirão (ruas sem saída), vilas de 

ligação entre ruas oficiais, e outros tipos de ocupação que apresentem 

características destacáveis no que se refere a traçado, volumetria, qualidade 

arquitetônica e que mantenham as características de conjunto identificáveis. 

É interessante a observação de que existem algumas Zonas de Centralidade 

Polar estabelecidas na Subprefeitura da Sé que não encontram 

correspondência na Subprefeitura de Pinheiros. Embora esta continuidade 

exista de fato, foram formalizadas apenas na Subprefeitura da Sé. Como 

exemplos podem-se citar as centralidades da Rua da Consolação, que não 

apresenta continuidade com a Avenida Rebouças, da Avenida 9 de Julho, 

definida como centralidade polar apenas no trecho relativo à Subprefeitura 

da Sé, a Rua Augusta, Avenida Brigadeiro Luís Antonio e Avenida 23 de 

Maio, também definidas como centralidades polares apenas nos trechos 

correspondentes à Subprefeitura da Sé. 

Ainda em relação ao PRE da Subprefeitura de Pinheiros, deve ser 

observado que foi o único, entre os planos Regionais analisados, que definiu 

em seu território a ZTL. 

Foram listadas como ações estratégicas para a Subprefeitura da Sé a 

implantação de projetos paisagísticos nas Avenidas 9 de Julho e Brigadeiro 

Luís Antônio, não havendo correspondência com os trechos destas vias 

pertencentes à Subprefeitura de Pinheiros (ou Vila Mariana). 

Outra interessante particularidade no plano regional da Subprefeitura da Sé 

refere-se à questão de Zonas Mistas e Zonas Centralidades contidas na 

planície aluvial dos rios Tietê e Tamanduateí, onde preconizou-se a 

implantação de edifícios com garagens acima do pavimento térreo, como 

área construída não computável, para não comprometer o lençol freático. 
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O PRE da Subprefeitura da Sé também estabeleceu que para os 

proprietários de imóveis contidos nas Zonas Centralidades e nas Zonas 

Mistas que ampliarem o recuo de frente ou criarem espaços abertos no 

interior do lote para apropriação coletiva, será concedido o direito de utilizar 

o dobro desta área como área construída computável no mesmo lote, a 

exemplo do PRE da Subprefeitura da Lapa. 

6.4 Entrevistas com técnicos da PMSP acerca dos Planos Regionais 

Foi procedida uma etapa da pesquisa através de entrevistas com o corpo 

técnico da PMSP responsável, nas Subprefeituras, pela elaboração dos 

Planos Regionais. Estas entrevistas tiveram por objetivo de verificação, junto 

a estes funcionários municipais, quanto ao enfoque que prevaleceu em 

relação ao processo de consecução dos planos. Elas demonstraram, em seu 

conjunto, relativa uniformidade de opiniões na maior parte dos aspectos 

abordados. A identificação dos técnicos entrevistados consta do Anexo C. 

No que concerne às diretrizes e Termos de Referência disponibilizados pela 

Sempla para conduzir o processo de elaboração do PRE, foram 

considerados suficientes como material básico para trabalho e condução do 

processo com certa uniformidade, sem impedir que cada uma das 

Subprefeituras explorasse suas particularidades. A fragilidade apontada em 

relação à condução do processo de elaboração dos planos foi relativa aos 

prazos, considerados insuficientes para a condução de todo o processo, 

incluindo aí as consultas populares e assembléias regionais. 

Outro questionamento recorrente nas entrevistas com os técnicos municipais 

referiu-se à falta de estrutura organizacional dentro das Subprefeituras. A 

criação das Subprefeituras deu-se através da Lei n0 13.399/02 e sua 

estrutura organizacional foi definida somente pela Lei n0 13.682/03, assinada 

em 13/12/2003, ficando, portanto, evidenciado que existiu um pequeno 

tempo de adaptação para adequação do corpo técnico às funções adquiridas 

pela nova legislação. Alguns autores consideram (Feldman, 1996) que as 

atividades de planejamento deveriam ser separadas das atividades de rotina 

da Administração, porém neste caso foi observado que os profissionais 
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envolvidos na elaboração dos planos Regionais estavam com suas 

atribuições divididas entre as atividades da rotina administrativa. 

Neste contexto, as Subprefeituras analisadas neste trabalho apresentaram 

vantagens em relação a algumas que foram criadas pela nova legislação, 

uma vez que as mesmas já estavam organizadas na forma das antigas 

Administrações Regionais. No entanto, algumas novas funções, como a de 

planejamento, não estavam entre as atribuições das Administrações 

Regionais e, portanto, houve necessidade de adequação para o atendimento 

destas novas atribuições. Como solução para a deficiência de estrutura nas 

Subprefeituras, houve a contratação de apoio para desenvolvimento dos 

serviços e, em alguns casos, para condução de todo o processo, com apoio 

de universidade e institutos especializados ou mesmo pela contratação de 

empresas particulares. 

Para alguns dos entrevistados o processo todo foi muito confuso uma vez 

que até hoje, em algumas Subprefeituras, não existe formalmente 

constituída uma Divisão de Planejamento, sendo as atribuições divididas 

com o setor de Uso e Ocupação do Solo e Unidade de Cadastro. 

A contratação dos serviços de apoio teve o objetivo de dar uma certa 

uniformidade a todo o processo, principalmente em relação às consultas à 

população, porém acabou por existir um certo conflito devido aos estreitos 

prazos existentes. 

A condução do processo pela Sempla foi objeto de críticas por alguns dos 

entrevistados, uma vez que não existia na Prefeitura uma cultura de 

planejamento suficientemente desenvolvida para a elaboração do Plano 

Diretor e implantação do processo de planejamento como um todo. Alguns 

dos representantes da Sempla pareciam não estar suficientemente 

preparados para condução de um projeto dessa envergadura, que envolveu 

mudanças de paradigmas dentro da própria Prefeitura. 

Em relação à metodologia adotada, de modo geral, foi considerada 

adequada, porém o grande problema levantado pelos entrevistados de forma 

recorrente foi a questão dos prazos exigidos, gerando conflitos relativos ao 

pouco tempo disponível para discussão com a comunidade e também com 
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outras Subprefeituras adjacentes para chegar a uma solução comum, e 

mesmo com a Sempla que estava conduzindo todo o processo. Algumas 

questões levantadas nas plenárias com participação popular, apesar de 

encaminhadas pela Subprefeitura não foram incorporadas na proposta final 

do plano. Também foi observado que caso houvesse tempo disponível para 

uma discussão mais aprofundada talvez não existissem tantos conflitos hoje 

diagnosticados em relação à legislação de Uso e Ocupação do Solo. 

Em relação às consultas populares foi consenso, entre os técnicos 

entrevistados, que existiu participação popular, porém esta participação foi 

considerada, em termos de representatividade, bastante variável, uma vez 

que se fizeram representar principalmente associações de moradores e 

entidades representativas de interesses de grupos, sendo que as propostas 

foram incorporadas desde que se mostrassem viáveis do ponto de vista de 

uma legislação complexa como a do Plano Diretor.  O que muitas vezes foi 

questionado é a efetiva representatividade destas consultas, seja em função 

da pequena participação popular, em alguns casos, seja em função da maior 

representatividade de entidades com maior grau organização, cujas 

propostas acabam por prevalecer. 

Na maior parte das entrevistas, a participação popular foi considerada 

suficiente e representativa das associações de moradores, porém houve 

referência a alguns setores de interesses que ignoraram as plenárias das 

Subprefeituras, deixando seus pleitos para serem entregues diretamente na 

Câmara, através dos vereadores. Apesar destes casos terem sido 

constatados de forma localizada, a participação popular através de plenárias 

foi considerada representativa, mas não suficiente. Os conflitos existentes, 

geralmente associados a ZER, tiveram que ser equacionados através da 

mediação das Subprefeituras, uma vez que algumas vezes os interesses 

conflitantes da comunidade local não puderam ser incorporados. Este 

conflito ocorreu quando da consideração das necessidades particulares de 

grupos em relação ao território da cidade, como, por exemplo, a 

necessidade de ligações viárias que atendessem o interesse de uma maior 

parcela de população que aquela residente no local.  
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Nas Subprefeituras que puderam conduzir o processo em função da 

existência de quadros profissionais capacitados, houve ainda assim a 

contratação de toda a infra-estrutura e logística necessária. Por outro lado, 

existem casos em que a empresa contratada praticamente elaborou o Plano 

Regional, com participação fundamental na fase de consultas à população. 

Quanto ao questionamento de se o Plano Regional aprovado efetivamente 

correspondeu às expectativas da população, a maior parte dos entrevistados 

considerou que sim. Na proposta final aprovada na Câmara o texto básico 

elaborado pelas Subprefeituras foi incorporado, e no caso de serem 

necessárias mudanças, as mesmas ocorreram em caráter consensual. Um 

dos momentos onde não ocorreu discussão entre as Secretarias e as 

Subprefeituras foi aquele que correspondeu à tramitação na Câmara, que 

acabou por introduzir novas centralidades e algumas mudanças no texto, 

bem como alguns vetos do executivo. 

O Produto final do PRE foi considerado representativo das demandas locais, 

existindo casos de algumas associações de bairros ativas que apresentaram 

sugestões que foram totalmente incorporadas, uma vez que se considerou 

que incluíam o viés do interesse público; algumas sugestões, consideradas 

inadequadas para constar no texto da lei do PRE tiveram ainda assim um 

encaminhamento para os órgãos competentes. Deve ser considerado que 

alguns casos não podem ser definidos pelos interessados sem perder o foco 

na função urbana e no interesse para a cidade como um todo. Em linhas 

gerais, o plano aprovado foi definido nas reuniões com a população e 

técnicos das Subprefeituras, porém com alterações introduzidas na câmara 

e pelo executivo. 

Alguns dos entrevistados colocaram a questão de uma liminar que 

interrompeu o processo durante as audiências públicas, considerada uma 

ressalva que ocorreu em função da pressa na aprovação do PRE, obrigando 

as Subprefeituras a uma nova rodada de negociações com as associações e 

comunidade interessada, de forma a incorporar novas propostas. Alguns 

setores, como as grandes corporações, acabaram por encaminhar seus 

pleitos diretamente para a Câmara. 
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Como saldo positivo, deve-se considerar que o processo de planejamento foi 

efetivamente implantado, incluindo-se aí a necessária fase de consulta à 

população diretamente interessada em relação à linha a ser seguida para o 

desenvolvimento urbano da cidade. Além disso, tomou forma e corpo a 

figura do “Termo de Negociação” instituído pelo PDE, para entendimentos 

nas questões de conflitos de interesse, onde a prefeitura tem o poder de 

mediador e a função de resguardar o interesse público para a coletividade. 

Quanto à integração dos Planos Regionais em relação às Subprefeituras 

vizinhas e, quando necessário, com cidades vizinhas da região 

metropolitana, o entendimento dos entrevistados foi de que foram realizadas 

reuniões técnicas por Macro-região, e, além disso, ficou a cargo da Sempla 

um trabalho de homogeneização das propostas. No entanto, em face da 

existência de algumas incompatibilidades, esta questão está sendo 

abordada com maior critério nos trabalhos de revisão dos Planos Regionais, 

uma vez que foram diagnosticadas algumas inconsistências. 

Foram constatados diversos casos específicos onde os PRE’s das 

Subprefeituras adjacentes com interfaces em zoneamento se apresentaram 

com diferentes critérios para edificação, bem como alguns casos de áreas 

de intervenção sem rebatimento em duas Subprefeituras adjacentes (ex. AIU 

Ipiranga entre as Subprefeituras de Vila Mariana e Ipiranga). 

Em algumas das entrevistas admitiu-se que não existiu a preocupação de 

contatos com Subprefeituras adjacentes, uma vez que não estavam 

disponíveis os mecanismos necessários a este tipo de troca de informações. 

Por outro lado, em algumas das Subprefeituras analisadas foi verificada esta 

preocupação, como por exemplo no caso das Subprefeituras da Sé e Lapa 

onde existiram alguns casos de conflitos, como o ZCL do Pacaembú, no qual 

existiu um trabalho conjunto para possibilitar o entendimento. No entanto, 

prevaleceu entre os entrevistados o consenso de que não existiram muitos 

contatos entre as Subprefeituras adjacentes, e menos ainda em relação aos 

municípios limítrofes da Região Metropolitana. 

Outra questão referiu-se ao atual nível de conhecimento, depois de quatro 

anos do Plano Diretor Estratégico e dois anos de implementação dos Planos 
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Regionais, dentro da própria prefeitura e - no caso da LUOS - relativa ao 

grau de conhecimento existente entre os interessados na aprovação de 

projetos de edificação ou licenças de usos. 

Em relação ao conhecimento dentro da própria prefeitura, a maior parte dos 

entrevistados considerou que o nível de conhecimento é adequado, 

principalmente no que se refere aos funcionários diretamente ligados à 

aprovação de projetos. Por outro lado, quanto ao conhecimento entre os 

usuários ainda é precário, o que pode ser justificado quando se considera 

uma Lei de Uso do Solo dessa envergadura, para uma cidade do porte de 

São Paulo e com tantas especificidades que necessitam de tratamento 

particularizado. O entendimento geral é de que certamente será necessário 

algum tempo para existir adequada assimilação nas diversas camadas da 

população. Neste sentido, ainda foi feita uma distinção entre os profissionais 

ligados à Arquitetura e Urbanismo, que trabalham diretamente com 

aprovações e licenciamentos, para os quais já existe um bom nível de 

conhecimento, uma vez que já foram desenvolvidos alguns cursos e 

atualizações, porém os usuários individuais, como moradores que fazem 

consultas sobre usos, o nível de conhecimento ainda é precário. Uma 

sugestão feita nas entrevistas é de que seja elaborada uma cartilha para 

aplicação da Lei, a qual serviria também para divulgação da mesma, uma 

vez que os funcionários municipais ainda trabalham com o Diário Oficial no 

qual foi publicada a legislação, para a possibilitar a análise dos processos de 

licenciamento e aprovações. Adicionalmente, foi constatado que o endereço 

eletrônico da Sempla encontra-se defasado em relação ao Plano Diretor. 

Em uma das entrevistas foi citado que pode existir ainda baixo nível de 

conhecimento do PDE mesmo entre os técnicos municipais, notadamente 

em relação à LUOS, uma vez que é considerada de difícil aplicação, 

apresentando muitos casos de exceção, não sendo considerada muito direta 

e objetiva, como deveria ser uma lei dessa envergadura, para possibilitar 

sua aplicação de forma inequívoca. Uma sugestão que foi colocada é de que 

deveria haver uma separação entre o PRE, como um plano de objetivos e 

diretrizes a serem atingidas, e a LUOS, a qual deveria ter um caráter mais 
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prático e objetivo em sua aplicação, tornando-se assim um instrumento 

efetivo; além disso, outra sugestão seria desvincular os planos de ação do 

zoneamento, como vem sendo feita a etapa de revisão do PRE, através de 

duas comissões independentes. 

Quanto à efetiva implementação da lei, na questão de Uso e Ocupação do 

Solo vem sendo cumprida no tocante às aprovações. No entanto, em relação 

aos objetivos e diretrizes, a relação de obras, incluindo parques lineares, 

canalizações, piscinões e obras viárias, bem como em relação a aspectos 

como serviços sociais e equipamentos urbanos não têm sido atingidas as 

metas propostas. 

De acordo com algumas das entrevistas, a questão das obras não foi tratada 

com muita seriedade, uma vez que praticamente nenhum dos prazos foi 

atendido. Na verdade, a opinião consensual é de que deveria existir um 

maior vínculo entre o cronograma de obras e dotações disponíveis, tornando 

assim uma agenda minimamente factível. Apesar disso, o entendimento 

geral é de que o plano vem sendo aos poucos implementado, e algumas 

correções necessárias já estão sendo encaminhadas na fase de revisão que 

vem sendo conduzida pela Sempla. 

Em relação à implementação dos instrumentos indutores ao uso social da 

propriedade urbana (outorga onerosa do direito de construir), foi consenso 

entre os entrevistados que estes instrumentos devem estar sendo utilizados 

para os empreendimentos de maior porte, que são aprovados na Sehab. 

Outra questão colocada nas entrevistas referiu-se ao atendimento das 

diretrizes relacionadas ao suprimento da demanda de equipamentos sociais, 

um dos pontos de grande ênfase no PDE de 2002 e evidenciados nos 

diagnósticos realizados para elaboração dos Planos Regionais. Quanto a 

este aspecto, houve variação das respostas. No caso das Subprefeituras 

cuja demanda não era grande, como as Subprefeituras de Pinheiros e Vila 

Mariana, as metas, quando existentes, foram consideradas atendidas. Por 

outro lado, algumas respostas revelaram desconhecimento quanto ao 

atendimento do setor social, e inclusive houve a consideração de que não 
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teria havido tempo suficiente de vigência do PRE para ser feito este tipo de 

balanço. 

Quanto à percepção em relação aos conflitos existentes, os principais 

citados referem-se à questão de Uso do Solo, especialmente nas ZER e 

limites das ZER. Este fato está norteando as propostas de revisão dos 

Planos Regionais. Nas Subprefeituras mais centrais, a questão de número 

de vagas exigidas para estacionamento é muito crítica, uma vez que não 

existem espaços livres disponíveis, e a implantação de garagens 

subterrâneas ainda é incipiente. Alguns dos conflitos existentes são 

mediados pela própria Subprefeitura, mas interesses conflitantes de 

moradores e demais usuários dos corredores sempre irão existir, sendo 

difícil atingir um consenso que atenda todas as partes envolvidas. 

Outros conflitos comuns referem-se a usos de comércio e serviços 

conflitando com o uso residencial. Os defensores das ZER não aceitam a 

convivência com alguns usos já implantados nos corredores de serviços e 

comércio, enquanto os proprietários dos lotes localizados nos corredores, ao 

contrário, pedem a liberação dos usos já instalados, uma vez que já houve 

queda na qualidade do uso residencial. 

O fato de haver uma proibição geral de usos não residenciais em alguns 

corredores, segundo a avaliação de alguns dos entrevistados, pode implicar 

na instalação de ocupações precárias e sem licenciamento, uma vez que 

não existe interesse, em face de elevado volume de tráfego, para o uso 

estritamente residencial. Como os usos já estão instalados e existe o 

desconforto do tráfego para o uso residencial, a possibilidade de usos de 

comércio e serviços poderia tornar os imóveis mais atrativos, ao invés da 

simples desvalorização ocasionada pelo aumento do tráfego. 

Quanto ao cronograma de obras proposto pelos PRE’s, já foi constatado que 

não encontrou suporte para efetiva implantação, e é um dos pontos que 

estão sendo revistos nos Planos Regionais, uma vez que grande parte das 

propostas não será implementada nos prazos estabelecidos. 

Ainda deverão permanecer conflitos, especialmente na questão dos 

corredores limites com ZER e corredores limites entre diferentes 
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Subprefeituras e especificamente em relação à classificação do Sistema 

Viário. As vias classificadas como sistema local possuem muitas restrições 

para ocupação com uso não residencial, dificultando ou mesmo 

impossibilitando o licenciamento do uso. Mesmo vias com largura suficiente 

para comportar diferentes atividades, quando são classificadas como 

sistema viário local possuem severas restrições para licenciamento de 

atividades, notadamente quanto à área construída. 

Quanto ao questionamento em relação aos critérios que nortearam a 

definição do zoneamento, os entrevistados que já atuavam na área de 

planejamento urbano anteriormente à proposição Plano Diretor esclareceram 

que o antigo zoneamento, consolidado por mais de 30 anos de uso foi 

efetivamente a base para proposição do novo zoneamento, uma vez que 

foram delimitadas as ZER em função das antigas Z1, as zonas de 

centralidades seguiram a definição dos antigos corredores especiais, e as 

ZM foram moduladas em função do coeficiente de aproveitamento seguindo 

as zonas de transição para Z1 anteriormente existentes, que eram mais 

restritivas para possibilitar a modulação no entorno das Z1. 

O único caso de mudança efetiva de zoneamento foi relativo a ZPI, que em 

muitos casos foram transformadas em ZM. Nestes casos, ficou estabelecido 

que as indústrias existentes poderiam permanecer e ampliar-se, mesmo se 

com o novo zoneamento tenham se transformado em Zona Mista, porém 

deverá ainda ser verificada a questão dos parâmetros de incomodidade a 

serem atendidos, se compatíveis com a atividade industrial desenvolvida. 

Basicamente, os maiores conflitos ocorreram em função da classificação 

viária, que foi utilizada para controle dos usos dentro da ZM. Para o sistema 

local podem ser implantados apenas usos nR1. Uma exceção se refere ao 

caso de inexistência de via coletora num raio de 500m do local que se 

deseja implantar o uso, quando então o uso nR2 poderá ser liberado para a 

via local. 

Quanto ao estabelecimento e atribuição dos coeficientes de aproveitamento, 

foram baseados em uma média de usos que já existia na cidade, havendo, 

em geral, um rebaixamento dos coeficientes permitidos sem outorga em toda 
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a cidade. Para a atribuição da outorga onerosa, os coeficientes foram 

liberados até o máximo de 2,0 ou 2,5 nas Zonas Mistas, que já era a média 

existente para cada zona. Apenas no caso de Zonas de Centralidades ou 

Áreas de Intervenção Urbana existe a possibilidade dos coeficientes 

atingirem um máximo de 4 através da outorga onerosa. 

O principal questionamento refere-se aos corredores lindeiros ou que 

atravessam as ZER, uma vez que existe uma maior permissividade de usos 

e de coeficientes nas Subprefeituras. A questão foi equacionada de formas 

diferenciadas em cada Subprefeitura, uma vez que para a Subprefeitura de 

Vila Mariana o coeficiente foi mantido igual ao da ZER, com restrição de 

gabarito para os dois lados do corredor, enquanto para outras Subprefeituras 

o CA varia em função do lado da via, sendo igual a 1 no lado da ZER e do 

outro lado segue o CA da zona lindeira. 

Em geral, os CA’s foram estabelecidos apoiados na média de ocupação 

histórica já existente para a cidade.  

Quanto à definição dos estoques disponíveis para cada distrito, segundo os 

entrevistados, o mesmo foi atribuído pela própria Sempla, levando-se em 

consideração o cadastro de imóveis, estudo de crescimento nos últimos 10 

anos, infra-estrutura existente e o estabelecimento da diretriz do que se 

desejaria para a cidade em termos de crescimento para cada região. No 

entanto, este estabelecimento dos estoques foi feito em caráter provisório, e 

deverá ser objeto de reavaliação na etapa de revisão do PRE, uma vez que 

já foram constatadas algumas distorções. 
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7. Considerações Finais 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu que se fizessem, neste capítulo, 

algumas formulações relativas ao Plano Diretor Estratégico e Planos 

Regionais do Município de São Paulo. 

Um primeiro ponto que destacamos refere-se à implantação de um Sistema 

de Planejamento permanente no Município de São Paulo. Com relação a 

este aspecto, a implementação do Plano Diretor foi de extrema importância 

para a consolidação do planejamento urbano dentro da própria prefeitura.  

Uma inovação do processo de elaboração e implantação do Plano Diretor 

Estratégico foi a criação de mecanismos institucionais que tornam 

obrigatória a consulta, através de assembléias regionais, quanto às 

diretrizes de desenvolvimento a serem observadas pela cidade. Assume 

então uma grande importância a gestão urbana, considerada instrumento de 

construção de uma nova cidade. Na própria Lei do Plano Diretor já estão 

previstas as etapas para sua revisão, uma das quais se encontra 

atualmente em processo. 

Um segundo aspecto importante se refere ao caráter participativo do PDE. 

A criação das Subprefeituras durante o processo de elaboração do Plano 

Diretor teoricamente possibilitaria maior proximidade quanto as reais 

necessidades e demandas da população, que variam em função das 

diferentes regiões da cidade. As Subprefeituras têm a possibilidade de 

estabelecer um canal mais próximo de comunicação com a população local, 

garantindo assim maior representatividade.  

No entanto, enquanto alguns problemas podem ser mais bem resolvidos na 

escala das Subprefeituras e dos bairros, deve-se considerar que alguns 

níveis de interferência no tecido urbano carecem de uma visão da cidade 

como um todo, inclusive considerando a escala metropolitana. 
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É importante esta consideração da falta de sincronia entre o território da 

Subprefeitura e da região onde se colocam alguns aspectos do 

desenvolvimento urbano. Para análise de alguns problemas, como o da 

circulação urbana, devem-se considerar os grandes eixos de deslocamento 

detectados através de pesquisas de origem e destino, e para isso é mais 

adequado o tratamento na escala macroregional. 

Em nosso entendimento, os problemas urbanos podem ser equacionados 

em duas esferas de atuação: na esfera do poder local - através das 

Subprefeituras - devem ser tratados os problemas que não interferem no 

tecido urbano como um todo. Já os problemas relativos ao sistema viário 

estrutural devem ser analisados na escala municipal ou metropolitana, pois 

a importância viária do sistema estrutural extrapola o caráter local. Mesmo 

considerando-se a geração de desconforto para os moradores de um bairro, 

ou ainda sendo necessário desapropriações localizadas para aumento da 

capacidade de escoamento do sistema viário, o benefício para uma maior 

parcela da população justifica o tratamento do problema na escala regional. 

Esta colocação é importante, uma vez que os grandes conflitos existentes 

entre os Planos Regionais referem-se justamente a questão dos corredores 

ou Zonas de Centralidade Linear que atravessam Zonas Exclusivamente 

Residenciais, que foram objeto de acirrada disputa nas plenárias sobre os 

Planos Regionais que tiveram lugar nas Subprefeituras. No mesmo caso 

também se coloca o conflito dos corredores de transportes, que não são 

desejados pelos moradores das ZER, porém o transporte público deve ser 

colocado como imperativo para atendimento de uma maior parcela da 

população na cidade.  

Da mesma forma, o fechamento de vias está proibido pela legislação por se 

tratar de área pública e devido à função de ligação viária desempenhada 

pelas vias públicas. O tratamento desta questão de forma particularizada 

pode gerar conflitos de legislação, como ocorreu no caso da Subprefeitura 

do Butantã entre os Planos Regionais analisados. 

Houve uma grande quantidade de debates sobre o Plano Diretor Estratégico 

e os Planos Regionais. A primeira proposta do PDE foi debatida através de 
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30 reuniões com a participação de quase três mil pessoas e representantes 

de mais de 500 entidades (Wilhein, 2004). 

As reuniões promovidas pela Sempla sobre o Plano Diretor Estratégico 

foram realizadas com o objetivo de recolher subsídios e críticas, em órgãos 

de classe, universidades, Subprefeituras e órgãos públicos. A maioria 

destas reuniões teve um caráter expositivo. 

Em relação aos debates promovidos nas Subprefeituras sobre os Planos 

Regionais e o Zoneamento, seguiram o seguinte critério: uma plenária em 

cada Subprefeitura, conduzida pelos subprefeitos e com presença dos 

técnicos municipais, tendo sido precedidas de prévia divulgação do plano. 

Os debates promovidos pelo legislativo tiveram caráter de “audiência 

pública”, cumprindo exigências legais. 

Como constatou Villaça (2005), os debates e audiências públicas sobre o 

Plano Diretor e sobre os Planos Regionais representaram um 

aprimoramento democrático no debate público de Leis importantes no país. 

No entanto, este avanço seria restrito a uma pequena parcela da população 

e a uma parte restrita da cidade, e sua conclusão é que eles estariam ainda 

longe de serem democráticos, por não conseguir atrair o interesse da 

maioria. Este avanço teria se dado apenas na população constituída pelas 

classes média e acima da média. 

As plenárias em torno dos Planos Regionais expuseram vários conflitos de 

vizinhança, a maioria deles envolvendo população de mais alta renda e a 

qualidade ambiental de bairros residenciais. Geralmente estes conflitos 

envolveram questões referentes a ZER, apesar desta zona representar 

apenas cerca de 5% de todo o território do município. A maioria dos 

moradores destes bairros, que participaram das plenárias regionais, tinha 

questões relativas ao zoneamento e às Zonas Exclusivamente Residenciais.  

Outra questão que merece atenção é que os debates públicos são apenas 

uma das formas de pressão existentes, tendo sido observado que alguns 

setores econômicos ligados ao comércio e atividade imobiliária 

praticamente ignoraram estes debates. Quanto a este aspecto, as outras 

formas de pressão, como matérias pagas na imprensa, pressões diretas 
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sobre os vereadores e sobre o executivo podem ser tão eficazes quanto os 

debates e audiências públicas. 

Segundo Villaça (2005, p.50), estes debates foram usados “para dar a 

aparência de democrática a decisões tomadas sob um jogo totalmente 

desequilibrado de pressões. A Participação Popular conferiria um toque de 

democracia, igualdade e justiça às decisões políticas. Como grupos e 

classes sociais têm não só poderes políticos e econômico muito diferentes, 

mas também diferentes métodos de atuação, diferentes canais de acesso 

ao poder e, principalmente, diferentes interesses, em um país desigual 

como o Brasil, conseguir uma participação popular democrática é difícil”. 

Esta avaliação foi compartilhada, parcialmente, pelos técnicos das 

Subprefeituras, conforme entrevistas realizadas e abordadas no Capítulo 6. 

Um terceiro aspecto de nossa análise refere-se a alguns tópicos 

importantes da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, promulgada 

conjuntamente aos Planos Regionais. O ordenamento do uso e ocupação 

do solo do território de cada Subprefeitura teve como referência as zonas de 

uso estabelecidas pelo PDE e as disposições de uso e ocupação do solo 

que estão detalhadas no Capítulo 5. 

A disciplina do Uso e Ocupação do Solo está pautada nas zonas de uso e 

nas categorias de via estabelecidas pelo PDE, e tem como base os grupos 

de atividades não residenciais (nR1, nR2, nR3) aliados a parâmetros de 

incomodidade e condições de instalação aceitáveis nas diversas categorias 

de via. Este novo “zoneamento” estabelece condições e parâmetros para a 

convivência entre os diversos tipos de atividades, sem que estejam 

atrelados somente às zonas tipo. A instalação de cada uso e atividade é 

dada pela convivência de cada uso com os demais, especialmente com o 

uso residencial, sendo que estes usos foram classificados em função de sua 

natureza e das exigências quanto ao seu nível de incomodidade em relação 

à vizinhança.  Este tipo de abordagem é de fato inovador. 

A análise do zoneamento demonstra que o sistema viário foi utilizado em 

dois níveis no controle do Uso e Ocupação do Solo: através da classificação 

funcional foram estabelecidos os Parâmetros de Incomodidade e Condições 
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de Instalação de atividades não residenciais (Quadros 02/a a 02/j – Anexo 

1), e em função da geometria - especificamente quanto a largura das vias - 

restrições adicionais à implantação da edificação (Quadro 04 – Anexo 1). 

Constatamos que a Rede Viária Estrutural (Quadro 3 do PDE – Anexo 4) 

definida pelo Plano Diretor Estratégico apenas consolida a rede viária 

existente na cidade, com quase total ausência de proposições relativas à 

sua ampliação ou adequação por parte dos Planos Regionais. 

Neste sentido, existe uma incompatibilidade fundamental relativa à nova 

legislação: ao incluir o conceito de acessibilidade como critério para 

definição dos usos permitidos em cada zona, estabeleceu para as vias 

classificadas funcionalmente como de Tráfego Local restrições a usos não 

residenciais, como área construída computável máxima de 250m2, bem 

como o tipo de uso a ser instalado (nRr1 – Quadro 02/d – Anexo 1) e 

demais critérios de incomodidade. Adicionalmente, o Quadro 04 (Anexo 1) 

também faz restrições à implantação de usos residenciais e não 

residenciais em função da largura da via, sendo que para vias de largura 

inferior a dez metros a área total construída deve ser inferior a 250 m2 para 

usos não residenciais, com permissão de instalação de usos do tipo nR1 

limitados. 

Se a maior parte da cidade é constituída pela Zona Mista, e em algumas 

Subprefeituras periféricas o Sistema Viário Local predomina, como fica o 

licenciamento dos usos e atividades não residenciais nestes casos? De 

acordo com a legislação, está permitido em caráter restrito somente o uso 

nR1, que é compatível com a vizinhança residencial. Este pressuposto 

inviabilizaria a instalação de atividades e usos nR2 - maior parte dos usos e 

atividades não residenciais - em grande parcela da cidade. O conflito oposto 

já foi exposto, que é a convivência de corredores ou zonas de centralidade 

linear lindeiros a ZER. 

A inadequação do sistema viário em algumas Subprefeituras - constituído 

predominantemente por vias locais - reflete o histórico de baixo nível de 

investimentos públicos na infra-estrutura viária das regiões mais periféricas 

do município, dificultando o licenciamento de atividades não residenciais, 
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que por sua vez seriam desejáveis para promover o desenvolvimento 

urbano e econômico da periferia e estimular as novas centralidades. 

Esperamos ter deixado claro o aparente paradoxo entre a coexistência de 

toda a área urbana da cidade como Zona Mista e o predomínio do Sistema 

Viário Local, onde a instalação de atividades não residenciais é muito 

restritiva, uma vez que sua função preponderante é de acesso aos lotes. 

Tornou-se uma limitação importante na aprovação e licenciamento de 

atividades e usos não residenciais em grande parte das Subprefeituras da 

periferia, onde os loteamentos são irregulares muitas vezes em função da 

deficiência do sistema viário. 

Estas disposições podem ser válidas para as áreas centrais com maior 

equilíbrio do sistema viário, porém acabam por impossibilitar a instalação de 

usos e tornar a cidade construída na periferia ilegal, uma vez que grande 

parte das vias de circulação das Subprefeituras periféricas são de caráter 

local, pela própria dinâmica dos loteamentos antigos, que se formaram em 

função de um único eixo estruturador. Como exemplo em nosso trabalho 

podemos citar a Subprefeitura do Butantã, que possui 84% do sistema viário 

classificado como local. A legislação criou um mecanismo que inviabiliza o 

desenvolvimento urbano através de instalação de atividades de comércio e 

serviços nas Subprefeituras periféricas. 

Além disso, o adensamento proposto nos Planos Regionais levou em 

consideração os grandes eixos de transporte para definição dos maiores 

coeficientes. No entanto, estes eixos muitas vezes coincidem com as vias 

de maior demanda de circulação, que já estão com sua capacidade viária 

esgotada, o que facilmente se constata pelos grandes congestionamentos, 

comuns no sistema viário estrutural. Quando o zoneamento define os 

parâmetros de aproveitamento dos lotes em função da classificação viária, 

atribui maiores coeficientes nas Zonas de Centralidades associadas às vias 

estruturais, sem considerar a viabilidade de adensamento nos lotes 

localizados em uma malha viária já saturada. Uma alternativa seria a 

criação de novas centralidades - propostas nos Planos Regionais – que, no 

entanto, ainda não se efetivaram. 
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Por outro lado, a definição da Zona Mista na maior parte da Macro-área de 

Urbanização pode gerar conflitos como aumento do tráfego de passagem e 

formação de corredores comerciais em bairros residenciais que possuem 

vias coletoras - não classificados como ZER - uma vez que na Zona Mista é 

estimulado o convívio entre diferentes usos. Este fato estimula a polarização 

entre ZER e ZM.  

Segundo Campos (2004), o critério de diversificação de usos para tentar 

diminuir a mobilidade urbana muitas vezes se contrapõe ao de unidade 

ambiental de moradia como conceito central de um zoneamento voltado 

para garantia do bem estar da população.  Este estímulo à multiplicidade de 

usos acarreta uma perda da tranqüilidade do espaço de moradia e 

conseqüente degradação dos espaços de uso coletivo. Além disso, não se 

poderia permitir a instalação de atividades que exigirão maior capacidade 

de circulação do que a implantada ou a implantar. 

O estabelecimento das Áreas de Intervenção Urbana na faixa de 300 m de 

cada eixo de transporte ou corredor de circulação encontra limitações 

práticas de aplicação, em função da necessidade de desapropriações em 

regiões valorizadas da cidade, cujo exemplo fornecido pela Operação 

Urbana Faria Lima (Campos-Pereira, 2002) não logrou resolver os 

problemas de circulação e acessibilidade existentes na região. 

Constatou-se também em relação ao novo zoneamento que existe a 

possibilidade de variação dos parâmetros de edificação para uma mesma 

zona de uso em diferentes Subprefeituras, tornando mais difícil a aplicação 

da lei.  Além do coeficiente de aproveitamento, a questão dos gabaritos 

máximos também foi utilizada de forma diferenciada nas Subprefeituras. 

Com relação à importante atribuição dos estoques de potencial construtivo 

para os diferentes distritos da cidade, através das entrevistas realizadas 

com os técnicos das Subprefeituras constatou-se que esta definição não foi 

realizada de forma compreensível e transparente dentro da própria 

prefeitura, tendo sido observadas inconsistências para alguns distritos, 

especialmente nas Subprefeituras mais periféricas, que estão sendo 

revistas atualmente. 
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Ainda em relação à Lei de Uso e Ocupação do Solo, é importante salientar 

que ainda não foram definidos parâmetros objetivos para alguns dos índices 

a serem avaliados, como vibração, emissão de odores, fumaça, relativos 

aos parâmetros de incomodidade dos Quadros 02/a a 02/j (Anexo 1). 

Por outro lado, deve-se considerar que a avaliação quanto ao nível de 

incomodidade pode variar não somente em função da zona de uso, 

conforme postulado na Lei. Para uma mesma zona de uso, o nível da 

tolerância individual dos moradores também pode variar em função do tipo 

de uso que se pretende instalar, ou seja, um determinado nível de ruído 

pode eventualmente ser considerado admissível para uma padaria, em face 

da conveniência que representa a localização próxima da moradia para este 

serviço, mas não ser aceito para um salão de festas, por exemplo. Além 

disso, a fiscalização será feita através de denúncias, o que não deixa de 

criar uma parcela de subjetividade na avaliação. 

O quarto aspecto a ser abordado refere-se à efetividade dos instrumentos 

de Gestão Urbana propostos no Plano Diretor para o todo municipal. 

A Constituição Brasileira de 1988 diz em seu artigo 182: “a política de 

desenvolvimento urbano,... tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem – estar de 

seus habitantes.” 

Parágrafo 20: “a propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 

Plano Diretor”. 

Parágrafo 40: “É facultado ao poder municipal, mediante Lei específica para 

área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

• Parcelamento ou edificação compulsórios; 

• Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo; 

• Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública...” 
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Segundo Villaça (2005), até hoje, passados quatro anos da aprovação do 

Estatuto da Cidade, e três anos da aprovação do Plano Diretor Estratégico, 

nenhuma Lei Municipal específica (exigida pelo parágrafo 40 do artigo 182 

da Constituição e repetida no artigo 50 do Estatuto da Cidade) foi aprovada 

e nenhum proprietário de imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado 

foi notificado. 

Em relação aos dispositivos sobre a função social da propriedade, a força 

conferida ao Plano Diretor pelo parágrafo 20 e as penalidades contidas no 

parágrafo 40 se constituem nos grandes avanços do Estatuto da Cidade e 

também do PDE. A análise do Plano Diretor Estratégico e dos Planos 

Regionais permite verificar que os mesmos abriram oportunidade para a 

aplicação de vários instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. No 

entanto, alguns destes dispositivos, como a outorga onerosa, a 

transferência do direito de construir e as operações urbanas consorciadas 

são fortemente dependentes da adesão do setor imobiliário. 

Conseqüentemente eles tenderão a serem utilizados majoritariamente nas 

áreas imobiliárias mais dinâmicas, uma vez que se observa que essa 

tendência vem se manifestando com as próprias obras públicas. 

A questão das ZEIS é polêmica, pois para qualquer tipo de intervenção que 

se pretenda nas áreas demarcadas nos Planos Regionais como ZEIS, 

deverão ser reservadas 80% das áreas para uso como HIS e HMP. 

De qualquer maneira, o sucesso ou o fracasso dos instrumentos constantes 

no PDE e nos PRE’s, inclusive as ZEIS, só poderá ser avaliado uns cinco 

ou seis anos depois da entrada em vigor do Plano Diretor. Deverá ser 

medido pelo aumento significativo e relativo que vier a ocorrer na oferta de 

moradias para a população de baixa renda. 

Um quinto aspecto importante refere-se à análise da efetiva implementação 

dos objetivos, diretrizes e ações estratégicas propostas no PDE e PRE’s. 

O Plano Diretor Estratégico e os planos Regionais propuseram um enorme 

elenco de obras das mais variadas naturezas: avenidas, passagens de 

nível, retificação de córregos, urbanização de fundos de vales, parques 
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lineares, especificando também o período no qual estas obras deverão ser 

executadas (Quadros 01 e 02 dos PRE’s – Anexo 2). 

Se por um lado este elenco de obras for apenas sugestão, os Planos 

Diretores perderiam sua credibilidade e mesmo sua natureza de Lei, pois a 

existência de Lei pressupõe obrigatoriedade de cumprimento. No entanto, 

contata-se que, na prática ocorreu o descumprimento desta Lei, pois a 

maior parte das obras listadas para o ano de 2006 ainda não foi implantada.  

Também é importante observar que as listas de obras constantes dos 

Planos Regionais não são acompanhadas de qualquer estimativa de custos, 

o que implica em que a programação e instrumentação do PDE para real 

consecução de seus objetivos e diretrizes deve ser considerada deficiente. 

O Plano Diretor deveria se constituir em um instrumento de formulação de 

soluções possíveis e hipóteses de desenvolvimento. A nosso ver, deveria 

ser evitada uma lista de obras sem possibilidade efetiva de implantação. 

Existe também a questão dos prazos de implementação destas obras sem 

os correspondentes mecanismos institucionais que as viabilizem, ou sequer 

dotações orçamentárias, caracterizando assim uma falta de instrumentos 

que viabilizem estas proposições. Este aspecto fica evidenciado quando se 

compara a lista de obras de drenagem e de implantação do sistema viário 

propostas - e respectivos prazos de implementação - e o que foi 

efetivamente executado no período 2002-2006. Grande parte destas obras 

não foi implantada e as respectivas listas (quadros) estão sendo revistas. 

Deve ainda ser ressaltado que, na fase de revisão do PDE - atualmente 

está em curso - ficou constatada a necessidade de vínculo efetivo entre as 

propostas de obras e melhoramentos e o Plano Plurianual de Investimentos 

(PPA) da Prefeitura. Embora este aspecto tenha sido formalmente abordado 

no Plano Diretor de 2002, não foi suficiente para garantir a efetiva 

implementação de suas propostas. 

Especificamente no que concerne às propostas relativas a obras de 

complementação do Sistema Viário, deve-se ressaltar que sua inclusão no 

Plano Diretor não se constitui em ação suficiente para efetiva 

implementação. É necessária a aprovação, pela Câmara, de Leis de 



 

 

284 

Melhoramento Viário, bem como dotação orçamentária suficiente para as 

respectivas desapropriações que se fizerem necessárias. Dessa forma, 

muitas das propostas de complementação do viário não se efetivaram uma 

vez que não foi definido um mecanismo que articulasse os diversos setores 

da prefeitura envolvidos. 

Seria necessário que fossem indicadas as vias consideradas prioritárias 

para serem contempladas com a respectiva Lei de Melhoramento Viário na 

Secretaria de Infra-Estrutura Urbana, que elabora o projeto de Lei do 

melhoramento, encaminha para a Câmara e inclui no orçamento do 

exercício, para que exista um aprovisionamento orçamentário para as obras 

e desapropriações necessárias. 

Por outro lado, nas Subprefeituras analisadas percebeu-se a priorização por 

intervenções pontuais no sistema viário, o que nem sempre é suficiente 

para equacionar a questão de saturação do sistema viário existente. Não se 

observaram propostas consistentes para equacionamento deste problema. 

A exceção fica por conta da proposição das Áreas de Intervenção Urbana 

ao longo dos grandes eixos estruturais do sistema viário, que geralmente já 

estão saturados, porém este tipo de AIU possui dificuldade de implantação 

intrínseca, por se localizar em zonas valorizadas da cidade e, 

conseqüentemente, custos de desapropriação associados muito elevados. 

Outro ponto que precisa ser destacado quanto à análise dos Planos 

Regionais é a questão dos equipamentos sociais. Enquanto no Plano 

Diretor Estratégico existe uma grande ênfase no desenvolvimento social, 

nos Planos Regionais, não foram definidas metas e prioridades para o setor. 

Entre os cinco planos analisados apenas o Plano Regional de Pinheiros 

demonstrou um empenho em fazer o levantamento da deficiência existente 

no seu território em termos de equipamentos sociais. Nas entrevistas 

realizadas houve a constatação de que muito pouco das propostas e 

diretrizes no campo de desenvolvimento social foi implementado. 

A atribuição dos prazos de implantação para as diretrizes e ações 

estratégicas careceu certamente de um melhor reconhecimento do 

desenvolvimento de projetos e obras dentro da própria prefeitura. 
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Como o sistema institucional vigente na PMSP não favorece uma maior 

integração entre as diferentes Secretarias, existe muitas vezes um 

descompasso entre as proposições do Plano Diretor e as ações 

desenvolvidas pelas Secretarias de Infra-Estrutura Urbana, Obras e 

Serviços, as quais apresentam uma cultura de planejamento em fase 

embrionária de desenvolvimento, pautando-se em geral pelo imediatismo de 

ações definidas por problemas emergenciais ou obras de maior visibilidade 

para determinadas administrações ou para promoção de políticos 

ocasionalmente no poder. 

Particularmente em relação a proposições de obras, parece questionável 

sua alocação no Plano Diretor, uma vez que para determinado problema 

detectado podem existir soluções alternativas cuja opção possui um caráter 

mais técnico. A solução de um problema de inundação, por exemplo, deve 

constar como prioridade no Plano Diretor, porém a escolha do tipo de obra a 

ser implantada (piscinão, canalização ou túnel de drenagem), deveria ser 

definida pelo corpo técnico da prefeitura, através de uma análise de 

alternativas que contemplem aspectos técnicos e econômicos. Se o 

problema se coloca nas assembléias e consultas populares, certamente a 

população não se aterá ao tipo de solução adotada, desde que atenda às 

suas legítimas demandas e interesses de maneira satisfatória. 

Como vimos, entre os aspectos considerados fundamentais para a 

implementação do Plano Diretor estão a existência de um conjunto realístico 

de temas a serem abordados, propostas de intervenção e previsão de 

recursos legais e financeiros para implementação das propostas. Pela 

análise da Lei do PDE (Capítulo 4), observa-se uma certa ausência de foco 

em suas propostas, pois tudo foi considerado prioritário e estratégico e 

apesar de existirem propostas de intervenção importantes, não puderam ser 

implementadas devido a deficiência no provimento de recursos legais e 

financeiros. Não foi observada uma relação mais consistente entre o 

conteúdo do plano (ou a intenção de intervenção) e práticas concretas dos 

agentes públicos e privados que produzem a cidade, excetuando-se talvez o 

próprio do zoneamento. 
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Neste sentido, enfatizamos a importância de que o planejamento deve ser 

entendido como um processo integrado também em relação à estrutura e 

processos do governo local, para que seja possível sua efetiva 

implementação. Não deve ser deixada de lado a necessidade de se vincular 

o plano a um programa financeiro, o que é, a nosso ver, uma das razões 

que explicam a deficiência na implementação das diretrizes e ações 

propostas no PDE. 

Finalmente, um último aspecto abordado a ser abordado refere-se à 

questão da implementação dos Planos Regionais: se houve integração 

entre eles e com o Plano Diretor Estratégico.  

A integração do Plano Diretor com outros níveis de planejamento, mesmo 

que se considere uma preocupação formal em alguns de seus artigos, 

careceu de instrumentação para possibilitar a efetiva implementação, como 

por exemplo o estabelecimento de convênios entre as diversas esferas de 

governo ou a organização da Região Metropolitana de São Paulo, 

possibilitando a implantação de planos de caráter regional que melhor 

atendam problemas que devem ser respondidos com uma visão de maior 

escala de planejamento, como a questão de transportes, sistema viário e 

áreas de proteção ambiental. 

Algumas evidências confirmam a constatação de que esta integração é um 

ponto deficiente do PDE, como os mapas temáticos das Subprefeituras 

analisadas, que não possuem referência quanto à integração de seus 

planos com as prefeituras adjacentes, conforme se constatou na análise 

desenvolvida no Capítulo 6 para as Subprefeituras do Butantã e Lapa. 

Outra questão colocada inicialmente refere-se à integração entre os 

diversos Planos Regionais das Subprefeituras. Ainda no Capítulo 6 foi 

desenvolvida uma análise comparativa dos Planos Regionais das 

Subprefeituras do Butantã, Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana, para isso 

utilizando-se dos mapas temáticos desenvolvidos no Plano Urbanístico-

Ambiental relativos à Rede Hídrica Ambiental, Rede Viária Estrutural e Uso 

e Ocupação do Solo. 
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A partir desta análise, pôde-se constatar que em muitos aspectos não foi 

observada a necessária integração dos Planos Regionais de Subprefeituras 

adjacentes, mesmo se considerando o caso de Subprefeituras que 

apresentam um semelhante nível de desenvolvimento urbano. 

Algumas questões que deveriam sofrer um mesmo tratamento foram 

abordadas de forma diferenciada nos Planos Regionais, entre as quais 

pode-se citar a planície do rio Tietê, que assim foi tratada no PRE da Lapa e 

da Sé, ou ainda a questão da rede de saneamento da Subprefeitura do 

Butantã, que foi incluída na Rede Hídrica Ambiental, diferentemente das 

outras Subprefeituras analisadas, e a proposição de  coleta seletiva de lixo 

nos distritos da Subprefeitura da Lapa. 

Vários aspectos analisados nos mapas temáticos do Plano Urbanístico 

Ambiental das Subprefeituras reforçam a hipótese de falta de integração 

entre os mesmos, podendo ser citadas as diferentes prioridades para obras 

localizadas nos limites entre Subprefeituras, falta de continuidade nas 

propostas relativas a caminhos verdes e ciclovias, diferentes abordagens no 

que se refere a soluções apresentadas para problemas semelhantes, como 

as questões de permeabilidade, tratamento de áreas de risco e questões 

ambientais como coleta seletiva de lixo ou rede de saneamento. 

Deve ainda ser ressaltado que também foi constatado um diferente nível de 

aprofundamento entre os Planos Regionais, ressaltado principalmente no 

diferente número de artigos presentes em cada Plano Regional e pequeno 

avanço em relação às propostas do Plano Diretor Estratégico de 2002 em 

algumas das Subprefeituras analisadas. O processo de planejamento 

adotado em cada subprefeitura foi diferente em função do mecanismo 

adotado (equipe da própria Subprefeitura ou contratação), equipe 

efetivamente disponível e o grau de preparação dos técnicos das 

Subprefeituras. 

Quanto à metodologia adotada para a elaboração dos Planos Regionais, 

pôde-se constatar que se buscou, a partir da divisão administrativa da 

cidade nas Subprefeituras, que existisse uma maior proximidade da 

população nos processo de tomada de decisão quanto às diretrizes a serem 
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seguidas para o desenvolvimento urbano. No entanto, em alguns casos, as 

recém criadas Subprefeituras não dispunham de estrutura e técnicos 

suficientes para o desenvolvimento e elaboração destes planos, que 

inclusive deveriam contar com consultas populares através de assembléias 

regionais, conforme dispõe o PDE e a própria Lei Orgânica do Município. 

A estrutura de comunicação durante o processo de consecução dos planos 

foi criticada em alguns casos pelos próprios técnicos das Subprefeituras que 

conduziram o processo, não tendo sido constatada, muitas vezes, a 

comunicação entre as Subprefeituras adjacentes, além de deficiência na 

comunicação com a Sempla. 

Conforme notícia veiculada na página eletrônica da Sempla no dia 11 de 

maio de 2006 - que transcrevemos abaixo - estas deficiências estão sendo 

superadas. 

“ Sempla desenvolve a revisão do Plano Diretor 

11/05/2006-Planejamento 

A Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) prossegue realizando as 

etapas de revisão do Plano Diretor Estratégico e dos Planos Regionais, 

conforme está previsto na legislação. Atualmente, a fase é de preparação 

das reuniões setoriais nas 31 Subprefeituras, quando as alterações no texto 

legal serão discutidas pelas comunidades. 

Em 13 de setembro de 2002, a Lei 13.430 instituiu o Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo (PDE) como instrumento global e 

estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos 

os agentes públicos e privados que atuam no município. Partindo da 

realidade do Município de São Paulo, o PDE estabeleceu ações estratégicas 

cujas metas deveriam ser revistas este ano, observando as diretrizes 

definidas para o horizonte de 2012, devendo incorporar as metas no Plano 

Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual para 

implantação das mesmas. 

O PDE estabeleceu que a sua primeira revisão deveria ser feita para a 

inserção dos Planos Regionais das Subprefeituras, o que já foi efetuado 



 

 

289 

durante o ano de 2004. Estes planos complementam as ações e metas do 

PDE de modo a atender às peculiaridades de cada região, e as 

necessidades e opções da população que nela reside ou trabalha. 

Os objetivos da revisão em andamento são adequar as ações estratégicas e 

as metas definidas no PDE e nos Planos Regionais Estratégicos (PRE) das 

31 Subprefeituras para os anos-meta 2010, aquelas contidas nas prioridades 

estabelecidas pelo Plano Plurianual - PPA e para 2012 e 2016, aquelas que 

não disponham de recursos ou financiamentos ainda definidos, bem como 

aprimorar os conceitos e as diretrizes estabelecidas, identificando possíveis 

inconsistências, contradições ou omissões e propondo acréscimos e 

alterações de instrumentos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, visando à 

elaboração de projeto de lei a ser enviado à Câmara este ano. 

A revisão do PDE e dos PRE das 31 Subprefeituras e da Ordenação do Uso 

e Ocupação do Solo tem por abrangência avaliar a pertinência e a 

compatibilidade do que está previsto nas leis vigentes sobre o tema; corrigir 

todo e qualquer erro que seja verificado no texto legal ou nos mapas e 

quadros integrantes; aprimorar e detalhar conceitos e procedimentos para 

melhor aplicação dos dispositivos legais; realizar possíveis acréscimos ou 

alterações no que se refere às metas e instrumentos. 

Atualização 

A cidade é um organismo vivo que sofre transformações no tempo; assim, o  

PDE estabelece a obrigatoriedade de sua revisão, pelo Executivo já em 

2006, a fim de adequar as ações estratégicas previstas às disponibilidades 

de recursos, sem deixar de observar as diretrizes do horizonte de 2012, 

ajustando essas metas para curto prazo (2010) e médio prazo (2016). 

Dessa forma, instituem-se os procedimentos inerentes ao processo de 

planejamento permanente, onde cada governante fará a revisão das metas, 

em decorrência das prioridades estabelecidas, que deverão ser realizadas 

nos quatro anos de governo. 

Para o cumprimento das tarefas, foram constituídos dois Grupos de Trabalho 

Intersecretariais (GTI). O primeiro, cuida da regulamentação de temas 
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específicos da Lei de Uso; o segundo se ocupará de questões específicas 

de cada Subprefeitura, como seu meio físico, população, infra-estrutura e 

condições de uso e ocupação do solo, interagindo com o primeiro GTI nas 

questões referentes aos instrumentos de política urbana, previstos na lei 

federal Estatuto da Cidade. 

Os trabalhos dos dois grupos serão desenvolvidos em quatro etapas. A 

primeira, realizada de julho a setembro de 2005, reuniu representantes das 

31 subprefeituras e técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento 

(Sempla) e das Secretarias Municipais do Verde e Meio Ambiente, da Infra-

estrutura (SIURB), de Transportes (SMT) e da Habitação (SEHAB). Foram 

discutidas as prioridades e as metas do PDE e PRE que foram incluídas 

pelos Subprefeitos e Secretários no Plano Plurianual como investimentos 

desta administração a serem implantadas nos próximos quatro anos para a 

Rede Estrutural Hídrica Ambiental, Rede Viária Estrutural e Rede de 

Transporte Público Coletivo. 

O outro GTI elaborou minutas de decretos dos temas indicados pela Lei 

13.885/2004 visando a sua aplicação  e à continuidade dos atos 

administrativos relativos à aprovação e à fiscalização da disciplina, do 

parcelamento, uso e ocupação do solo. 

 A Sempla, em conjunto com os membros do GTI, elaborou as minutas de 

algumas leis específicas (garagens, hotéis, hospitais, escolas),de decretos 

(equivalência de zonas, classificação de usos, recuos em lotes de esquina, 

transferência do direito de construir) e resoluções que permitam a aplicação 

da lei de uso e ocupação do solo. 

Compatibilização 

A segunda etapa, que se deu de outubro a abril de 2006, está procedendo à 

revisão dos conceitos e inconsistências da lei de uso e ocupação do solo, 

das macrozonas, do zoneamento, das zonas mistas em função da via, dos 

parâmetros de incomodidade, devendo também estabelecer os perímetros 

das unidades de planejamento ou de vizinhança (bairros). Nesta fase 

encontra-se em curso a compatibilização de conceitos e diretrizes de Áreas 

de Intervenção Urbana com as Operações Urbanas Consorciadas.  
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Os GTIs estão discutindo também os procedimentos  para a regulamentação 

da Transferência do Direito de Construir das ZEPEC, ZEPAM,  ZEIS e em 

áreas com vegetação significativa contidas na ZEPAG, e demais situações 

específicas. Nesse processo foram identificadas áreas de intervenção 

urbanas contidas nos 31 PRE das Subprefeituras, que são auto-aplicáveis e 

quais necessitavam de lei específica. Levantaram também os instrumentos 

definidos nessas áreas e quais estão contidas em perímetros de Operação 

Urbana Consorciada, identificando situações de conflito de perímetros e de 

diretrizes. 

Faz parte dessa etapa a revisão dos estoques estabelecidos por distrito, 

para as zonas de uso e para as áreas de intervenção urbana que têm 

coeficiente de aproveitamento máximo que permite a aplicação da Outorga 

Onerosa do Direito de Construir. Nesta etapa devem ser revistas também as 

áreas sujeitas ao Direito de Preempção e as situações específicas das áreas 

demarcadas para aplicação dos instrumentos: concessão urbanística e 

consórcio imobiliário. 

Caberá à Subprefeitura da área, em conjunto com a Sempla a definição das 

características das Zonas de Ocupação Especial (ZOE): Aeroporto de 

Congonhas, Campo de Marte, Campus da Universidade de São Paulo, 

Parque Anhembi e Sambódromo, Autódromo de Interlagos, Parque da 

Juventude e Complexo do Carandiru, Hipódromo Paulistano, Usina de 

Piratininga, Febem da Vila Maria e outras indicadas nos Planos Regionais 

Estratégicos. 

A terceira etapa a ser realizada em maio prevê a sistematização das 

alterações propostas pelas subprefeituras para apreciação em reunião com 

o DR Luna e subprefeitos das 8 macro-regiões e pelos secretários dos 

Transportes (SMT), de Infra-estrutura Urbana (Siurb), do Verde e Meio 

Ambiente (SVMA) e de Habitação (Sehab), e a definição da agenda das 

Assembléias Regionais que deverão ser realizadas pelas 31 subprefeituras 

para apreciação da comunidade local. 

Por fim, na quarta e última etapa, de julho a setembro, as sugestões feitas 

pela população nas assembléias serão sistematizadas, e aquelas que forem 
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aceitas pelas Subprefeituras, demais Secretarias Municipais e pela Sempla 

serão incorporadas ao projeto de lei, que deverá ser submetido novamente à 

apreciação da CTLU e do CMPU. A Sempla incorporará sugestões feitas 

pelos órgãos colegiados, se houver, encaminhando à Assessoria Técnico 

Legislativa da Secretaria do Governo Municipal para as revisões finais e 

envio à Câmara Municipal, o que está previsto para ocorrer até setembro de 

2006.” 

Esperamos ter demonstrado que na implementação dos Planos Regionais 

houve problemas e deficiências de integração entre eles e com o Plano 

Diretor Estratégico. Essa constatação não configura um estágio permanente 

de falta de integração, como se depreende desta notícia veiculada pela 

Sempla. Vive-se na Prefeitura de São Paulo um processo de planejamento 

onde a meta de integração é procurada através de vários instrumentos de 

revisão e atualização do próprio Plano Diretor Estratégico e dos Planos 

Regionais. 

Nesse sentido, a nossa visão de todo o processo analisado de 2002 e 2004 

não carrega uma conotação ou crítica destrutiva. Consideramos, pelo 

contrário, que todas as ações vinculadas ao Plano Diretor e aos Planos 

Regionais colaboraram para a implementação e implantação de um Sistema 

de Planejamento de acordo com a concepção instituída pelo Estatuto da 

Cidade. Se houve falhas, como pudemos assinalar ao longo desta nossa 

Tese, elas não se consolidaram como permanentes. A própria implantação 

de um Sistema de Planejamento configura uma vitória de todo o processo. 
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QUADRO nº 01 Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

Vias de Circulação para parcelamentos e arruamentos

N1 N2 N3 Coletora Local Ciclovia

Largura mínima 40 m 40 m 20 m 16 m 12 m 2,5 m (1) 4 m

Faixa Carroçável Mínima 30 m 30 m 11 m 10 m 7 m 2,5 m (1) 4 m

Passeio lateral Mínimo                  
(de cada lado da via)

4 m 4 m 3,5 m 3 m 2,5 m 0 0

Canteiro Central Mínimo 2 m 2 m 2 m  -  -  -  - 

Declividade Máxima 6% 6% 8% 10% 15 % 15 % 15 %

Declividade Mínima 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

NOTA:

(1) Largura igual a 2,5 m bidirecional

Via para 

Circulação de 

Pedestres

Vias para Circulação de Veículos e/ou de PedestresVias para Circulação de Veículos
Características
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QUADRO nº 02/a Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:
diurno NCA * ≤ 50 decibéis e noturno ≤ 45 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 19;00 horas e entre 19:00 e 7:00 horas respectivamente.
das 7:00 às 19:00 horas (a)
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, na falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecidos pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal, no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefone celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.

EMISSÃO DE GASES, VAPORES E vetada a emissão ou utilização processo ou operações que gerem gases, vapor e/ou material particulado, exceto fumaça que 
MATERIAL PARTICULADO: possam, mesmo  que acidentalmente colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.

vetada a utilização de combustíveis sólidos,líquidos ou gasosos , exceto gás de cozinha.

b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA

Serviços de Educação (d)

NÃO Serviços Sociais (d)
RESIDENCIAL

nR1 (b) Serviços profissionais (e) (d) para qualquer 1 vaga/35 m2 de
250 m2 ( c) (e) horário comercial sem restrição local de reunião área construída não exigido não exigido

Serviços de saúde (f) (g) até 100 pessoas ou fração

NOTAS:

a) Não se aplica a restrição de horário para carga e descarga ao comércio de jornais e revistas.

b) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quanto às disposições relativas a largura mínima da via para instalação dos usos não residenciais nR1.

c) Aplica-se aos Condomínios Comerciais e de Serviços, o limite de área construída computável de 500 m2

d) Ver listagem de atividades permitidas por grupo no Quadro nº 05 anexo à Parte III desta lei.
e) Não se aplica o limite de área construída quando a edificação em que se pretende instalar a atividade for considerada em situação regular nos termos dos incisos I e II do § 1º do artigo 217 desta lei.

f) Não se aplica a restrição de horário de funcionamento às panificadoras observando porém o encerramento das atividades às 21:00 horas.
g) As Bibliotecas poderão funcionar das 6:00 às 23:00 horas.

ZONA: CENTRALIDADE LINEAR ZCLz - I

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODOR:

EMISSÃO DE FUMAÇA:

(VETADO)

Serviços pessoais (d)

GRUPO DE ATIVIDADES (d)

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Comércio de Alimentação sem 
consumo no local (d)
Comércio diversificado (e) (d)

Locais para Exposições (d)

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10.015/jun 2000

Serviços de Hospedagem ou 
Moradia (d)
Serviços de Administração e 
Serviços Públicos (d)
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QUADRO nº 02/b Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

Folha 1/1

a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:
diurno NCA * ≤ 50 decibéis e noturno ≤ 45 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 19:00 horas e entre 19:00 e 7:00 horas respectivamente.
das 7:00 às 19:00 horas (a)
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, na falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecidas pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefone celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.
vetada a emissão ou utilização processo ou operações que gerem gases, vapores e material particulado, exceto fumaça que 
possam, mesmo  acidentalmente, colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.
vetada a utilização de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, exceto gás de cozinha.

b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA

NÃO para qualquer
RESIDENCIAL 250 m2 ( c) (e) local de 1 vaga a cada 35/m2 de

nR1 horário comercial sem restrição reunião, até área construída ou fração não exigido não exigido
(b) 100 pessoas

NOTAS:

a) Não se aplica a restrição de horário para carga e descarga ao comércio de jornais e revistas.

b) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quanto às disposições relativas a largura mínima da via para instalação dos usos não residenciais nR1.
c) Condomínios Comerciais e de Serviços não são permitidos na ZCLz-II

d) Ver listagem de atividades permitidas por grupo no Quadro nº 05 anexo à Parte III desta lei.
e) Não se aplica o limite de área construída quando a edificação em que se pretende instalar a atividade for considerada em situação regular nos termos dos incisos I e II do § 1º do artigo 217 desta lei.

Locais para Exposições (d)

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10.015/jun 2000

Serviços de Saúde

GRUPO DE ATIVIDADES (d)

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Serviços profissionais (e) (d)

Serviços de Hospedagem ou 
Moradia (d)

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODOR:
EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL
PARTICULADO:

EMISSÃO DE FUMAÇA:

(VETADO)

ZONA: CENTRALIDADE LINEAR ZCLz - II

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:
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Folha 1/2

a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:
diurno NCA * ≤ 65 decibéis e noturno ≤ 55 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 22:00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.
sem restrição
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, na falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecidas pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.
vetada a emissão ou utilização processo ou operações que gerem gases, vapor e/ou material particulado, exceto fumaça, que 
possam, mesmo  acidentalmente, colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.
permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça odorante com densidade colorimétrica superior ao
padrão nº 1 da escala de Ringelmann, inclusive no início da operação do equipamento e durante  sua limpeza.

b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA
1) para área construída
≤ 100 m2, 1 vaga a cada
50 m2 de área computável
ou fração;
2) para área construída 
> 100 m2, 1 vaga a cada 1) para área construída
4 m2 de área destinada computável ≤ 100 m2
aos consumidores não obrigatório;

2) para área construída 
computável > 100 m2

NÃO sem restrição(d) sem restrição sem restrição sem restrição(d) e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 
RESIDENCIAL 1) nR1 = 1 vaga a cada 50 m2 de sem exigência com espaço para 

nR1 e nR2 área construída computável ou específica manobra interna;
(b) ( c) (d) (e) fração 3) para área construída 

2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 de computável > 1.000 m2
área construída computável ou 1 vaga a cada 1.000m2
fração. exigida ou fração de área

construída computável
Serviços de armazenamento com espaço para 
e guarda de bens móveis sem exigência manobra interna.
Serviços Sociais específica

ZONA: CENTRALIDADE POLAR OU LINEAR ZCP, ZCL, ZCPp(a) e ZCLp(a)
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE
QUADRO nº 02/c Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODORES:
EMISSÃO DE GASES, VAPORES E
MATERIAL PARTICULADO:

(VETADO)

Indústrias compatíveis Ind1a

GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Comércio de abastecimento
de âmbito local

não exigida

exigida

Locais de Reunião ou Eventos

EMISSÃO DE FUMAÇA:

Indústrias toleráveis - Ind1b

Comércio de alimentação ou
associado a diversões (d)

Comércio diversificado

Comércio Especializado
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Folha 2/2

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA

não exigido

Serviços de educação 1) nR1 = 1 vaga a cada previsão 1) para área construída
50 m2 de área construída obrigatória computável ≤ 100 m2

NÃO computável ou fração; previsão obrigatória não obrigatório;
RESIDENCIAL sem restrição (d) sem restrição sem restrição sem restrição (d) 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 nas vias consideradas 2) para área construída 

nR1 e nR2 de área construída computável Área Especial de computável > 100 m2
(b) ( c) (e) (f) ou fração; Tráfego e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 

previsão com espaço para 
obrigatória manobra interna;

não 3) para área construída 
exigido computável > 1.000 m2

Serviços de saúde (d) previsão 1 vaga a cada1.000 m2
obrigatória ou fração de área

com espaço para 
manobra interna.

não exigido

NOTAS:

b) Para vias com largura inferior a 10,00 metros, mas não inferior a 7,00 metros, aplicam-se as disposições de Zona de Uso ZM para as Vias Locais, observando o dispositivo no quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei.

c) Para vias com largura inferior a 12,00 metros, mas não inferior a 10,00 metros aplicam-se as disposições de Zona de Uso ZM para as Vias coletoras e Estruturais N3.

d) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quanto as larguras mínimas das vias para instalação dos usos não residenciais.

e) Nas vias estruturais N1, a instalação de qualquer atividade listada como nR1 ou nR2 deverá observar a previsão de acesso por via marginal ou por pista de acomodação, sendo vedado o 

f) Nas vias coletoras, a instalação de "academias de ginástica, lutas marciais e similares" deverá observar isolamento acústico em todas as salas de aulas.

    gabarito de altura máxima de 15,00 metros para as edificações

a) Ver incisos VI e VII do artigo 101, e inciso IV do artigo 174 desta lei. Bem como as disposições da Parte II desta Lei dos Livros dos Planos Regionais Estratégicos por Subprefeituras quanto ao

GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Serviços profissionais

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10 015/jun 2000

Estabelecimento de Ensino 
Não Seriado

Serviços pessoais

Serviços de hospedagem ou
moradia
Serviços de lazer, cultura e
esportes (d) (f)

Serviços técnicos de
confecção ou manutenção

Oficinas

Estabelecimento de Ensino  
Seriado (d)
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QUADRO nº 02/d Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

VIAS : LOCAIS Folha 1/1
a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:

Na ZM-1 e ZMp - diurno NCA * ≤ 55 decibéis e noturno ≤ 45 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 22:00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.
na ZM-2 e ZM-3 - diurno NCA * ≤ 65 decibéis e noturno ≤ 45 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 22:00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.
considerado como das 06:00 às 20:00 horas (a)
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, nas falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecida pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.
vetada a emissão ou utilização processo ou operações que gerem gases, vapor e/ou material particulado, exceto fumaça, em quantidade que possa
mesmo  acidentalmente, colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.
vetada a utilização combustíveis, sólidos ou líquidos e quando da utillização de combustíveis gasosos não poderão emitir fumaça visível e odorante.

b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA

sem restrição

até 20 funcionários ( c)

NÃO
250 m2 (d) das 06 às 20:00 (e)(f)

RESIDENCIAL
nR1 (b) sem restrição

1 vaga/50 m2 de 
Serviços profissionais área construída não exigido não exigido

ou fração
até 20 funcionários ( c)

Locais de Reuniões e eventos (h) das 06 às 22:00
Serviços de educação sem restrição
Serviços Sociais (b)

sem restrição sem restrição

NOTAS:

b) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quanto às disposições relativas a largura mínima da via para instalação dos usos não residenciais nR1
c) Em vias com largura ≥ a 12,00 metros, o número máximo de funcionários por turno será igual a 50.
d) Não se aplica o limite de área construída quando o imóvel em que se pretende instalar for considerado em situação regular de acordo com o artigo 217 desta lei.
e) Não se aplica a restrição de horário de funcionamento às panificadoras observando, porém, o encerramento das atividades às 22:00 horas.
f) As Bibliotecas poderão funcionar das 6:00 às 23:00 horas.
g) As atividades "Hotéis, Flats, e outros tipos de hospedagem", somente serão admitidas em imóveis lindeiros a vias com largura maior ou igual a 12:00 desde que observada a
    previsão de área para embarque e desembarque de veículos, inclusive para ônibus de turismo.
h) Os grupos de atividades, Locais de reunião e eventos e Associações Comunitárias, culturais e esportivas são permitidas apenas nas zonas ZM-2 e ZM-3, e vedada na ZM-1 e ZM-2
i) Uso não conforme, tolerado nos termos do artigo 218 desta lei
j) Observar o disposto no § 3 º do artigo 218 desta lei.

EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL
PARTICULADO:

EMISSÃO DE FUMAÇA:

(VETADO)

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:

ZONA: ZM e ZMp

Serviços pessoais (b)

GRUPO DE ATIVIDADES(d),(i),(j)

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Comércio de Abastecimento de
âmbito local

Comércio diversificado

Indústrias Compatíveis - Ind 1a

Serviços de Administração 

Pública e Serviços Públicos (d)

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODORES:

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10.015/jun 2000
a) Não será aplicada a restrição de horário para carga e descarga ao comércio de jornais e revistas

restrita à 

capacidade 

definida para 

as áreas 

destinadas a 

locais  de 

reunião de 

acordo com a 

legislação de 

segurança de 

uso das 

edificações

Serviços de Hospedagem ou 
moradia (g)

Associações Comunitárias, 
culturais e esportivas (h)

Serviços Técnicos de
confecções ou manutenção
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QUADRO nº 02/e Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

VIAS COLETORAS Folha 1/2

a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:
diurno NCA * ≤ 65 decibéis e noturno ≤ 45 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 22:00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.
de acordo com a documentação do órgão competente
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, nas falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecidos pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.
vetada a emissão ou utilização processo ou operações que gerem gases, vapores e/ou material particulado, exceto fumaça que 
possam, mesmo  acidentalmente, colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.
permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça visível e odorante.

b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA
das 06:00 às 22:00 1) para área construída

(d) ≤ 100 m2, 1 vaga a cada
50 m2 de área computável
ou fração;
2) para área construída 

sem restrição > 100 m2, 1 vaga a cada 1) para área construída
sem restrição  (i) 4 m2 de área destinada computável ≤ 100 m2

aos consumidores não obrigatório;
1) nR1 = 1 vaga a cada 50 m2 de 2) para área construída 

das 06:00 às 22:00 área construída computável ou computável > 100 m2
NÃO fração e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 

RESIDENCIAL 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 de não exigido com espaço para 
nR1 e nR2 das 06:00 às 20:00 até 99 funcionários (e) área construída computável ou manobra interna;

(b) ( c) fração. 3) para área construída 
computável > 1.000 m2

2.500 m2 (a) ( h) das 07:00 às 23:00 1 vaga a cada 50 m2 de área ou fração de área 
construída computável ou construída computpavel,

sem restrição fração com espaço para 
Asociações comunitarias manobra interna.
culturais e esportivas
Serviços de armazenamento e 750 m2 (a) ( h) das 06:00 às 22:00
guarda de bens móveis 1) nR1 = 1 vaga a cada 50 m2
Serviços Sociais sem restrição de área construída computável 
Serviços técnicos de ou fração;
confecções e manutenção das 06:00 às 20:00 até 99 funcionários (e) 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 
Oficinas de área construída computável 
Serviços de educação ou fração; previsão 

sem restrição das 06:00 às 23:00 sem restrição Vetada a localização para uso obrigatório nas vias 
de estacionamentos privados consideradas Área

Especial de Tráfego
Estabelecimentos de Ensino
Seriado

Locais de Reunião ou Eventos

Indústrias Compatíves e
Toleráveis - Ind1a e Ind1b

GRUPO DE ATIVIDADES(d)

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Comércio de Abastecimento de
âmbito local

restrita à 

capacidade 

definida para 

as áreas 

destinadas a 

locais  de 

reunião de 

acordo com a 

legislação de 

segurança das 

edificações

Comércio de alimentação ou
associação a diversões

Comércio diversificado

Comércio Especializado

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODORES:
EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL
PARTICULADO:

EMISSÃO DE FUMAÇA:

(VETADO)

ZONA: ZM e ZMp

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:
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Folha 2/2

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA
1) nR1 = 1 vaga a cada

das 6:00 as 23:00 50 m2 de área construída não exigida 1) para área construída
horas computável ou fração; computável ≤ 100 m2

sem restrição 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 não obrigatório;
de área construída computável 2) para área construída 

sem restrição ou fração; exigida computável > 100 m2
e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 

Serviços de lazer, cultura das 6:00 as 23:00 com espaço para
e esportes (f) horas manobra interna ao lote;

NÃO sem restrição sem restrição
RESIDENCIAL 3)Para área construída 

nR1 e nR2 computável > 1.000 m2 
(b) ( c) uma vaga a cada 1000

sem restrição 1 vaga a cada 35 m2 m2 ou fraçao de área
de área construída computável não exigida com espaço para

das 6:00 as 23:00 ou fração (h); manobra interna ao lote.
horas

NOTAS:

b) Para vias com largura inferior a 12,00 metros, aplicam-se as disposições de Zona de Uso ZM para as Vias Locais.

c) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quanto às disposições relativas a largura mínima da via para instalação dos usos não residenciais nR1 e nR2.

d) O horário de funcionamento refere-se exclusivamente ao horário em que o estabelecimento poderá ser aberto aos consumidores ou clientes, não se aplicando à atividades no estabelecimento

    relativas à produção do bem/serviços oferecido/prestado no local, observados entretanto os parâmetros de incomodidade estabelecidos para o local.

e) Não se aplica o limite de número de funcionários por turno aos grupos de atividades oficinas, serviços técnicos de confecção e manutenção, indústrias Ind1a e Ind1b instaladas em

    imóveis lindeiros às vias Coletoras e Estruturais N3 com largura maior ou igual a 20:00 metros

f) Nas vias coletoras, a instalação de "acdemias de ginástica, lutas marciais e similares" deverá observar isolamento acústico em todas as salas de aulas.

g) A atividade "hospital" somente será permitida em imóveis lindeiros às vias coletoras com largura maior ou igual a 20:00 metros, não se aplicando nesse caso o limite de área construída. 

   O número de vagas para estacionamento para essa atividade será estabelecido mediante análise caso a caso.

(h) Recuos laterais e de fundos de acordo com artigo 186 desta lei.

(i) Observar o dispositivo no artigo 219 desta lei.

sem restrição

750 m2 (g)

GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Estabelecimento de Ensino
Seriado

Serviços de hospedagem ou
moradia

Serviços de saúde 

a) Não se aplica a restrição de horário para carga e descarga ao comércio de jornais e revistas

Serviços profissionais

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10.015/jun 2000

Serviços de Administração e 
Serviços Públicos (d)

Serviços pessoais

não exigida

exigida
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Folha 1/2

diurno NCA * ≤ 65 decibéis e noturno ≤ 55 decibéis, considerados como períodos diurnos e noturnos aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 22;00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.
de acordo com a documentação do órgão competente
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federa, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, nas falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecidos pela Resolução/Anotel303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefone celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.
vetada a emissão ou utilização processo ou operações que erem gases, vapor e/ou material particulado, exceto fumaça que 
possam, mesmo  acidentalmente, colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.
permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça visível e odorante.

CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:

CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA
1) para área construída
≤ 100 m2, 1 vaga a cada
50 m2 de área computável
ou fração;
2) para área construída 
> 100 m2, 1 vaga a cada 1) para área construída

sem restrição 4 m2 de área destinada computável ≤ 100 m2
aos consumidores não obrigatório;
1) nR1 = 1 vaga a cada 50 m2 de 2) para área construída 
área construída computável ou computável > 100 m2

NÃO fração e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 
RESIDENCIAL sem 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 de não obrigatório com espaço para 

nR1 e nR2 sem restrição sem restrição restrição área construída computável ou manobra interno ao lote;
(b) ( c) fração. 3) para área construída 

computável > 1.000 m2
1 vaga a cada 50 m2 de área 1 vaga a cada  1000

Serviços de lazer, cultura e construída computável ou m2 ou fração de área
Esportes (e) 2.500 m2 (a) ( c) fração construída computável,
Asociações comunitarias com espaço para 
culturais e esportivas manobra interno ao lote;
Serviços de armazenamento e 750 m2 (a) ( c)
guarda de bens móveis 1) nR1 = 1 vaga a cada 50 m2
Serviços Sociais de área construída computável 
Serviços técnicos de ou fração;
confecções e manutenção 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 
Oficinas de área construída computável 
Serviços de educação ou fração;

sem restrição Vetada a localização para uso obrigatório nas vias 
de estacionamentos privados consideradas Área

Especial de Tráfego

QUADRO nº 02/f Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

ESTRUTURAIS N3

a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:

(VETADO)

ZONA: ZM e ZMp

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODORES:
EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL
PARTICULADO:

EMISSÃO DE FUMAÇA:

Indústrias Compatíves e
Toleráveis - Ind1a e Ind1b

GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Comércio de Abastecimento de
âmbito local

Comércio de alimentação ou
associação a diversões

Comércio diversificado

Comércio Especificado

Locais de Reunião ou Eventos

Estbelecimentos de Ensino
Seriado
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CATEGORIA ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
DE USO COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA
1) nR1 = 1 vaga a cada 1) para área construída
50 m2 de área construída computável ≤ 100 m2
computável ou fração; não obrigatório;
2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 2) para área construída 
de área construída computável computável > 100 m2
ou fração; previsão obrigatória e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 

com espaço para 
NÃO manobra interna;

RESIDENCIAL sem restrição sem restrição sem restrição sem restrição para área construída 
nR1 e nR2 2) nR2 = 1 vaga a cada 35 m2 computável > 1.000 m2 

(a) (b) de área construída computável não exigido (h) 1 vaga a cada 1000 m2
ou fração (h) ou fração de área

construída computável,
com espaço para 
manobra interna.

NOTAS:

a) Para vias com largura inferior a 12,00 metros, aplicam-se as condições de Zonas de Uso ZM para as Vias Locais.
b) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quanto às disposições relativas a largura mínima da via para instalação dos usos não residenciais nR1 e nR2.

c) A instalação das atividades hospitais e laboratórios de análises clínicas com área construída total superior a 750 m2 deverá prever área área para embarque e desembarque de clientes/usuários.
d) Atividades "hospital" somente será permitida em imóvel lindeiro às vias estruturais N3 com largura maior ou igual a 20,00 metros, não se aplicando nesse caso o limite de área construída
   O número de vagas para estacionamento para esta atividade será estabelecido mediante análise caso a caso pelo órgão competente.

e) Recuos laterais e de fundos de acordo com artigo 186 desta lei.

GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Estabelecimento de Ensino Não
Seriado 

não exigido

Serviços de hospedagem ou
moradia

Serviços de saúde ( c) (d)

Serviços profissionais

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10.015/jun 2000

Serviços de Administração e 
Serviços Públicos (b)

Serviços pessoais
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QUADRO nº 02/g Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

VIAS ESTRUTURAIS N1 (a) E N2 Folha 1/2

a - PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS:
diurno NCA * ≤ 65 decibéis e noturno ≤ 55 decibéis, considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos 
entre as 7:00 e 22:00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.

sem restrição
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, na falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

até limites por faixa de freqüência estabelecida pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.

vetada a emissão ou utilização processo ou operações que gerem gases, vapores e/ou material particulado, exceto fumaça que 
possam, mesmo  acidentalmente, colocar em risco a saúde, a segurança e o bem estar da população.
permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça odorante com densidade colorimétrica superior ao padrão no. 1 da
escala de Rigelmann, inclusive no início da operação do equipamento e durante sua limpeza.

b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO

ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS POR LOTAÇÃO VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO MÁXIMA ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA
1) para área construída
≤ 100 m2, 1 vaga a cada
50 m2 de área computável
ou fração; 1) para área construída
2) para área construída computável ≤ 100 m2
> 100 m2, 1 vaga a cada não obrigatório;
4 m2 de área destinada 2) para área construída 
aos consumidores computável > 100 m2

e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 
com espaço para 
manobra interna;

NÃO RESIDENCIAL 1) nR1 = 1 vaga a cada não obrigatório 3) para área construída 
nR1 e nR2 sem restrição (d) sem restrição sem restrição sem restrição (d) 50 m2 de área computável > 1.000 m2 

(a) (b) ( c) (d) (e) construída computável 1 vaga a cada 1000 m2
ou fração; ou fração de área
2) nR2 = 1 vaga a cada construída computável
35 m2 de área contruída com espaço para 
computável ou fração. manobra interna.

sem exigência 
específica

Indústrias Toleráveis - Ind b (e)

Serviços de armazenamento e
guarda de bens  móveis

Serviços Sociais

previsto obrigatório

previsão obrigatória

Comércio de alimentação
associado a diversões (d)

Comércio diversificado

Comércio Especializado

Indústrias Compatíveis - Ind 1a
(e)

CATEGORIA DE USO GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Comércio de Abastecimento de
âmbito local

não obrigatório

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODORES:

EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL
PARTICULADO:

EMISSÃO DE FUMAÇA:

(VETADO)

ZONA: ZM e ZMp

EMISSÃO DE RUÍDO:

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA:

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:
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Folha 2/2

ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE NÚMERO MÁXIMO DE ÁREA PARA PÁTIO PARA 
COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO FUNCIONÁRIOS PORLOCAÇÃO MÁXIMA VAGAS PARA EMBARQUE  E CARGA E

MÁXIMA TURNO ESTACIONAMENTO DESEMBARQUE DESCARGA

Oficinas 1) para área construída
computável ≤ 100 m2
não obrigatório;

2) para área construída 
1) nR1 = 1 vaga a cada computável > 100 m2
50 m2 de área e ≤ 1.000 m2, 1 vaga 
construída computável previsão obrigatória com espaço para 
ou fração; manobra interna;

NÃO RESIDENCIAL 2) nR2 = 1 vaga a cada
Nr1 E Nr2 sem restrição (d) sem restrição sem restrição sem restrição (d) 35 m2 de área contruída 3) para área construída

(a) (b) ( c) (d) (e) computável ou fração. computável > 1.000 m2 
ou fração de área 
construída computável
com espaço para 
manobra interna;

NOTAS:

a) Nas vias estruturais N1, a instalação de quaisquer atividade listada como  nR1 ou nR2 deverá observar a previsão de acesso por via marginal ou por pista de acomodação, sendo vedado o acesso direto ao imóvel.

c) Para vias com largura inferior a 10,00 metros mas não inferior a 7,00 metros, aplicam-se as disposições do Quadro nº 02/d para as vias locais na ZM
d) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quando às larguras minímas das vias para instalação dos usos não residenciais.

e) Ver artigo 173 desta lei quando a instalação das indústrias Ind - 1a em vias com largura inferior a 10,00 metros mas não inferior a 7,00 metros.

b) Para vias com largura inferior a 16,00 metros mas não inferior a 12,00 metros, aplicam-se as disposições do Quadro nº 02/f para as estruturais N3 na ZM; para vias com largura inferior a 12,00m mas não inferior a 
10,00m, aplicam-se as disposições do Quadro nº 02/e para as vias coletoras na ZM.

Serviços profissionais

(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10.015/jun 2000

Serviços de lazer, cultura e
esportes (d)

Serviços de Administração e 
Serviços Públicos (d)

Serviços pessoais

Serviços de Saúde

Estabelecimento de Ensino
Seriado (d)

Estabelecimentio de Ensino não
seriado

Serviços de hospedagem ou 
moradia

CATEGORIA DE USO GRUPO DE ATIVIDADES

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Serviços técnicos de confecção
ou manutenção
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QUADRO nº 02/h Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS POR ZONA DE USO E PARÂMETROS DE INCOMODIDADE

Folha 1/1

1.a PARÂMETROS DE INCOMODIDADE A SEREM OBSERVADOS.
Vias locais: período diurno NCA* ≤ 55 decibéis.

EMISSÃO DE RUÍDO: Vias coletoras e estruturais: período diurno NCA* ≤ 70 decibéis e noturno NCA* ≤ 60 decibéis.
São considerados como períodos diurno e noturno aqueles compreendidos entre às 7:00 e 22:00 horas e entre 22:00 e 7:00 horas respectivamente.

HORÁRIO PARA CARGA E DESCARGA: sem restrição
conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por Normas da ABNT, nas falta deste a critério do
órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer risco à saúde e bem estar da população.

VETADO:
até limites por faixa de freqüência estabelecidos pela Resolução/Anatel/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na
legislação municipal, no que se refere a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
Vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.
A constatação da percepção será efetuada por técnicos credenciados da SVMA.
deverá ser controlada a emissão de gases, vapores  e material particulado gerado em seus processos e operações através de sistema de controle que
atendam aos padrões ambientais vigentes, ou na ausência dos mesmos, que utilizem a melhor tecnologia prática disponível para cada caso.
permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça odorantes e com densidade colorimétrica superior ao padrão no. 1 da

EMISSÃO DE FUMAÇA: escala de Ringelmann

1.b - CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO:
VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS: 1 vaga a cada 35 m2 de área construída computável ou fração

1) para área construída computável ≤ 100 m2 não obrigatório; 2) para área construída computável > 100 m2  ≤ 1000 m2, 1 vaga com espaço para
PÁTIO PARA CARGA E DESCARGA: manobra interna. 3) para área construída computável > 1000 m2, 1 vaga a cada 1000 m2 ou fração de área construída computável, com espaço para 

manobra interna. 

1.c - USOS PERMITIDOS:

CATEGORIA DE USO PERMITIDAS GRUPOS DE ATIVIDADES PERMITIDAS

Comércio de Abastecimento de âmbito local
Comércio de alimentação ou associado a diversões
Comércio diversificado
Comércio Especializado
Indústria Compatível - Ind 1a (e)
Indústria Toleráveis - Ind 1b
Indústria Incômodas - Ind 2

NÃO RESIDENCIAL Locais de Reunião ou Eventos (d)
nR1 e nR2 Associações comunitárias, culturais e esportivas

(a) (b) ( c) (d) (e) Serviços de armazenamento e guarda de bens  móveis
Serviços técnicos de confecção ou manutenção
Oficinas
Estabelecimentos de Ensino Não Seriado
Serviços de lazer, cultura e esportes (d)
Serviços de Administração e Serviços Públicos
Serviços pessoais
Serviços profissionais

NOTAS:
(*) NCA =  Nível Critério de Avaliação da NBR 10 015/jun 2000

a) Nas vias estruturais N1, a instalação de quaisquer atividade listada como  nR1 ou nR2 deverá observar a previsão de acesso por via marginal ou por pista de acomodação, sendo vedado o acesso direto ao imóvel.

b) Para vias com largura inferior a 16,00 metros mas não inferior a 10,00 metros, aplicam-se as disposições do Quadro nº 02/e, anexo à Parte III desta lei para zona de uso ZM em vias coletoras e estruturais N3.
c) Para vias com largura inferior a 10,00 metros mas não inferior a 7,00 metros, aplicam-se as disposições do Quadro nº 02/d para a zona de Uso ZM em Vias Locais.
d) Ver Quadro nº 04 anexo à Parte III desta lei, quando às larguras mínimas das vias para instalação dos usos não residenciais.

e) Ver artigo 173 desta lei quando a instalação das indústrias Ind - 1a em vias com largura inferior a 10,00 metros mas não inferior a 7,00 metros.

EMISSÃO DE GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO:

ZONA PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIAL - ZPI

VIBRAÇÃO ASSOCIADA:

EMISSÃO DE RADIAÇÃO:

EMISSÃO DE ODORES:
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QUADRO nº 02/i Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS E LARGURA DA VIA

CONDIÇÕES A SEREM OSERVADAS NA INSTALAÇÃO DO USO

CATEGORIA GRUPO DE ÁREA CONSTRUÍDA HORÁRIO DE LOTAÇÃO VAGAS PARA ÁREA PARA PÁTIO PARA

DE USO ATIVIDADES COMPUTÁVEL FUNCIONAMENTO MÁXIMA ESTACIONAMENTO EMBARQUE E CARGA E 

MÁXIMA DESEMBARQUE DESCARGA

Comércio de abastecimento de 1) Máxima de 250 m2

âmbito local (duzentos e cinquanta

Comércio de alimentação ou metros quadrados)

associado a diversões para vias com largura 

Comércio diversificado inferior a 10 m das 6:00 às 23:00

Comércio Especializado (dez metros) e não infe- horas (e) Para área construída

Oficinas (f) rior a 7 m (sete metros) sem restrição computável maior que não obrigatório

Serviços de lazer, cultura e esportes 2) Máxima de 500 m2 100 m2, 1 vaga a 

Serviços profissionais (quinhentos metros cada 50 m2 de área

Serviços técnicos de confecção ou quadrados para vias computável ou fração

manutenção com largura inferior a 
NÃO RESIDENCIAL Serviços de Administração e 12 m (doze metros) e

nR1 e nR2 (a)  (b) Serviços Públicos não inferior a 10 m sem restrição

Serviços pessoais (dez metros) Para áreas construídas

Serviços e hospedagem ou moradia 3) Sem restrição para computáveis > 200 m2

Locais de Reunião ou Eventos (c) vias com largura igual ou 1 vaga a cada 50 m2 prever espaço interno
Associaçõe comunitárias, culturais superior a 12 m das 6:00 às 23:00 de área construída para carga e 

e esportivas (c) (doze metros) horas (e) sem restrição computável ou fração descarga

Serviços sociais sem restrição sem restrição Para área consrtrúida >100 m2, 1 vaga

Serviços de Educação (c) sem restrição  a cada 50 m2 de área construída o fração não obrigatório
Indúdtrias Compatíveis e Toleráveis

Ind 1a, Ind 1b (f) Permitido apenas das 6:00 às 23:00 1 vaga a cada 100 m2 de área construída

Serviços de Armazenamento e em vias com largura horas (e) computável ou fração

guarda de bens móveis (f) igual ou superior a

Estabelecimentos de ensino seriado 10 m (d) Exigido a criterio

Estabelecimento de Ensino Não Para área consrtrúida >100 m2, 1 vaga da CAIEPS, nas 

Seriado  a cada 50 m2 de área construída o fração consideradas áreas

Serviços de Saúde sem restrição Especiais de Tráfego (d)

NOTAS:

b) Nas vias estruturais N1, a critério do órgão competente, poderá ser exigida pista de acomodação para acesso ao imóvel.

c) Não permitido nas vias estruturais N1.
d) No caso de hospitais, a instalação é sujeita a fixação de diretrizes pelo órgão competente. Conforme artigo 160 a Parte III desta lei.

f) Grupos de atividades não permitidos na ZEIS-4

e)O horário de funcionamento refere-se exclusivamente ao horário em que o estabelecimento poderá ser aberto aos consumidores ou clientes, não se aplicando à atividades no estabelecimento relativas a produção do 
bem/serviço oferecedo/prestado no local, observados entretanto os parêmetros de incomodidade estabelecidos para o local

a) Nas ZEIS localizadas nos Distritos da Sé, República, Bom Retiro, Consolação, Brás, Liberdade, Cambuci, Parí, Santa Cecília, e Bela Vista, as restrições relativas a Área Construída Computável em função da largura da via 
poderão ser reduzidas a critério da CAIEPS.

ZONA: ZEIS

CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO
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QUADRO nº 02/j Anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES EM ZEIS

ZONA DE TAXA DE TAXA DE LOTE GABARITO DE

USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO ALTURA MÁXIMA FRENTE Altura da edificação Altura da edificação

MÁXIMA MÁXIMA (m2) (m) menor ou igual a 6,0 m superior a 6,0 m

ZEIS 1 (g) 0,20 1,00 2,5(c) 0,50(a) 0,15 125 m2 5,00 m sem limite (b) não exigido (e) (e) (f)

ZEIS 2 0,20 1,00 2,5(c) 0,50(a) 0,15 125 m2 5,00 m sem limite (b) não exigido (e) (e) (f)

ZEIS 3 0,30 1,00 4,0(c) 0,70 0,15 125 m2 5,00 m sem limite (b) não exigido (e) (e) (f)

ZEIS 4 (g) 0,10 1,00 1,00 0,50 0,30 125 m2 5,00 m 9,00 m não exigido (e) (e) (f)

NOTAS:

a) Quando a altura da edificação não exceder 12,00 metros, a Taxa de Ocupação Maxima será igual a 0,70.

b) Ver artigo 193 da Parte III desta lei.

c) Na Macrozona de Proteção Ambiental a aprovação de novas edificações deverá observar o Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 1,00.

d) Não será exigido o recuo mínimo de frente nos casos previstos no artigo 185 da Parte III desta lei.

e) Ver § Único do artigo 186 da Parte III desta lei.

f) Ver artigo 186 da Parte III desta lei.

g) Em Áreas de Proteção aos Mananciais observar a legislação estadual pertinente.

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

FUNDOS E LATERAIS

RECUOS MÍNIMOS (m)CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
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CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
USOS PERMITIDOS L < 10 m L ≥≥≥≥ 12 m

Area construída total máxima 250 m2 (1)  -
Área Construída computável máxima  -  -
Gabarito de altura máxima  -  -

Comércio de abastecimeno de âmbito local

Comércio diversificado

Serviços Pessoais
Grupos de atividades Serviços Serviços profissionais

permitidos da subcategoria de profissionais Serviços técnicos de confecção ou manutenção
uso nR1 Serviços da Serviços de Educação (3)

(10) Administração Serviços sociais

e Serviços Serviços da Administração e Serviços Públicos

Públicos Serviços de hospedagem ou moradia

(8) Indústria compatíveis ind-1 a

Associações comunitárias, culturais e esportivas

Estacionamentoss com no máximo 40 vagas

Comércio de alimentação ou associado a 

divrsões (5)

Comércio especializado
Grupos de atividades Oficinas

permitidos da subcategoria de (9) Serviços e saúde (6)
uso nR2 Estabelecimento de Ensino seriado

Estabelecimento de Ensino não seriado

Serviços de lazer e esporte

Locais de reunião e eventos

Serviços de armazenamento e guarda de bens 

móveis (7)

Usos industriais toleráveis Ind-1b

Usos industriais incômodos Ind-2

Sucategorias de uso residencial permitidas R1, R2 h R1, R2h, R2v

(1) Não se aplica a área construída total máxima para o uso Residencial. (6) Atividades proibidas nas vias coletoras com L < 20 m: hospitais.

(2) Não se aplica a área computável máxima para o uso Residencial. (7) Área construída total máxima de 750 m2 para este grupo de atividades em vias com L <16 m.

(3) Grupo de atividades proibido nas vias estruturais N1 e N2. (8) permitidas indústrias Ind-1 a na ZPI - artigo 173 desta lei.

(4) Não são permitidas as atividades deste grupo quando associadas a diversões. (9) uso nR2 permitido de acordo com $ 3º. do artigo 174 desta lei.

(5) Atividades proibidas nas vias estruturais N1 e N2 com L < 20 m: restaurantes. (10) condições especiais para ruas sem saída - antigo 180 desta lei.

QUADRO nº 04 anexo à Parte lll da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

LARGURA DA VIA

R1, R2h,  R2v (10)

10 m ≤ L < 12 m

 -

500 m2   (2)

25,00 m   (10)

Comércio de abastecimento de âmbito local

Comércio diversificado

Serviços pessoais

Serviços profissionais

Serviços técnicos de confecções ou manutenção

Serviços de Educação (3)

Serviços sociais

Serviços da Administração e serviços Públicos

Serviços de hospedagem ou moradia

Associação comunitárias, culturais e esportivas (8)

Comércio de alimentação ou associado à 

diversões (4)

Comércio especializado

Oficinas

Estabelecimentos de ensino não seriado

Locais de reunião e eventos (9)



 

 

310 

QUADRO nº 05, anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
Atividades não residenciais permitidas nas zonas de uso:
a) ZEP, ZEPAM, ZPDS e ZLT;
b) ZCLz-I; e
c) ZCLz-II

a) USOS NÃO RESIDENCIAIS COMPATIVEIS COM O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL - nR4: ATIVIDADES PERMITIDAS NAS ZONAS ZEP, ZEPAM, ZPDS E 
ZLT

PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Atividades de manejo agroflorestal sustentável, devidamente licencidas pelos 
órgãos competentes
Educação ambiental
Manejo sustentável de especies nativas
Pesquisa científica sobre biodiversidade

MANEJO SUSTENTÁVEL
Agroindústria
Aproveitamento de produtos florestais não madeireiros
Agropequária
Atividades agroflorestais
Beneficiamento de madeira de reflorestamento
Piscicultura
Silvicultura

ECOTURISMO
Clubes
Ecoturismo
Escursionismo, excetuado o associado a "camping"
Lazer contemplativo
Pesca esportiva nos lagos, lagoas, represas e cursos d'água existentes
Hospedagem ligada ao ecoturismo

USO INSTITUCIONAL
Cooperativas de produtores
Parques temáticos sujeitos a análise caso a caso

SERVIÇOS DE SAÚDE
Clinicas de emergência
clinicas de recuperação

COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO ASSOCIADO A DIVERSÕES
Restaurantes

HOSPEDAGEM E MORADIA
Casas de repousos ou geriatria
Conventos e mosteiros
Hotéis
Pousadas  
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b) ATIVIDADES PERMITIDAS NA ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR ZCLz-I

COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO SEM CONSUMO NO LOCAL

Adega
Padaria, panificadora sem utilização de forno a lenha
Quitanda, frutaria
Quitutes, doces e bombons

COMÉRCIO DIVERSIFICADO

Antiquários
Farmácia, drogaria, perfumaria e cosmésticos
Jornais e revistas
Móveis, tecidos e objetos de decoração e presentes
Show room, exceto show room de motocicletas

SERVIÇOS PESSOAIS

Cabelereiros e outros tratamentos de beleza (inclusive para animais domésticos)

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Bibliotecas
Educação pré-escolar
Escola de línguas e informática

SERVIÇOS SOCIAIS

Creches
Orfanatos
Parque infantil
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SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Agências bancárias, de câmbio e de turismo
Escritórios administrativos, sem operação de vendas de mercadorias de: firmas, 
empresas, representação, publicidade e propaganda
Escritórioss de Profissionais liberais, técnicos ou universitários.
Escrtitórios de: financeiras, mobiliárias e departametnos imobiliários de empresas e 
incorporadoras consultoras, corretoras de imóveis, corretoras de seguros, 
administradoras de bens e incorporadoras
Escritórios de: projetos, auditorias, consultorias e assessorias, consulados e 
representações diplomáticas
Estacionamento de veículos
Estudios fotográficos

SERVIÇOS DE SAÚDE
Centro de Diagnósticos, laboratório de análises clínicas
Consultórios, clínicas dentárias e médicas sem internação
Consultórios, clínicas veterinárias sem internação

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OU MORADIAS

Asilo
Casas de repouso ou geriatria
Conventos/Mosteiros/semináiros com locais de reuniões até 100 lugares
Pensionatos
Pensões

SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Agência de correios e telégrafos
Agência telefônica
Delegacia de polícia

LOCAIS PARA EXPOSIÇÕES

Espaços e edificações para exposições de artes
Museus, Pinacotecas, Galerias de artes plásticas
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c) ATIVIDADES PERMITIDAS NA ZONA CENTRALIDADE LINEAR ZCLz - II

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Agências bancárias, de câmbio e de turismo
Escritórios administrativos, sem operação de vendas de mercadorias de: firmas,
empresas, representação, publicidade e propaganda.
Escrtitórios de: financeiras, imobiliárias e departametnos imobiliários de empresas 
construtoras, corretoras de imóveis, corretoras de seguros, administradoras de bens 
e incorporadoras
Escritório de Profissionais liberais, técnicos ou universitários
Escritórios de: projetos, auditorias, consultorias e assessoria, cosulados e 
representações diplomáticas
Estacionamento de veículos
Estúdios fotográficos

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OU MORADIA

Asilo
Casas de repouso ou geriatria
Conventos/Mosteiros/Seminários com locais de reunião até 100 lugares
Pensionatos
Pensões

SERVIÇOS DE SAÚDE

Centro de Diagnósticos, laboratório de análises clínicas
Consultórios, clínicas dentárias e médicas sem internação
Consultórios, clínicas veterinárias sem internação

LOCAIS PARA EXPOSIÇÕES

Espaços e edificações para exposições de artes
Museu, Pinacoteca, Galerias
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QUADRO nº 07, anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
Listagem das atividades não residenciais permitidas em ruas sem saída

ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS PERMITIDAS EM RUAS SEM SAÍDA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Alfaiate, costureiro, bordadeiro, camiseiro e similares
Escritórios e consultórios de profissionais liberais, técnicos ou universitários

SERVIÇOS SOCIAIS

Creches

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM OU MORADIAS

Asilo
Casas de repouso ou geriatria
Orfanato
Pensionatos
Pensões
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QUADRO nº 08, anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
Estoques de Potencial Construtivo Adicional po Distrito Municipal discriminados por uso residencial e não residencial

Total Res N Res Total Res N Res Total Res N Res

Município de 
São Paulo

9.769 6.919 2.850
Butantã         

(BTU) - 12
140 100 40

Cidade Lider       
(CLD) - 24

30 25 5

Água Rasa      
(ARA) - 01

180 100 80
Cachoeirinha        

(CAC) - 13
50 35 15

Cidade Tiradentes      
(CTI) - 25

10 9 1

Alto de Pinheiros       

(API) - 02
60 45 15

Cambuci       
(CMB) - 14

30 20 10
Consolação     
(CON) - 26

140 80 60

Anhanguera     
(ANH) - 03

Campo Belo      
(CBE) - 15

120 100 20
Cursino               

(CUR) - 27
150 110 40

Aricanduva     
(ARI) - 04

40 30 10
Campo Grande     

(CGR) - 16
180 130 50

Ermelino Matarazo       
(ERM) - 28

20 15 5

Arthur Alvim      
(AAL)  05

30 20 10
Campo Limpo     

(CLM) - 17
70 50 20

Freguesia do Ó        
(FRE)  29

130 100 30

Barra Funda     
(BFU) - 06

180 100 80
Cangaiba     
(CGN) - 18

80 60 20
Grajaú              

(GRA) - 30
Bela Vista     
(BVI) - 07

90 50 40
Capão Redondo      

(CRE) - 19
30 20 10

Guaianazes     
(GUA) - 31

60 50 10

Belém            
(BEL) - 08

90 50 40
Carrão            

(CAR) - 20
140 100 40

Iguatemi            
(IGU) - 32

5 4 1

Bom Retiro   
(BRE) - 09

70 40 30
Casa Verde   
(CVE) - 21

70 50 20
Ipiranga                      
(IPI) - 33

120 110 10

Brás               
(BRS) - 10

180 90 90
Cidade Ademar   

(CAD) - 22
50 35 15

Itaim Bibi              
(IBI) - 34

260 170 90

Brasilândia    
(BRI) - 11

20 15 5
Cidade Dutra    

(CDU) - 23
30 25 5

Itaim Paulista             
(IPA) - 35

70 60 10

Estoque em mil m2

Distrito

Não se aplica

Distrito

Não se aplica

Estoque em mil m2

Distrito
Estoque em mil m2
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Total Res N Res Total Res N Res Total Res N Res

Itaquera       
(ITQ) - 36

120 100 20
LAPA                

(LPA) - 48
95 75 20

Penha               
(PEN) - 60

180 150 30

Jabaquara      
(JAB) - 37

250 170 80
Liberdade           
(LIB) - 49

130 25 105
Perdizes           

(PRD) - 61
270 230 40

Jaçanã       
(JACI) - 38

20 15 5
Limão                 

(LIM) - 50
95 15 80

Perus                
(PRS) - 62

12 10 2

Jaguara       
(JAG) - 39

20 10 10
Mandaqui       
(MAN) - 51

110 90 20
Pinheiros               
(PIN) - 63

230 120 110

Jaguaré       
(JRE) - 40

40 32 8
Marsilac            

(MAR) - 52
Pirituba                

(PIR) - 64
100 60 40

Jaraguá       
(JAR) - 41

20 16 4
Moema               

(MOE) - 53
290 190 100

Ponte Rasa         
(PRA)  65

20 15 5

Jardim Ângela     
(JDA) - 42

6 5 1
Moca                 

(MOO) - 54
200 160 40

Raposo Tavares             
(RTA) - 66

Jardim Helena   
(JDH) - 43

15 12 3
Morumbi          

(MOR) - 55
40 30 10

República         
(REP) - 67

30 20 10

Jardim Paulista    
(JDP) - 44

110 60 50
Parelheiros           
(PLH) - 56

Rio Pequeno            
(RPE) - 68

80 60 20

Jardim São Luis   
(JDS) - 45

90 80 10
Pari                     

(PRI) - 57
120 80 40

Sacomã                      
(SAC) - 69

200 120 80

José Bonifácio               
(JBO) - 46

90 80 10
Parque do Carmo     

(PQC) - 58
13 10 3

Santa Cecilia                
(SCE) - 70

120 90 30

Lajeado       
(LAJ) - 47

6 5 1
Pedreira          

(PDR) - 59
12 10 2

Santana             
(STN) - 71

250 190 60

Não se aplica

Distrito
Estoque em mil m2Estoque em mil m2

Distrito Distrito

Não se aplica

Estoque em mil m2

Não se aplica
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Total Res N Res Total Res N Res Total Res N Res

Santo Amaro        
(STA) - 72

350 250 100
Tucuruví                

(TUC) - 84
100 70 30

Vila Maria               
(VMR) - 91

110 80 30

São Domingos      
(SDO) - 73

80 60 20
Vila Andrade          
(VAN) - 85

330 250 80
Vila Mariana           
(VMN) - 92

300 200 100

São Lucas      
(SLU) - 74

150 100 50
Vila Curuça                 
(VCR) - 86

20 15 5
Vila Matilde             
(VMT) - 93

80 60 20

São Mateus       
(SMT) - 75

50 40 10
Vila Formosa      

(VFO) - 87
190 150 40

Vila Medeiros               
(VMD) - 94

30 25 5

São Miguel      
(SMI) - 76

50 40 10
Vila Guilherme            

(VGL) - 88
50 40 10

Vila Prudente                
(VPR) - 95

120 90 30

São Rafael      
(SRA) - 77

4 3 1
Vila Jacuí               
(VJA) - 89

30 20 10
Vila Sônia         
(VSO)  96

250 200 50

Sapopenba     
(SAP) - 78

20 16 4
Vila Leopoldina                

(VLE) - 90
250 190 60

Saúde          
(SAL) - 79

340 270 70

Sé              
(SEE) - 80

50 40 10

Socorro      
(SOC) - 81

30 22 8

Tatuapé                   
(TAT) - 82

470 350 120

Tremembé       
(TER) - 83

6 5 1

Estoque em mil m2

Distrito Distrito
Estoque em mil m2

Distrito
Estoque em mil m2

Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP
Secretaria Municipal do Planejamento urbano - SEMPLA
Departamento de Planejamento e Normatização Territorrial - DEPLANO - USO DO SOLO
Fonte: Cadastro Territorial Predial de Conservação e Limpeza - TPCL / RI
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico - SF
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Quadros anexos aos Planos Regionais das Subprefeituras 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ - PRE-BT 
QUADRO N° 01 do - Livro X, anexo à Lei n0 13.885, 25 de agosto de 2004 
REDE HIDRICA AMBIENTAL - PARQUES LINEARES 2006 E 2012 
 
PARQUES LINEARES - 2006 
 
PARQUE LINEAR-002 - Começa na confluência da Rua Savério Quadrio com a Rua Padre 
Samuel Fritz, segue pela Rua Padre Samuel Fritz, Rua Padre Pedro de Pedrosa, Av 
Vaticano, Rua Agnaldo de Macedo, segmento 1-2 ( quadra 13 do setor fiscal 201 da Planta 
Genérica de Valores ), Rua s/n (codlog 303283), Rua s/n (codlog 303275), Rua Savério 
Quadrio até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-003 - Começa na confluência da Rua Isabel com a Rua Padre Jacome 
de Queiroz, segue pela Rua Jacome de Queiroz, Rua Nazir Miguel, segmento 1-2 (divisa da 
quadra 11 do setor fiscal 185 com a quadra 944 do setor fiscal 201 da Planta Genérica de 
Valores), Av Joaquim de Santana, Rua General Asdrúbal da Cunha, Av Joaquim de Santana, 
segmento 3-4 (quadra 944 do setor fiscal 201 da Planta Genérica de Valores), Av Eng Heitor 
Antonio Eiras Garcia, Rua Isabel até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-004 - Começa na confluência da Rua Osvaldo Libarino de Oliveira com a 
Av Prof João de Lorenzo, segue pela Av Prof João de Lorenzo, logradouro N09034, Rua 
General Asdrúbal da Cunha, cruza a Área Verde Municipal 2.053, Rua Osvaldo Libarino de 
Oliveira até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-005 - Começa no ponto 1 situado no alinhamento da Av. Circular, segue 
pelo segmento 1-2 (quadra 936 do setor fiscal 201 da Planta Genérica de Valores ), Av. Eng. 
Heitor Antonio Eiras Garcia, segmentos 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 
13-14 e 14-15 (quadra 936 do setor fiscal 201 da Planta Genérica de Valores), Av. Circular 
até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-006 - Começa na confluência da Rua Pascoal Zullino com o logradouro 
N16786, segue pelo logradouro N16786, segmento 1-2 (divisa da Área Verde Municipal 
1.370 com a quadra 118 do setor fiscal 185 da Planta Genérica de Valores), segmento 2-3 
(divisa da Área Verde Municipal 1.370 com a Área Verde Municipal 1.3710, cruza a Rua 
Dezesseis de Dezembro, logradouro N16787, cruza a Rua Prof Aylton Brandão Joly, 
segmento 4-5 (divisa da Área Verde Municipal 1.388 com a quadra 132 do setor fiscal 185 
da Planta Genérica de Valores), segmento 5-6 (quadra 132 do setor fiscal 185 da Planta 
Genérica de Valores), passagem sln (codlog 775380), passagem s/n (codlog 2901.30), 
segmento 7-8 (divisa da Área Verde Municipal 2.076 com a quadra 132 do setor fiscal 185 
da Planta Genérica de Valores), segmento 8-9 (divisa da Área Verde Municipal 2.073 com a 
quadra 132 do setor fiscal 185 da Planta Genérica de Valores), cruza o logradouro N09188, 
Rua Pascoal Zullino até o ponto inicial. 
 
 
PARQUE LINEAR-007 - Começa na confluência da Via de Interligação Projetada (ligação 
da Rua Alberto Arruda Fontes com a Av Eng Heitor Antonio Eiras Garcia) com a Rua João 
Moreira Sales, segue pela Rua João Moreira Sales, Segmento 1-2 (quadra 54 do setor fiscal 
185 da Planta Genérica de Valores), Av Eng Heitor Antonio Eiras Garcia, Via de Interligação 
Projetada (ligação da Rua Alberto Arruda Fontes com a Av Eng Heitor Antonio Eiras Garcia) 
até o ponto inicial.  
 
PARQUE LlNEAR-008 - Começa na confluência da Rua Alberto Arruda Fontes com a Rua 
Manoel Damasceno, segue pela Rua Alberto Arruda Fontes, segmento 1-2 (interno à área 
Verde Municipal 1.366), segmento 2-3 (quadra 161 do setor fiscal 185 da Planta Genérica 
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de Valores ), segmento 3-4 (quadra 161 do setor fiscal 185 da Planta Genérica de Valores), 
Rua João Moreira Sales, segmento 5-6 (quadra 161 do setor fiscal 185 da Planta Genérica 
de Valores), segmento 6-7 (quadra 110 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores), 
segmento 7-8, segmento 8-9 (quadra 110 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores) 
segmento 9-10 (quadra 109 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores ), segmento 
10-11 (quadra 109 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores ), segmento 11-12 
(quadra 109 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores), Rua Alberto Arruda Fontes 
até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-021 - Começa na confluência da Rua Prof José Geraldo de Lima com a 
Rua Laudelino de Abreu, segue pela Rua Laudelino de Abreu, Av A (J. Esmeralda-RPE), Av 
Francisco da Matta, logradouro N17455, Rua Prof José Geraldo de Lima até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-022 - Começa na confluência da Rua Jean Gonzalez com a Rua Ester 
Hegedus, segue pela Rua Ester Hegedus, Rua Prof José Geraldo de Lima, logradouro 
N17455, Rua Jean Gonzalez até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-023 - Começa na confluência do segmento 1-2 (divisa da Área Verde 
Municipal 1.513 com a quadra 492 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de Valores) com a 
Rua Ferreira Pena, segue pela Rua Ferreira Pena, segmento 3-4 (divisa da Área Verde 
Municipal 1.513 com a Área Verde Municipal 1.512), Rua Orlando Malagoli, segmento 5-6 
(divisa da Área Verde Municipal 1.513 com a quadra 37 do setor fiscal 101 da Planta 
Genérica de Valores), cruza a Rua Aníbal Monteiro Machado, segmento 7-8 (divisa da Área 
Verde Municipal 1.513 com quadra 491 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de Valores), 
Rua Prof Antonio Filgueira de Lima, segmento 1-2(divisa da Área Verde Municipal 1.513 
com quadra 492 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de Valores) até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-024 - Começa na confluência do segmento 1-2 (quadra 36 do setor fiscal 
101 da Planta Genérica de Valores) com o segmento 2-3 (alinhamento do c6rrego), segue 
pelo segmento 2-3, segmento 3-4 (quadra 36 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de 
Valores), Av Otacilio Tomanik, segmento 1-2 até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-025 - Começa na confluência do segmento 1-2 (quadra 557 do setor 
fiscal 101 da Planta Genérica de Valores) com o segmento 2-3 (divisa da Área Verde 
Municipal 5.812 com a quadra 557 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de Valores), 
segue pelo segmento 2-3, cruza a Rua Fco. Francolino de Oliveira, segmento 4-5 (quadra 
557 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de Valores ), cruza a Rua Vicente de Sabóia, 
segmentos 6-7 e 7-8 (quadra 557 do setor fiscal 101 da Planta Genérica de Valores ), 
logradouro N17616, cruza a Rua Orlando Luppo, logradouro N17616, segmento 1-2 até o 
ponto inicial.  
 
PARQUE LINEAR-026 - Começa na confluência da Av Otacilio Tomanik com a Rua Jamile 
Abrahão Kalil, segue pela Rua Jamile Abrahão Kalil, Rua Dois (Polopoli-But), segmentos 1-2 
e 2-3 (divisa da Área Verde Municipal 1.507 com a quadra 616 do setor fiscal 1 01 da Planta 
Genérica de Valores), Rua Moisés Anauate, segmento 4-5 (quadra 616 do setor fiscal 101 
da Planta Genérica de Valores), cruza a Rua Marinha de Moura Pimenta, segmento 6-7 
(quadra 616 do setor fiscal 101 Planta Genérica de Valores), Av Otacilio Tomanik até o 
ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-027 - Começa na confluência do segmento 1-2 (quadra 30 do setor fiscal 
159 da Planta Genérica de Valores) com o segmento 2-3 (quadra 30 do setor fiscal 159 da 
Planta Genérica de Valores), segue pelo segmento 2-3 (quadra 30 do setor fiscal 159 da 
Planta Genérica de Valores), Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, segmento 4-5 (quadra 30 
do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores com a Área Verde Municipal 5.872), 
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segmento 5-1 (quadra 30 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores), segmento 1-2 
até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-028 - Começa na confluência da Rua Maria Rita Balbino com o 
segmento 1-2, segue pelo segmento 1-2, rua Padre Alarico Zacarias, Rua Dr. Sampaio 
Freire, Rua Maria Rita Balbino, até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-031 - Começa na confluência da Rua Constantin Brancusi com a Av 
Francisco Morato, segue pela Av Francisco Morato, segmento 1-2 (quadra 103 do setor 
fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), Rua Francisco Alves Quinta, Rua Constantin 
Brancusi até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-032 - Começa do segmento 1-2 (quadra 263 do setor fiscal 171 da 
Planta Genérica de Valores) com o segmento 2-3 (quadra 263 do setor fiscal 171 da Planta 
Genérica de Valores com a Área Verde Municipal 479), segmentos 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 8-
9;9-10;10-11;11-12; 12-1(quadra 263 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores) e 1-
2 até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-033 - Começa na confluência do segmento 9-1 (interno a Área Verde 
Municipal 479 com o segmento 1-2 divisa da quadra 263 do setor fiscal 171 da PI~nta 
Genérica de Valores com a área Verde Municipal 479) segue pelos segmentos 1-2, 
segmentos 2-3; 3-4; 4-5 e 5~6 (divisa da área Verde Municipal 479 com a quadra 263 do 
setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), Rua José Luna, segmento 7-8 (divisa da 
área Verde Municipal 479 quadra 263 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), 
Rua Tomazo Albioni, Rua Franco Altano, segmento 9-1 até o ponto inicial. 
 
 
PARQUE LINEAR-034 - Começa na confluência da Rua Guilherme Dumont Villares com a 
rua Prof. José Horácio Meirelles Teixeira, segue pela Rua José Horácio Meirelles Teixeira, 
Rua Dr. Luiz Migliano, segmento 1-2 (divisa da quadra 258 do setor fiscal 171 da Planta 
Genérica de Valores) com viela existente), segmentos 2-3 e 3-4 (divisa da quadra 258 do 
setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores) segmento 4-5 interna à área Verde 
Municipal 4.255, Av. Guilherme Dumont Viii ares até o ponto inicial.  
 
PARQUE LlNEAR-035 - Começa na confluência da Rua Waldir Azevedo com a Rua 
Francisco Moniz Barreto, segue pela Rua Francisco Moniz Barreto, Rua Dr Martins de 
Oliveira, segmento 1-2 (divisa da Área Verde Municipal 3.174 com a quadra 271 do setor 
fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), segmento 2-3 (divisa da quadra 271 do setor 
fiscal 171 com a quadra 071), segmento 3-4 (divisa da Área Verde Municipal 3.175 com a 
quadra 271 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), segmento 4-5 (divisa da 
quadra 271 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores com a quadra 071 do setor 
fiscal 171), segmento 5-6 (divisa da quadra 271 com a Área Verde Municipal 3.170 do setor 
fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), Av Dr Guilherme Dumont Villares, Rua Francisco 
Marcondes Vieira, segmento 7-8 (divisa da Área Verde Municipal 3.173 com a quadra 272 
do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), Rua Waldir de Azevedo até o ponto 
inicial. 
 
PARQUE LINEAR-036 - Começa na confluência da Rua Inocêncio Seráfico com a Rua 
Dezidério Ferreira, segue pela Rua Dezidério Ferreira, Av. Prof. Gioia Martins, segmentos 1-
2; 2-3 e 3-4 (divisa da Área Verde Municipal com a quadra 058 do setor fiscal 123 da Planta 
Genérica de Valores), Rua Inocêncio Seráfico até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-037 - Começa na confluência da Rua Valdo Paoliello Júnior com a rua 
Gethsemani, segue pela rua Gethsemani, Rua Frei Bonifácio Dux, segmentos 1-2; 2-3 e 3-4 
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(divisa da área Verde Municipal 535 com a quadra 057 do setor fiscal 123 da Planta 
Genérica de Valores), Rua Inocêncio Seráfico, Rua Valdo Paoliello Junior até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-038 - Começa na confluência da Rua Frei Bonifácio Dux com a Rua Dr. 
Silvio Dante Bertacchi, segue pela Rua Dr. Silvio Dante Bertacchi, Praça da Ressureição, 
segmento 1-2 (divisa da área Verde Municipal 535 com a quadra 267 do setor fiscaI171), 
segmentos 2-3; 3-4 e 4-5 (divisa da área verde Municipal 530 com a quadra 056 do setor 
fiscal 123), rua Frei Bonifácio Dux até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-039 - Começa na confluência da Rua H-2 (Codlog 66.614-9) com a Rua 
Cresilas, segue pela Rua Cresilas, segmento 8-9; 9-10; 10-11; 11-12 e 12-13 (divisa da Área 
Verde Municipal com a quadra 040 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), 
segmento 13-14 (quadra 267 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), segmento 
14-15 (divisa da quadra 267 do setor 171 com a quadra 054 do setor 123 da Planta 
Genérica de Valores), cruza a Av Prof Gi6ia Martins, segmento 16-17 (divisa da quadra 267 
do setor fiscal 171 com a Área Verde Municipal 527 e quadra 55 do setor fiscal 123 da 
Planta Genérica de Valores), cruza a Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, segmento 1-2 
(divisa da quadra 267 do setor fiscal 171 com a quadra 056 do setor fiscal 123 ) segmento 2-
3 (divisa da Área Verde Municipal com a quadra 56 do setor fiscal 123 da Planta Genérica 
de Valores), Av Frei Macário de São João, segmento 4-5 (divisa da Área Verde Municipal 
526 com a quadra 245 do setor fiscal 171 da Planta Genérica de Valores), cruza a Rua F-4 
(Codlog 30298-8), segmento 6-7 (divisa da quadra 43 com a quadra 245 do setor fiscal 271), 
Rua F-6 (Codlog 30295-3) e Rua H-2 até o ponto inicial.  
 
PARQUE LINEAR-040 - Começa na confluência da Rua sem nome (codlog 31.222-3) com a 
Rua Lessia Ukrainka, segue pela Rua Lessia Ukrainka, segmentos 1-2 e 2-3(divisa da área 
Verde Municipal 4.525 com a quadra 243 do setor fiscal 123 da Planta Genérica de Valores), 
Rua sem nome (codlog 31.222-3) até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-041 - Começa na confluência da Rua Corgie Assad Abdalla com a Rua 
Lessia Ukrainka, segue pela rua Lessia Ukrainka, segmentos 4-3; 3-2 e 2-1, Rua Corgie 
Assad Abdalla até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-042 - Começa na confluência da Rua Ouitauna com a Rua Aparão, 
segue pela Rua Aparão, Rua Corveta Camacuã, Rua Pedrinhas, Rua Ouitauna até o ponto 
inicial. 
 
PARQUE LINEAR-043 - Começa na confluência da Av Engenheiro Billings com o segmento 
1-2 (interno à área Verde Municipal 5.338 ), segue pelo segmento 1-2, Rio Pinheiros, Ponte 
da Cidade Universitária, Av Engenheiro Billings até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-044 - Começa na confluência da Av Eng. Billings com a Av Marginal do 
Rio Pinheiros, segue pela Av Marginal do Rio Pinheiros, Rua sem nome (codlog N21336), 
Praça Alberto Rangel, Av Engenheiro Billings até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-045 - Praça Alberto Rangel. 
 
PARQUE LINEAR-046 - Praça Alberto Rangel. 
 
PARQUE LINEAR-047 - Começa na confluência da Praça Alberto Rangel com a rua codlog 
N21336, segue pela rua codlog N21336, Av Marginal do Rio Pinheiros, Rua Magalhães de 
Castro, Praça Alberto Rangel até o ponto inicial. 
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PARQUE LINEAR-048 - Começa na confluência da Av Marginal do Rio Pinheiros com a 
Ponte da Cidade Universitária, segue pela Av Marginal do Rio Pinheiros, segmento 1-2 
(divisa da área Verde Municipal 6.293 com a área Verde Municipal 178), Av Marginal do Rio 
Pinheiros.até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-049 - Começa na confluência da Rua Itapeaçu com a Av Marginal do Rio 
Pinheiros,segue pela Av Marginal do Rio Pinheiros, Ponte Engenheiro Roberto Rossi 
Zuccolo, Rua sem nome (codlog N22207), Rua Itapeaçu até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-050 - Começa na confluência da Ponte Eng Roberto Rossi Zuccolo com 
a Av Marginal do Rio Pinheiros, segue pela Av Marginal do Rio Pinheiros, Ponte Engenheiro 
Ary Torres, Rua São Bonifácio, Rua sem nome (codlog N22206), Ponte Engenheiro Roberto 
Rossi Zuccolo até o ponto inicial.  
PARQUE LINEAR-051 - Começa na confluência da Rua Picui com a Rua São Bonifácio, 
segue na Rua São Bonifácio, Ponte Engenheiro Ary Torres, Rua Picui até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-052 - Começa na confluência da Rua Licino Hoeppner Outra com a 
Ponte Engenheiro Ary Torres, segue pela Ponte Engenheiro Ary Torres, Rua sem nome 
(codlog N00299), Av Alcides Sangirardi, Rua Licino Hoeppner Outra até o ponto inicial. 
 
PARQUES LINEARES – 2012 
 
PARQUE LINEAR-001 - Começa na confluência da Avenida Oarcy Reis com o segmento 1-
2, segue pelo segmento 1-2, segmento 2-3, segmento 3-4, Avenida Oarcy Reis até o ponto 
inicial. 
 
PARQUE LINEAR-009 - Começa na confluência da Rua Candido Fontoura com a Rua 
Frutuoso Coelho, segue pela Rua Frutuoso Coelho, Rua Francisco Luz, Rua Garcia de 
Souza, Rua Candido Fontoura, até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-010 - Começa na confluência Rua Geraldo Lopes com o segmento 1-2 
( quadra 6 do setor fiscal 186 da Planta Genérica de Valores), segue pelo segmento 1-2, 
Rua dos Piemonteses, segmento 3-4 ( divisa da quadra 6 e da Área Verde Municipal 1.346 
com a quadra 5 do setor fiscal 186 da Planta Genérica de Valores), Rua Geraldo Lopes até 
o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-011 - Começa na confluência da Rua Joaquim Lapas Veiga com a 
Rodovia Raposo Tavares, segue pela Rodovia Raposo Tavares, segmentos 1-2; 2-3; 3-4 e 
4-5 (quadra 10 do setor fiscal 186 da Planta Genérica de Valores), Rua Joaquim Lapas 
Veiga, até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-012 - Começa na confluência da Rua Joaquim Lapas Veiga com a Rua 
Paulo da Silva, segue pela Rua Paulo da Silva, segmento 1-2 (quadra 277 do setor fiscal 
160 da Planta Genérica de Valores), Rodovia Raposo Tavares, Rua Joaquim Lapas Veiga 
até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-013 - Começa na confluência da Rua Pedro Vitor Massote com a Rua 
Priscila Ferreira de Sousa Biondo, segue pela Rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo, 
segmento 1-2 (divisa da Área Verde Municipal 5.934 com a quadra 323 do setor fiscal 160 
da Planta Genérica de Valores), Rua Pedro Vitor Massote até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-014 - Começa na confluência da Rua Pedro Mainente com a Rua 53 
(codlÇ>g 30.051-8), segue pela Rua 53, segmento 1-2 (divisa da Área Verde Municipal com 
a quadra 49 do setor fiscal 160 da Planta Genérica de Valores), segmento 2-3 (divisa da 
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Área Verde Municipal com a quadra 307 do setor fiscal 160 da Planta Genérica de Valores), 
Rua Pedro Mainente até o ponto inicial.  
PARQUE LINEAR-015 - Começa na confluência da Rua Dr Theodoro Migliano com a Rua 
40 (codlog 39.089-5), segue pela Rua 40, Rua Filomena Blois Rizzo, Avenida Darcy Reis, 
Rua Dr Theodoro Migliano, até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-016 - Começa na confluência da Rua Odair Pimentel com Avenida Darcy 
Reis, segue pelo Avenida Darcy Reis, Rua Filomena Blois Rizzo, Rua 40 (codlog 39.089-5), 
Rua Dr Theodoro Migliano, segmento 1-2 (divisa da Área Verde Municipal 5.945 com a 
quadra 317 do setor fiscal 160 da Planta Genérica de Valores), Rua Odair Pimentel até o 
ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-017 - Começa na confluência do Avenida Darcy Reis com a Rua Cicero 
Fontão Caixeta,segue pela Rua Cicero Fontão Caixeta, segmentos 1-2 e 2-3 (divisa da Área 
Verde Municipal 5.946 com a quadra 84 do setor fiscal 160 da Planta Genérica de Valores), 
segmento 3-4 (divisa da Área Verde Municipal 5.946 com a quadra 320 do setor fiscal 160 
da Planta Genérica de Valores), Rua Octavio Vannini, Avenida Darcy Reis até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-018 - Começa na confluência da Rua Boris Alexandre com a Rua 1 
(codlog 30.370-4), segue pela Rua 1, segmento 1-2 (divisa da Área Verde Municipal 1.443 
com a quadra 294 do setor fiscal 160 da Planta Genérica de Valores), segmento 2-3 (divisa 
da Area Verde Municipal 1.443 com a quadra 29 do setor fiscal 160 da Planta Genérica de 
Valores), Rua Boris Alexandre até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-019 - Começa na confluência da Rua Oseas Gomes de Oliveira com a 
Rua Milton Vieira, segue pela Rua Milton Vieira, Avenida Darcy Reis, Rua Adriano Silva, 
Rua Arroio Cambara, Rua Oseas Gomes de Oliveira até o ponto inicial. 
 
PARQUE LlNEAR-020 - Começa na confluência da Av Francisco de Assis Dinis com a Rua 
Charanga do Circo, segue pela Rua Charanga do Circo, Rua Milton Oliveira, Rua Oseas 
Gomes de Oliveira, segmento 12 (divisa da Área Verde 5.940 com a quadra 299 do setor 
fiscal 160 da Planta Genérica de Valores), Av Francisco de Assis Dinis até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-029 - Começa na confluência da Av Pirajussara com a Av. Albert 
Bartholome, segue pela Av. Albert Bartholome, Av. Pirajussara até o ponto inicial. 
 
PARQUE LINEAR-030 - Começa na confluência da Av Pirajussara com o segmento 1-2 
(divisa da quadra 165 com a quadra 218 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores), 
segue pelo segmento 1-2, Rua Felice Bruni, segmento 3-4 (divisa da quadra 165 do setor 
fiscal 159 da Planta Genérica de \falares com a Área Verde Municipal 5.866), segmento 4-5 
(quadra 165 do setor fiscal 159 da Planta Genérica de Valores), Av Pirajussara até o ponto 
inicial.  
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 
QUADRO Nº 01A do – Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
REDE HÍDRICA AMBIENTAL - CAMINHOS VERDES 2006 E 2012 

 

CAMINHO VERDE 2006 – PDE 

Via Descrição 

Av.  Escola Politécnica da Av. Eng. Billings a Rod. Raposo Tavares 

Av.  Corifeu de Azevedo Marques da Av. Escola Politécnica a Av. Dr. Vital Brasil 

Av. Dr. Vital Brasil da Av. Corifeu de Azevedo Marques a Av. Eusébio Matoso 

Rua Alvarenga da Ponte da Cidade Universitária a Rua Sapetuba 

Av. Afrânio Peixoto da Rua Alvarenga a Pç. Vicente Rodrigues 

Av. Waldemar Ferreira da Pç. Vicente Rodrigues a Av. Eusébio Matoso 

 

Av. Prof. Francisco Morato 

da Av. Eusébio Matoso a divisa do Município de São Paulo 

com Município de Taboão 

Av. Lineu de Paula Machado da Av. Eusébio Matoso a Av. dos Tajuras 

Av. dos Tajuras da Av. Lineu de Paula Machado a Ponte Cidade Jardim 

Av. Eliseu de Almeida da Av. Caxingui a Av. Pirajussara 

 
Av. Pirajussara 

da Av. Eliseu de Almeida a divisa do Município de São Paulo 
com Município de Taboão 

Av. Eng. Billings da Av. Escola Politécnica a Ponte Cid. Universitária 

Av. Marginal do Rio Pinheiros da Ponte da Cidade Universitária a Ponte do Morumbi 

 

CAMINHO VERDE 2012 – PDE 

Via Descrição 

Av. Eng. Oscar Americano da Av. dos Tajuras a Pç. Do Crepúsculo 

Av. Morumbi da Pç. Do Crepúsculo a Ponte Morumbi 

Av. Jorge João Saad da Av. Prof. Francisco Morato a Pç. Roberto Gomes Pedrosa 

Av. Jules Rimet da Pç. Roberto Gomes Pedrosa a R. Gal. Euclides Figueiredo 

Rua Dr. Flávio Américo Maurano da Av. Morumbi a Rua Sen. Otávio Mangabeira 

 

CAMINHO VERDE 2006 - PLANO REGIONAL 

Via Descrição 

Av. Valentim Gentil da Rua Magalhães de Castro a Pç. Vicente Rodrigues 

Rua Camargo da Pç. Vicente Rodrigues a Av. Caxingui 

Av. Caxingui da Av. Dr. Vital Brasil a Rua Camargo 

Av. Prof. Mello de Moraes da Rua Alvarenga a Av. Dr. Vital Brasil 

Rua Adolfino de Arruda Castanho da Av. Escola Politécnica a Av. Rio Pequeno 

Av. Otacílio Tomanik da Av. do Rio Pequeno a Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia 

Av. Waldemar Roberto da Av. Escola Politécnica a Rua Maria Rita Balbino 

Rua Maria Rita Balbino da Av Waldemar Roberto a Rua Siguenori Tateishi 

Rua Siguenori Tateishi da Rua Maria Rita Balbino a Rua José Cerqueira Bastos 

Rua José Cerqueira Bastos da Rua Siguenori Tateishi a Rod. Raposo Tavares 

Av. Eng. Heitor Antonio Eiras 
Garcia 

da Av. Otacílio Tomanik a Rua José Cerqueira Bastos 

Av. José de Araújo Ribeiro da Av. Escola Politécnica a Rua Eduardo de Noronha 

Rua Eduardo de Noronha da Av. José de Araújo Ribeiro a Rua Dominique Lagru 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 
QUADRO Nº 01A do – Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
REDE HÍDRICA AMBIENTAL - CAMINHOS VERDES 2006 E 2012 

 

CAMINHO VERDE 2012 - PLANO REGIONAL 

 

Via Descrição 

Rua João de Castro Prado da Rua Gal. Euclides Figueiredo a Rua João Ortiz Monteiro 

Rua Sen. Otávio Mangabeira da Rua João Ortiz Monteiro a R. Dr. Flávio Américo 
Maurano 

Rua José Alvares Maciel da Av. Corifeu de Azevedo Marques a abertura do Túnel 
proposto 

Av. Dep. Jacob Salvador Zuebil da abertura do Túnel proposto a Av. Prof. Francisco Morato 

Rua Vinte e Três de Outubro da Av. Eliseu de Almeida a Av. Prof. Francisco Morato 

Rua Martim Chambiges da Av. Prof. Francisco Morato a Av. Gethsemani 

Rua Paolo Agostini da Av. Marginal a Pç. Vitor Capoul 

Rua Eudoro Lincoln Berlink da Pç. Vitor Capoul a Rua Adherbal Stresser 

Rua Gal. Asdrúbal da Cunha da Rod. Raposo Tavares a Av. Eng. Heitor Antonio Eiras  

Rua Nazir Miguel da R. Aguinaldo de Macedo a Rua Padre Jacome de 
Queiroz 

Rua Padre Jacome de Queiroz da Rua Nazir Miguel a Rua Isabel 

Rua Isabel Da Rua Padre Jacome a Av. Eng Heitor Antonio Eiras 
Garcia 

Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia da Rua Isabel a Rua Caetano Bizarro 

Rua Caetano Bizarro da Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia a Rua José Xavier 
Guimarães 

Rua José Xavier Guimarães da Rua Caetano Bizarro a Rua Projetada (entre Rua José 
Xavier Guimarães e Rod. Raposo Tavares) 

Rua Projetada (entre Rua José 
Xavier Guimarães e Rod. Raposo 
Tavares) 

da Rua José Xavier Guimarães a Rod. Raposo Tavares 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 

QUADRO Nº 01B do Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

REDE HÍDRICA AMBIENTAL – COLETORES TRONCO 2006 E 2012 

 

COLETORES-TRONCO 

 

DISTRITO COLETOR-TRONCO HORIZONTE EXTENSÃO 

Av Eliseu de Almeida 2006 2.470m 

Av Jorge João Saad 2006 475m 

BUTANTÃ 

Córrego Caxingui 2006 530m 

Av Eliseu de Almeida 2006 2.124m 

Av Pirajussara 2006 1.090m 

Av Antonio S Penteado / Cemitério 

da Paz 

2006 815m 

R Cedrolandia / R Olímpio 

Rodrigues 

2006 938m 

R Alessandro Bibiena 2006 813m 

MORUMBI 

 

R Edvar Camilo / R J J do Amaral 2006 486m 

Av Jorge João Saad 2006 1.440m 

Av Corveta Camacuã 2006 550m 

Tr São Paulo Antigo 2012 880m 

VILA SONIA 

Av Pirajussara 2012 1.290m 

Raposo Tavares 2012 400m 

Córrego do Espanhol 2012 670m 

Córrego Jd D´Alva 2012 1.587m 

Av Pujais Sabate 2012 1.630m 

Córrego Água Podre 2012 1.797m 

RIO PEQUENO 

Av Waldemar Roberto 2012 1.580m 

Raposo Tavares 2012 2.700m 

R Augusto Benassi 2012 923m 

Ribeirão Jaguaré 2012 2.540m 

Cemitério Israelita 2012 571m 

RAPOSO TAVARES 

Av Dr Silvio Margarido 2012 1.533m 
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Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Lapa – PRE - LA 

QUADRO – 01 do Livro VIII – Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

Rede Estrutural Hídrica Ambiental – Caminhos Verdes 

 
Folha 1/2 

DISTRITO ORIGEM 

ANO META 

LOCALIZAÇÃO 

Jaguara PDE 2006 Marginal direita do rio Tietê - em toda via adjacente ao distrito 

Jaguara PDE 2012 Av. Domingos de Souza Marques - em toda via do distrito 

Jaguara PDE 2012 R. Angione Costa - desde rodovia Anhanguera até a marginal direita do rio 
Tietê 

Jaguara PRE 2006 Faixa dupla, intercalada em toda marginal da rodovia Anhanguera até R. 
Paúva 

Jaguara PDE 2012 Av. Manuel Monteiro  Araujo - desde rod. Anhanguera até marginal do rio 
Tietê 

Jaguara PRE 2006 Rua Antonio Ayrosa 

Jaguara PRE 2006 Av. Mutinga 

Jaguara PRE 2006 Av. Manuel Monteiro de Araujo e Av. Alexandre Colares - trechos paralelos à 
rodovia  Anhanguera 

Jaguaré PDE 2006 Av. Escola Politécnica 

Jaguaré PDE 2006 Marginal Pinheiros - em toda via adjacente ao distrito 

Jaguaré PRE 2006 Av. Kenkiti Simomoto, Av. Bolonha, Rua Francisco Ferrari, Av. Leão Machado 

Jaguaré PRE 2006 R. Andries Both, R. Antoine Bourdelle, Av. Eng. Billings até Av. José M.da 
Silva 

Jaguaré PR 2006 Av. Presidente Altino e Av. Antônio de Souza Noschese 

V. Leopoldina PDE 2006 Av. Dr. Gastão Vidigal 

V. Leopoldina PDE 2006 Marginal Pinheiros 

V. Leopoldina PDE 2006 Marginal Tietê 

V. Leopoldina PDE 2006 Av. Queiroz Filho - da marginal Pinheiros até a Praça Apecatu 

V. Leopoldina PRE 2006 Rua Potsdam e Rua Brentano 

V. Leopoldina PRE 2006 Av. Imperatriz Leopoldina e Rua Major Palladino 

V. Leopoldina PRE 2006 Rua Guaipá 

V. Leopoldina PRE 2006 Av. Mofarrej - da Av. Imperatriz Leopoldina até Rua Orthao 

Lapa PDE 2006 Av. Ermano Marchetti 

Lapa PDE 2006 Rua Ricardo Cavatton 

Lapa PDE 2006 Av. José Maria de Faria 

Lapa PDE 2006 Avenida Comendador Martinelli 

Lapa PDE 2006 Rua Monte Pascoal, Rua Brig. Gavião Peixoto, Rua Barão de Jundiaí, Rua 
Clélia 

Lapa PDE 2012 Rua Pio XI - da Rua Barão de Jundiaí até a Rua Cerro Corá 

Lapa PRE 2006 Rua Aurélia 

Lapa PRE 2006 Av. Raimundo Pereira de Magalhães 

Lapa PRE 2006 Av. Ricardo Medina 

Lapa PRE 2012 Rua Ribeiro de Barros 
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Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Lapa - PRE - LA 
Quadro nº 01 do Livro VIII anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
Rede Estrutural Hídrica Ambiental - Caminhos Verdes 
 
                                                                                                                                                                                         Folha 2/2 

Perdizes PDE 2006 Avenida Sumaré 

Perdizes PDE 2012 Avenida Pacaembu 

Perdizes PDE 2012 Rua Min. Sinésio Rocha, Rua Mário Cardoso, Rua Ribeiro de Barros, Rua 
João Tavares de Miranda, Rua Venâncio Aires 

Perdizes PRE 2006 Rua Apinajés 

Perdizes PRE 2006 Av. Pompéia - da Rua Estevão Barbosa até a Rua Venâncio Aires 

Perdizes PRE 2006 Viela DAE - da Avenida Prof. Afonso Bovero até a Rua Catalão 

Barra Funda PDE 2006 Avenida Antártica - até Avenida Marquês de São Vicente 

Barra Funda PDE 2006 Avenida Marquês de São Vicente 

Barra Funda PDE 2006 Marginal do Rio Tietê 

Barra Funda PDE 2006 Avenida Dr. Abrão Ribeiro 

Barra Funda PDE 2006 Avenida Francisco Matarazzo 

Barra Funda PDE 2006 Avenida Nicolas Boer 

Barra Funda PDE 2012 Avenida Pacaembu 

Barra Funda PR 2006 Rua Quirino dos Santos 

Barra Funda PR 2006 Rua José Gomes e Rua Falcão 

Barra Funda PR 2006 Rua do Bosque 

Barra Funda PR 2006 Rua Dr. Rubens Meireles 

Barra Funda PR 2012 Rua Tomás Edson desde a Rua da Várzea até à Praça Luís Carlos Mesquita 

Barra Funda PR 2012 Rua José de Oliveira Coutinho e Rua do Cano 

Barra Funda PR 2012 Rua Robert Bosh 

Barra Funda PR 2012 Rua Dr. Edgar Teotônio Santana 

Barra Funda PR 2012 Rua Moisés Kahan 

Barra Funda PR 2012 Rua Tomás Edson da Praça Luís Carlos Mesquita à Av. Presid. Castelo 
Branco 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – PRE-PI 
QUADRO Nº 01 do Livro XI, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
 
PARQUES 
 

1. Perímetro Parque do Povo – 2012 
Av. Nações Unidas, alça de acesso à ponte Cidade Jardim, Av. Cidade Jardim, Rua Brigadeiro Haroldo 
Veloso, Rua São Marum, Av. Nações Unidas. 

2. Perímetro Parque Waldir Azevedo – 2012 
Av. São Gualter, Rua São Domingos, Rua Japuranga, Rua Cerro Corá, Rua Laura Vicuna, Av. São 
Gualter. 

 

 

 

 
 
PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – PRE-PI 
QUADRO Nº 01A do Livro XI, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
REDE ESTRUTURAL HÍDRICA AMBIENTAL - CAMINHOS VERDES 
 
CAMINHOS VERDES 2012 
 

Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini 
Avenida Roque Petroni 
Avenida Morumbi 
Avenida Chucri Zaidan 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – PRE-PI 

QUADRO Nº 01B do Livro XI, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

OBRAS DE DRENAGEM 

 

Córrego Verde – 1° braço (Vila Madalena e Pinheiros) 

Trecho entre a rua Girassol, rua Belmiro Braga até a rua Arthur de Azevedo. 

Execução de serviços de recuperação de galerias, com extensão de 610,00 
metros; 

Córrego Verde – 2° braço 

Trecho entre a rua João Moura até o rio Pinheiros. 

Execução de serviços de recuperação de galerias, com extensão de 4.718,80 
metros; 

Córrego das Corujas (Vila Madalena e Alto de Pinheiros) 

Trecho sob a Avenida das Corujas até Avenida Prof. Frederico Hermann Jr. 

Execução de serviços de recuperação de galerias, com extensão de 2.296,30 
metros; 

Rua Abegoária (Vila Madalena) 

Trecho entre Avenida Heitor Penteado até Rua Patápio Silva. 

Construção de um piscinão para represamento de águas pluviais; 

Córrego Bellini (Alto de Pinheiros) 

Trecho desde a praça Emília Barbosa Lima, sob a av. Arruda Botelho, até o rio  

Pinheiros. 

Execução de serviços de recuperação de galerias, com extensão de 2.223,00 
metros; 

Córrego Sapateiro (Itaim-Bibi) 

Trecho entre Avenida República do Líbano até o Rio Pinheiros. 

Execução de serviços de recuperação de galerias, com extensão de 1.320,00 
metros; 

Córrego da Traição e dreno do Brooklin (Vila Olímpia e Brooklin) 

Trecho sob a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida Eng° Luiz Carlos Berrini. 

Execução de serviços de recuperação de galerias, com extensão de 6.005,07 
metros; 

Rua Guararapes (Brooklin) 

Trecho entre Avenida Santo Amaro até Avenida Eng° Luis Carlos Berrini. 

Construção de galeria, com extensão de 500 metros; 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – PRE-PI 
QUADRO Nº 01C do Livro XI, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
ÁREAS DE RISCO 
 
 
PERÍMETROS DE ÁREAS COM DECLIVIDADE SUPERIOR A 60% 
 
 
PERÍMETRO 1 
R.Peixoto Gomide, Alameda Itú, Alameda Casa Branca, Alameda Franca, fecha na R. Peixoto 
Gomide. 
 
 
PERÍMETRO 2 
R. Abegoária, R Medeiros de Albuquerque, R. Aspicuelta, R Simpatia, fecha na R. Abegoária.  
 
 
PERÍMETRO 3 
R. Agissê, R. Luminárias, R. João Moura, R. Madalena, R. Felipe Cavalcanti, R. Iperó , fecha na R. 
Agissê. 
 
 
PERÍMETRO 4 
R. Raul Adalberto de Campos, Adalberto de Campos, R. Nazaré Paulista, R. Pereira Leite, R. 
Armando Pinto, R. Orós, R. Dom Rosalvo, R. Visconde de Araruama, R. Min. Américo Marco Antonio, 
R. Max Engelhardt, Av. das Corujas, fecha na R. Raul Adalberto de Campos. 
 
 
 
PERÍMETROS DE ÁREAS COM DECLIVIDADE ENTRE 25 E 60% 
 
 
PERÍMETRO 5 
R. Raul Adalberto de Campos, R. François Clovet, R. Araioses, R. Heitor Penteado, R Juatuba, R. 
Oscar Caravelas, R. Heitor Penteado, R. Borges de Barros, R. Aurora Contieri, R. Borges de Barros, 
R. Sen. Cesar Lacerda Vergueiro, R. Harmonia, R. Marinho Falcão, R. Paulistânia, R. Agissê, R. 
Rodésia, R. Girassol, R. Francisco Isoldi , R. Dom Rosalvo, R. Orós, Viela 2, R. Pereira Leite, R. 
Nazaré Paulista, R. Raul Adalberto de Campos. 
 
 
PERÍMETRO 6 
R. Madalena, R. João Moura, R. Abegoária, R. Heitor Penteado, R. Monsanto, R. Miranda 
Montenegro, R. João Moura, R. Gabriel de Brito, R. Francisco Farel, R. João Moura, R. Amália de 
Noronha, R. Cristiano Viana, Av. Paulo VI, R. Oscar Freire, R. Amália de Noronha, Av. Dr. Arnaldo, R. 
Galeno de Almeida, R. Capote Valente, R. Cardeal Arcoverde, R. Oscar Freire, R. Teodoro Sampaio, 
Amália de Noronha, Av. Dr. Arnaldo, R. Galeno de Almeida, R. Capote Valente, R. Cardeal Arcoverde, 
R. Oscar Freire, R. Teodoro Sampaio, R. Lisboa, R. Conde de Souzel, R. Dr. Louis Conty, R. Patápio 
Silva, R. Mário de Alencar, R. Gonçalo Afonso, R. Medeiros de Albuquerque, R. Gerard David, R. 
Abegoária, R. Simpatia, R. Harmonia, fecha na R. Madalena. 
 
 
PERÍMETRO 7 
R. Pe. João Manuel, Al. Itú, R. Peixoto Gomide, Al. Franca, Al. Casa Branca, Al. Itú, Av. Nove de 
Julho, Al. Franca, Al. Casa Branca, R. José Maria Lisboa, fecha na R. Pe. João Manuel. 
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Plano Regional Estratégico da Subprefeitura SÉ – PRE – SÉ 

QUADRO – 01 do Livro IX – Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

Rede Estrutural Hídrica Ambiental 
 

 Elementos Origem Ano Meta 

1.1. Reservatórios de Retenção (piscinões)   

 Córrego Nove de Julho – Praça 14 Bis  PDE 2006 

 Córrego Nove de Julho – Praça das Bandeiras  PDE 2006 

 Córrego Moringuinho – baixada do Glicério  PRE 2012 

 Córrego da Aclimação – Largo do Cambuci  PRE 2012 

1.2 Caminhos Verdes   

 Avenida Radial Leste  PDE 2006 

 Avenida do Estado – Juntas Provisórias – Av. P L I A Mello  PDE 2006 
 Avenida Dom Pedro I PDE 2006 
 Avenida Tiradentes – Avenida Santos Dumont  PDE 2006 
 Rua Brigadeiro C. Peixoto  PDE 2006 
 Avenida 23 de Maio  PDE 2006 
 Avenida Pacaembu  PDE 2006 
 Av. General Olímpio da Silveira – Av. São João  PRE 2006 
 Rua da Consolação – Av. Ipiranga – Av. Senador Queirós  PRE 2006 
 Av. Marquês de São Vicente – Rua Norma Pieruccini – Rua Sérgio Tomás  PRE 2006 
 Rua Muniz de Souza  PRE 2006 
 CV 01-Começa na confluência da rua Treze de Maio com a av. Paulista, 

até rua Santo Antônio 
PRE 2012 

 CV 02-Rua Rui Barbosa  PRE 2012 
 CV 03-Eixo da ferrovia entre as ruas Lopes Chaves e al. Ribeiro da Silva  PRE 2012 

1.3 Parques   

 Parque Dom Pedro II PDE 2006 

 P 01 – Praça Charles Miller PRE 2006 

 P 02 – Praça Franklin Roosevelt PRE 2006 

 P 03 – Quadra entre as ruas Caio Prado, rua Augusta, rua da Consolação, 
rua Marquês de Paranaguá            

PRE 2006 
 

 P 04 – Praça Nina Rodriguez  PRE 2006 

 P 05 – Praça José Vicente Nóbrega  PRE 2006 

 P 06 - Começa no Viaduto Cap. Pacheco e Chaves com av. do Estado, 
viaduto  Pacheco e Chaves até Av. Henry Ford, voltando para o eixo da 
ferrovia até a rua Presidente Batista Pereira, rua Batista Pereira, av. do 
Estado,  Avenida do Estado até o Viaduto 31 de Março voltando ao ponto 
inicial 

 

PRE 

 

2012 
 

 P 07 – Parque do Gato , área de 124.000m2 entre R. Sérgio Tomás e Av  
            Presidente Castelo Branco  

 2006 
 

1.4. Parques Lineares   

 PL – 01 - Eixo da ferrovia começando na av.do Estado até o viaduto 
Pacaembu 

PRE 2012 
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Item Descrição Perímetro Meta

4. Rua Sena  Madureira Partindo da Rua Sena Madureira, segue pela Av. Prof. Noé Azevedo, Rua 
Vergueiro até encontrar a Av. 23 de Maio5. Av. José Maria Whitaker Av. José Maria Whitacker em toda sua extensão até encontrar a Av. 
Rubem Berta no Viaduto Onze de Junho

7. Av. Ricardo Jafet (córrego 
Ipiranga)

Inicia-se na Av. Prof. Abraão de Moraes/Av.Dr. Ricardo Jafet até encontrar 
a Rua Cel. Diogo

9. Av. Hélio Pellegrino Entre a Av. Santo Amaro e Av. República do Líbano 2006

1. Córrego Uberaba Av. Prof. Ascendino Reis

2. Córrego Uberaba Pça. Juca Mulato - Av. Rubem Berta

3. Córrego Uberaba Av. Iraé

Nota: A Rede Hídrica Ambiental está delimitada no Mapa 01 - Vila Mariana

Implantação do Parque 
Cultural Vergueiro

2006

Reservatórios de 
Retenção (Piscinão) - 
PDE

Caminhos Verdes - PDE

2012

Rua Breno Ferraz do Amaral, Avenida Dr. Ricardo Jafet, Rua Maestro 
João Batista Julião, Rua Eng.Guilherme Winter 2006

6. Av. dos Bandeirantes A partir da Av. Santo Amaro, segue pela Av. Bandeirantes, Av. Affonso 
D'escragnolle Taunay até encontrar a Av. Prof. Abraão de Moraes

8. Av. 23 de Maio/ Av. 
Rubem Berta

Av. Moreira Guimarães / Av. Rubem Berta/ Av. 23 de Maio até encontrar o 
Viaduto dos Imigrantes na Av. Ibirapuera

2. Av. Indianópolis Inicia-se a partir da Av. Jabaquara seguindo pela Av. Indianópolis até a Av. 
Ibirapuera

3. Av. Ibirapuera Inicia-se na Av. dos Bandeirantes até encontrar com a Av. Rubem Berta

Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Vila Mariana - PRE - VM

QUADRO 01 do Livro XII - Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

REDE HÍDRICA AMBIENTAL

1. Av. República do Líbano Entre Av. Ibirapuera e Av. Quarto Centenário.
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 

QUADRO Nº 02 do Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

REDE VIÁRIA ESTRUTURAL – Abertura de vias 2006 e 2012 

 

ABERTURA DE NOVAS VIAS 

 

Proposta PDE 2006 

Distrito Extensão (m) Localização 

Vila Sônia  435,42 Av Pirajussara a Av Prof Francisco Morato 
 

Proposta PDE 2012 

Distrito Extensão (m) Localização 

Butantã 537,77 R José Alvares Maciel a Av Dep Jacob Salvador Zuebil (túnel) 
203,35 Av Circular a Av Diogo Gomes Carneiro Raposo Tavares 
774,64 R Alberto A. Fontes a Av Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia 

 

Proposta PR 2006 

Distrito Extensão (m) Localização 

135,48 Av Eng Billings a Av Prof Mello de Moraes Butantã 

438,27 Av Prof Mello de Moraes a Av Caxingui 

293,45 Av Duquesa de Goiás a Marginal Pinheiros 

733,21 Av Giovanni Gronchi a Rua Pedro Avancine ( tunel ) 

100,57 R Tajurás a Rua São Bonifácio 

Morumbi 

405,85 Rua João de Castro Prado (oficial não executada) 

Raposo Tavares 2000,59 Marg Rap Tavares trecho viad Paulinas a passag R 
Piemonteses 

265,40 Av Dr. Guilherme Dumont Villares a R Dr. Luis Migliano Vila Sônia 

317,74 R Alfredo Mendes a R Dr. Luis Migliano 
 
Proposta PR 2012 

Distrito Extensão (m) Localização 

479,97 Av Dr. Silvio Margarido a Rod Raposo Tavares 

129,78 R Agnaldo de Macedo a R Nazir Miguel 

120,55 R Eudoro Lincoln Berlink a R Paolo Agostini 

155,26 R Gov Lucas Nogueira Garcez a R dos Piemonteses 

Raposo 
Tavares 

473,00 AvEng. Heitor A Eiras Garcia a alça acesso Rod. Raposo 
Tavares 

53,31 Av Eliseu de Almeida a R 23 de Outubro 

364,84 AvFrei Macario de S João a RProf José Horácio Meireles 
Teixeira 

123,20 Av Gethsemani a Av Frei Macario de São João 

137,46 R 23 de Outubro a R Martin Chambiges 

308,81 R Martin Chambiges a Av Gethsemani 

114,94 Rua Alessandro Bibiena a Denis Chaudet 

Vila Sônia 

109,18 Rua Alessandro Bibiena ao logradouro Codlog N10517 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 

QUADRO Nº 02A do Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
REDE VIÁRIA ESTRUTURAL – Melhoria de vias existentes 2006 e 2012 
 

MELHORIA DE VIAS EXISTENTES 

 

Proposta PDE 2006 

 

Distrito Extensão (m) Localização 

Butantã/Morumbi/Vila Sônia 6.731,21 Av Prof Francisco Morato 

 

 

Proposta PDE 2012 

 

Distrito Extensão (m) Localização 

Butantã 529,15 R José Álvares Maciel 

436,66 Av Circular  

Raposo Tavares 341,84 Av Diogo Gomes Carneiro 

 

 

Proposta PR 2006 

 

Distrito Extensão (m) Localização 

2919,28 Av Prof Mello de Moraes 

634,99 Av Caxingui 

Butantã 

 

 1138,62 Av Comendador Alberto Bonfiglioli 

900,72 Av Marginal Pinheiros invertida 

2127,94 Av Marginal Pinheiros com Curumins 

605,18 R Pedro Avancine 

734,1 Av Jules Rimet trecho Pde Lebret a R João de 
Castro Prado 

616,48 R Senador Otávio Mangabeira 

849,51 R Padre Lebret 

329,70 Av Jules Rimet trecho pça Roberto G Pedrosa a 
Pde Lebret 

Morumbi 
 

 

279,56 R São Bonifácio 

819,69 R Gen Asdrubal da Cunha 

866,61 Av Dr Silvio Margarido 

2776,49 Est de Sto Amaro com Est do Jaguaré 

Raposo Tavares 

2700,06 Av Eng Heitor Antonio Eiras Garcia trecho Estr Sto 
Amaro ao final 

246,54 R Adolfina de Arruda Castanho Rio Pequeno 

1889,96 Av do Rio Pequeno 

Rio Pequeno / Butantã 3274,85 Av Eng Heitor Antonio Eiras Garcia trecho Corifeu 
a Raposo 

399,10 Av Monsenhor Manfredo Leite Vila Sônia 

334,64 R Alfredo Mendes 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 

QUADRO Nº 02A do Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
REDE VIÁRIA ESTRUTURAL – Melhoria de vias existentes 2006 e 2012 
 

Proposta PR 2012 

 

Distrito Extensão (m) Localização 

Morumbi 960,43 R Clementine Brenne 

Raposo Tavares / Rio 
Pequeno 

1678,49 
R Gov Lucas Nogueira Garcez e R Joaquim 
Lapas Veiga 

Raposo Tavares / Vila Sônia 764,86 R Denis Chaudet 

370,04 Est São Paulo Paraná 

1908,34 Av Um + R Agnaldo de Macedo 

847,17 R Nazir Miguel + R Isabel 

751,34 R Agostinho de Azevedo 

617,69 R dos Piemonteses 

480,05 R Alberto A. Fontes 

743,93 R Paolo Agostini 

413,65 R Eudoro Lincoln Berlink 

439,89 R Angelo Aparecido Santos Dias 

337,30 R Dom Francisco Cardoso Ayres 

416,04 R Domingos Rosólia 

507,53 R Prof João de Lorenzo 

895,74 Rua General Asdrubal da Cunha 

541,39 R Érico Veríssimo 

1236,02 R Cachoeira do Poraquê 

Raposo Tavares 

609,53 Viaduto Paulinas 

564,14 R José Cerqueira Bastos 

749,52 R Maria Rita Balbino 

Rio Pequeno 

1086,86 R Waldemar Roberto 

260,83 R 23 de Outubro 

228,83 R Martin Chambiges 

514,13 Av Gethsemani 

437,87 Av Frei Macario de São João 

455,15 R Alessandro Bibiena 

644,86 R São Pedro Fourrier 

296,51 Av D Jaime de Barros Camara 

Vila Sônia 

979,97 R Brig Armando Trompowsky 
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ – PRE-BT 

QUADRO Nº 02B do Livro X, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

REDE VIÁRIA ESTRUTURAL – Intervenções pontuais 2006 

 

Intervenções Pontuais 

 

No. Distrito Localização 

1 Raposo Tavares / Rio 
Pequeno 

Duplicação de viaduto permitindo o acesso da Av Escola 
Politécnica com a Rodovia Raposo Tavares no sentido São 
Paulo 

2 Butantã Alça da Ponte Cidade Universitária fazendo a ligação direta 
com a Av. Prof. Mello de Moraes. 

3 Butantã Melhoramento da passagem subterrânea sob a Rodovia 
Raposo Tavares 

4 Butantã Transposição da Av Eng Billings na altura da Av Escola 
Politécnica permitindo a ligação no sentido da Av Nações 
Unidas à Av Escola Politécnica 

5 Butantã Viaduto para passagem em desnível da Av. Francisco Morato 
sobre a Av. Valdemar Ferreira. 

6 Morumbi Criação de complexo de viadutos ligando a Av. Marginal do 
Rio Pinheiros a Avenida Água Espraiada. 
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Quadro 02 – do Livro VIII - Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
Rede Viária Estrutural – Abertura de Vias, Melhoramento Viário – 2006 e 2012

Nº Origem Ano 
Meta

Proposta Objetivo Distrito

PRE
2012
PRE
2006
PRE
2006

Melhorar as condições de fluidez na travessia em desnível e garantir a
acessibilidade do bairro da V. Nova Jaguara e a Via Anhanguera;
Compatibilizar com o projeto de alargamento da Av. Candido Portinari e com
isso permitir uma melhor integração entre os Distritos de Jaguara e de São
Domingos.
Eliminar o tráfego de passagem na Vila Anastácio, na alça de acesso à via
Anhanguera, e melhorar as condições de segurança e fluidez nas vias
envolvidas.
OBS.: são necessárias gestões junto ao Governo do Estado e à AutoBan para

execução da obra.

7 PRE       
2006

Construção de obra de arte, para cruzamento em
desnível das avenidas Corifeu de Azevedo Marques,
Escola Politécnica e Jaguaré.

Melhorar as condições de segurança e fluidez na avenida e 
conseqüentemente garantir o bom desempenho do corredor de ônibus na Av. 
Jaguaré.

Jaguaré

Melhorar as condições de fluidez e de acessibilidade na região. Jaguará

Construção de passarelas para acesso às estações da
CPTM (linha C) – CEAGESP e Pq. Vila Lobos.

Melhorar as condições de acessibilidade às estações da linha C da CPTM, aos
usuários do distrito do

Jaguaré

Alargamento da Avenida Cândido Portinari

Implantação de nova via no eixo do leito desativado do
ramal da CPTM, na região do Jaguaré

Reurbanização da região e criação de alternativa viária Jaguaré Jaguaré

Ampliação da passagem sob a Via Anhanguera e
construção de novos viadutos nas pistas laterais da Via
Anhanguera, sobre a Rua Paúva. Jaguará

3

4

5

6

2

1

Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Lapa – PRE-LA

PRE       
2012

Vila 
Leopoldina / 

Lapa

Construção de alças direcionais de/para a Via
Anhanguera e duplicação da Ponte Atilio Fontana
(semelhante à articulação da Rod. Bandeirantes)

Alargamento / melhorias viárias da Av. Pres. Altino entre
a divisa do  Município e a Av. Eng. Billings.

Melhorar as condições de acessibilidade à estação de Pres. Altino da CPTM e
de segurança e fluidez na avenida. Jaguaré

PRE       
2006

PRE       
2012
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Nº Origem Ano 
Meta

Proposta Objetivo Distrito

Melhorar as condições de segurança e fluidez na avenida, e
conseqüentemente o bom desempenho do corredor de ônibus na Av. Jaguaré.

Permitir melhor integração dos distritos de Jaguaré, Rio Pequeno e Butantã (a
oeste do rio Pinheiros) com a Vila Leopoldina, Lapa e Pinheiros (no centro
expandido de São Paulo)

15 PRE Complemento de via Ligação da avenida Francisco Matarazzo com item 16 Barra Funda

8

9
Implantação de melhorias viárias na Av. Corifeu de
Azevedo Marques, no trecho compreendido entre
Osasco e a Av. Jaguaré

Melhorar as condições de segurança e a fluidez no local, além de arantir a
prioridade para o transporte  coletivo na região.

PRE      
2012

PRE          
2006

Jaguaré

10
Construção de passarelas de interligação da Lapa com
Lapa de Baixo ou reforma da trincheira  existente.

Melhorar a acessibilidade local e a integração entre os bairros citados. 
Lapa

PRE          
2006

11
Ligação da R. John Harisson com a Vila Anastácio, com
obra em desnível.

Evitar passagem de nível da linha B da CPTM e possibilitar a implantação de
nova ligação viária. (Av. Ermano Marcheti para Av. Dr. Gastão Vidigal)

12
Duplicação da Av. Heitor Penteado (pista subterrânea) Melhorar as condições de egurança e fluidez do corredor Av. Dr. Arnaldo / Av.

Heitor Penteado / Av. Cerro Corá e segregando o trânsito local do trânsito de
passagem pela região.

PRE          
2012

PRE          
2006

Lapa

13
Interligação da Avenida Marquês de São Vicente com a
rua Tomas Edson até a marginal do Tietê

Desafogar as transposições existentes na região e permitir melhor
acessibilidade ao bairro da Freguesia do Ó. Ligar a avenida Marquês de São
Vicente com a nova ponte proposta no PDE para a região.

Lapa
PRE        
2006

14

Implantação de nova via que sirva de apoio (alternativa)
à Av. Francisco Matarazzo, paralela às linhas da CPTM,
desde as proximidades da Av. Sumaré, passando sob a
Av. Pompéia e bifurcando para o viaduto (em direção a
Freguesia do Ó) e com novo acesso à R. Guaicurus

Criar alternativa de acesso à Lapa / Barra Funda pelo corredor alternativo da
Av. Ermano Marcheti em apoio ao fluxo de tráfego existente na Av. Francisco
Matarazzo e aliviando o tráfego no corredor de ônibus da região

Lapa
PDE       
2006

Jaguaré

Construção de nova ponte sobre a Marginal do Rio 
Pinheiros, ligando a Av. Escola Politécnica à Av. Queirós 
Filho e com alça direcional ligando-a diretamente à pista 
marginal direita do rio Pinheiros.

Lapa
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Nº Origem Ano 
Meta

Proposta Objetivo Distrito

PDE
2012

Lapa

Vila 
Leopoldina

PDE
2006
PDE
2006
PDE
2012
PRE
2012
PDE Barra
2012 Funda
PDE Barra
2012 Funda

Construir uma alternativa de circulação interna à área da Subprefeitura,
desafogando o trânsito nas vias que hoje fazem essa ligação. Integração entre
os distritos da Barra Funda e a Lapa, com a região do CEAGESP e também
com o Jaguaré, Butantã e Pinheiros.

Construção de uma nova via estrutural (tipo N3) entre os 
trilhos do trem da CPTM e a Via marginal do Rio Tietê, 
interligando a Av. Errmano Marchetti  e a Av. Cardeal S. 
C. Copello com alças para o viaduto da Av. Gastão 
Vidigal sobre os trilhos da CPTM.

Melhorar as condições da região e melhorar a articulação entre as principais
vias ao norte da ferrovia, permitindo também melhor articulação com as
transposições existentes sobre a ferrovia. Proporcionar facilidades para
processo de regularização da área.

Lapa         
Barra Funda

16 Interligação da Avenida Pompéia com a Rua Heitor
Penteado.

Interseção em desnível no cruzamento da rua Heitor Penteado com a rua
Nestor Victor. 

Lapa

17 Implantação de interseção em desnível no cruzamento
da Av. Heitor Penteado com Rua Aurélia

Melhorar as condições de fluidez e segurança de trânsito Lapa
PRE        
2012

18

19

Prolongamento da Av. Gastão W. Borghoff, paralela à
linha do trem, até a Rua William Speers (O trecho entre
o Viaduto Pompéia e a Av. Santa Marina está na
Operação Urbana Água Branca)

20 Interligação da avenida Alexandre Colares com a
avenida do Anastácio.

PRE      
2012

PRE      
2012

Jaguara

Interseção em desnível Lapa

21 Interligação da Rua Dr. Gastão Vidigal – Avenida Manuel
Monteiro de Araújo.

Interseção em desnível. Lapa

25 Ponte Júlio de Mesquita Implementação de alça complementar

23 Ponte dos Remédios Implantação de alças complementares

24 Nova Ponte sobre o Rio Tietê Interligação das Avenidas Engenheiro Caetano Álvares e nova via no 
prolongamento da Rua Tomas Edison.

Jaguara

22 Interligação da Avenida Mutinga com a Rodovia 
Anhangüera.

Interseção em desnível
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PLANO REGIONAL ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – PRE-PI 
QUADRO Nº 02C do Livro XI, anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 
Rede Viária Estrutural – Ciclovias e rotas de ciclismo 
 
Ciclovias – 2006 
 

1. Av. Professor Fonseca Rodrigues / Av. Pedroso de Moraes / Av. Faria Lima / Av.  
Hélio Pellegrino 

      extensão aproximada de 10,4 km;  

2. Av. Brasil/Henrique Schaumann/Av. Paulo VI 
     extensão aproximada de 4,5 km;  

3. Av. Europa  
    extensão aproximada de 1,7 km; 

4. Av. Europa/Cidade Jardim 
     extensão aproximada de 2 km; 

5. Av. Morumbi/Roque Petroni Jr. 
     extensão aproximada de 6 km; 
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Plano Regional Estratégico da Subprefeitura SÉ – PRE – SÉ 

QUADRO – 02 do Livro IX – Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 

Rede Viária Estrutural e Coletora – Abertura de Vias, Melhoramento Viário em Desnível 

 

Tipo de Intervenção Origem Ano Meta 

1- Via Projetada (Rua João Teodoro – Rua Bresser)  PDE 2012 

2- Rua João Teodoro (Avenida do Estado – Rua Silvia Telles)  PDE 2012 

3- Rua Prates (Rua José Paulino – Rua Ribeiro de Lima)  PDE 2012 

4- Av. Presidente Castelo Branco (rua Sérgio Tomás – Av. do Estado)  PDE 2012 

5- Via Projetada (Avenida Cruzeiro do Sul – Rua Pascoal Ranieri)  PDE 2012 

6- Rua Pascoal Ranieri (Via Projetada – Av Bom Jardim)  PDE 2012 

7- Av. Bom Jardim (Rua Pascoal Ranieri – Pça Ilo Ottani)  PDE 2012 

8- Praça Ilo Ottani  PDE 2012 

9- Av. do Estado – Av. Tiradentes  PDE 2012 

10- Rebaixamento das vias centrais da Avenida Tiradentes da rua São Caetano 

até o Museu de Arte Sacra 

PRE 2012 

11- Ligação da Avenida Ribeiro de Lima com Avenida Duque de Caxias 
passando 

sob o Jardim da Luz para permitir o fechamento da contra- rótula 

PRE 

 

2012 

12- Passagem de Pedestre saindo do passeio do Masp e interligando com o 

Parque Tenente Siqueira Campos 

PRE 

 

2012 

 

13- Implantar transposição de pedestre interligando o Pátio do Colégio com o 

Parque Dom Pedro II 

PRE 

 

2012 
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Descrição Meta

1. Sistema Viário Estrutural N1: Av. dos Bandeirante ---

---

1. Melhoria na intersecção da Rua Sena Madureira com a Rua Domingos de Moraes (PDE) 2012

2. Ampliação de pontilhão existente e implantação de calçadas para pedestres na Av. Ricardo Jafet com a Rua Vergueiro (PRE) 
2006

3. Melhoria na transposição da Rua Santa Cruz com a avenida Ricardo Jafet formando binário com a Rua Loefgreen (PRE) 2006

4. Galeria em desnível na Av. Pedro Bueno sobre a Av. Eng. Armando de Arruda Pereira e conexão com a Av. dos Bandeirantes no Viaduto
Jabaquara (PRE) 2006

5. Melhoria nas alças de acesso do viaduto da Av. dos Bandeirantes com a Av. Ibirapuera (PRE) 2012

6. Viaduto de transposição na Av. Santo Amaro sobre a Av. Hélio Pellegrino (PRE) 2006

7. Estacionamento subterrâneo na Pça. Oswaldo Cruz com a Rua 13 de Maio (PRE) 2006

8. Melhoria do cruzamento da Av. Bernardino de Campos com Rua Vergueiro (PRE) 2006

9. Complementação do túnel Airton Sena e melhoria da Av. Rubem Berta e Av. 23 de Maio em direção ao Paraíso (PRE) 2012

10. Melhoria nas alças de acesso do viaduto da Av. Moreira Guimarães sobre a Av. dos Bandeirantes (PRE) 2006

11. Continuaçãoda Rua Sena Madureira até a Rua Santa Cruz (PDE) 2012

12. Continuação e melhoria da Av. Jurandir até a Av. Washington Luís (PRE) 2006

Circuito 1 Av. República do Líbano, rua Henrique Martins, atravessando a av. Brigadeiro Luís Antônio 2006

Circuito 2 Rua Nabia Abdala Chohfi, Rua Manuel da Nóbrega, Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, Praça Arq. Ícaro de Castro Mello. 2006

 Ciclovias

    (PRE) Circuito 4 Rua Francisco Cruz, Av. Pref. Fábio Prado, Praça Antônio B. de Almeida, Viaduto Saidá. 2006

Circuito 6 Al. dos Jurupis, Av. Indianópolis, Av. Ibirapuera, Rua Pedro de Toledo, Av. IV Centenário, Av. República do Líbano, Rua Diogo Jácome, Rua
Balthazar da Veiga, Rua Diogo Jácome, Av. Sabiá, Rua Tuim, Av. Juriti, Al. dos Jurupis. 2006

Circuito 7 Parque do Ibirapuera, Passarela Ciccillo Matarazzo, Av. Pedro Álvares Cabral, Rua França Pinto, Rua Tangará, Av. ConselheiroRodrigues Alves,
Rua Morgado Mateus, rua Humberto I, rua Cel. Artur Godoi, rua Dr. Fabrício Vampré, av. Conselheiro Rodrigues Alves, rua Dr. José de Queirós
Aranha, rua Paula Ney, rua Dr. João Maia, Parque da Aclimação.

2006

Nota: A Rede Viária Estrutural está delimitada no Mapa 02 - Vila Mariana

Circuito 5 Rua Gandavo, rua Cel. Lisboa, rua Primeiro de Janeiro, al. das Boninas, av. Senador Casimiro da Rocha, al. dos Guainumbis, av. Irerê até av.
Jabaquara, av. Irerê, al. dos Araés, av.  Indianópolis, av. Prof. Ascendino Reis, rua Dr. Haberbeck Brandão, av. José Maria Whitacker.

Circuito 3 Rua Curitiba, rua Tumiaru, rua Tutóia, rua Dr. Amâncio de Carvalho, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, rua Tangará, rua Sen. Raul Cardoso, rua
Capitão Macedo, rua dos Otonis, rua Gandavo, rua Cel. Lisboa, rua Madre Cabrini, Rua Dr. Pinto Ferraz, Rua dos Bonitos, Av. Pref. Fábio
Prado.

2006

2006

Melhoramentos Viários e  
Abertura de Novas Vias - 

2. Sistema Viário Estrutural N3: trechos de diversas vias conforme constante do Quadro nº 03, anexo à Lei nº 13.430 de 13 de Setembro de
2002 (PDE)

Vias Estruturais PDE

Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Vila Mariana - PRE - VM
QUADRO 02 do Livro XII - Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
REDE VIÁRIA ESTRUTURAL

Item
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Folha 1/1

CARACTERÍSTICAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO
ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)

ZER - BAIXA DENSIDADE ZER - 1 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00(m) 10,00(m) 5,00 m NÃO EXIGIDO (K)  (c) (k)

ZER - MÉDIA DENSIDADE ZER - 2 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00(m) 10,00(m) 5,00 m NÃO EXIGIDO (K)  (c) (k)

ZER - ALTA DENSIDADE ZER - 3 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00(m) 15,00(m) 5,00 m NÃO EXIGIDO (K)  (c) (k)

ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR 
INTERNA OU LINDEIRA A ZER

ZCLz-I ou ZCLz-II 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00(m) 10,00(m) 5,00 m NÃO EXIGIDO (c)

ZONA PREDOMINENTEMENTE 
INDUSTRIAL

ZPI 0,10 1,00 1,00 0,70 0,15 500,00 m2 15,00(m) 15,00(m) 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM- BAIXA DENSIDADE ZM - 1 0,20 1,00 1,00 0,5 (a) 0,15 125,00 m) 5,00(m) 15,00(m) 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM- MÉDIA  DENSIDADE ZM - 2 0,20 1,00 2,0 (g) 0,5 (a) (g) 0,15 125,00 m) 5,00(m) 25,00(m) 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM - 3a 1,00 2,50

ZM - 3b 2,00 4,00 (g)

ZCP ou ZCL - a 1,00 2,50 (g)

ZCP ou ZCL - b 2,00 4,00 (i)

ZONA ESPECIAL DE 

PRESERVAÇÃO CULTURAL
ZEPEC

ZONA ESPECIAL DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

ZEPAM  (e) 0,1 (f) 0,1 (f) 0,10 0,90 9,00

ZONA MISTA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL

ZMp  (e) 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 (f)(j) 10,00 m (f) 15,00 5,00 m (f) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)
ZONA CENTRALIDADE POLAR OU  LINEAR 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
ZCPp ou ZCLp  (e) 1,00 1,00 0,50 0,15 250,00 m2 (j) 10,00 m (f) 15,00 5,00 m (f) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

  

NOTAS
a) ver artigo 192 desta lei, quando à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12,00 metros de altura
b) ver artigo 185 desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS

c) ver artigo 186 desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6,00 metros

d) ver §1º e §2º do artigo 186 desta lei, quanto aos recuos para atividades industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas

e)  não se aplica o instrumento do PDE da Utilização Compulsória nessas zonas

f)  respeitadas as disposições da Legislação Ambiental vigente

g) Ver o artigo 35 deste livro quanto à relação entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximo nas ZM-2 e nas ZM-3b

h) Ver parágrafo único do artigo 43 e artigo 44 deste livro quanto à relação entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximo nas ZCPa

i0 Ver artigo 46 deste livro quanto à relação entre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento máximo nas ZCPb

j) Ver artigo 50 deste livro quanto ao lote mínimo da ZMp/01

k) Ver artigo 32 deste Livro quanto às restrições convencionais nas ZER.

 (c) (d)

Plano Regional Estratégico da Subpreitura do Butantã - PRE - BT 
QUADRO nº 04 do Livro X-Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

ZONA DE CENTRALIDADE POLAR 

OU LINEAR

0,20 0,7 (h) (i) 0,15 125,00 m2 SEM LIMITE 5,00 m (b)

NÃO EXIGIDO (d)5,00 m (b)

NÃO EXIGIDO (d)

ESTUDO DE CADA CASO PELO 
EXECUTIVO ESTUDO DE CADA CASO PELO EXECUTIVO

 (c) (d)

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
RECUOS MÍNIMOS (m)                                   

0,5 (a) (g) 0,15 125,00 m2 5,00(m) SEM LIMITE

ZONAS DE USO

Parâmetros da zona de uso em que se situa o bem imóvel representativo (BIR) ou a área de urbanização especial (AUE) ou área de proteção paisagística (APP),               enquadrado 
como ZEPEC, observadas as disposições específicas da Resolução de tombamento quando houver.

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 
MENOR OU IGUA A 6,00 (m)

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 
SUPERIOR A 6,00 (m)

FUNDOS E LATERAIS

ZM- ALTA  DENSIDADE 0,20

5,00(m)
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CARACTERÍSTICAS  DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)

ZER - BAIXA DENSIDADE ZER-1/01 a ZER-1/04 (h) 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 (m) art. 10 e 11 250,00 m2 10,00 m 9,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO (g)  (g) (c)

ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR 
INTERNA OU LINDEIRA A ZER

ZCLz-I (h) 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 (m) art. 10 e 11 250,00 m2 10,00 m 9,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO (g)  (g) (c)

ZONA PREDOMINANTEMENTE 
INDUSTRIAL

ZPI/01 a ZPI/05 0,10 1,00 1,50 0,70 0,15 500,00 m2 15,00 m 15,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO  (c) (d)

ZM-1/01 a  ZM-1/07      

ZM-1/09 aZM-1/10 (h)
9,00 m NÃO EXIGIDO (d) e (g)  (c) (d) (g)

ZM - 1/08 15,00 m NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM- MÉDIA  DENSIDADE ZM - 2/01 a ZM-2/10 (h) 0,20 1,00 2,00 0,50 (a) 0,20 (m) art. 10 e 11 125,00 m2 5,00 m 25,00 m 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM-3a/01 e ZM-3a/11 1,00

ZM-3b/01 e ZM-3b/13 2,00

ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL
ZEPAM (e) 0,10 (f) 0,10 (f) 0,10 0,90 9,00

ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 

CULTURAL
ZEPEC (l)

NOTAS

a) ver artigo 192 da Parte III desta lei, quanto à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12 metros de altura

b) ver artigo 185 da Parte III desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS

c) ver artigo 186 da Parte III desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6,00 metros

d) ver §1º e §2º do artigo 186 da Parte III desta lei, quanto aos recuos para atividades industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas

e) não se aplica o instrumento do PDE da Utilização Compulsória nessas zonas

f) respeitadas as disposições da Legislação Ambiental vigente

g) observar as restrições contratuais de loteamento quando forem mais exigentes que as estabelecidas neste quadro.

h) as atividades permitidas nos dois lados dos logradouros que secionam as ZER assinalados no Mapa 04 - LA, e nos logradouros que fazem limite com a as ZER -1/01, 02 e 03 com as ZM - 1 são as

explicitadas no artigo 23 deste livro, exceto a ZER-1/03 loteamento City Sumaré conforme artigo 23 deste livro. Nestes perímetros não se aplica a outorga onerosa.

i) ver parágrafo primeiro do artigo 28 para o gabarito das edificações nas ZM3b/10 e ZM3b/11

j) ver art 23 deste livro para a ZM
k) nos perímetros ZM3a-02; ZM3a-03 e ZM3a-09 constantes do Mapa 04 - LA deste livro são permitidas novas atividades industriais (Ind2), e a expansão, inclusive, das Ind2 regularmente instaladas.
l)  ver Quadros nº: 04D; 04E e 04F.

m) a taxa de permeabilidade mínima deve ser aplicada aos lotes contidos nos perímetros de ZER e nos perímetros dos bairros tombados inclusive aqueles contidos em zona mista.

Parâmetros da zona de uso em que se situa o bem imóvel representaivo (BIR) ou a área de urbanização especial (AUE) ou área de proteção paisagística (APP), enquadrado
como ZEPEC, observadas as disposições específicas da Resolução de tombamento quando houver.

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUA A 6,00m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

FUNDOS E LATERAIS

0,20 0,5 (a) 0,15 art 10 e 11 125,00 m2 5,00 m    5,00 m (b)

RECUOS MÍNIMOS (m)

ZM- ALTA  DENSIDADE (k) 0,20 0,5 (a) 0,15 (m) art. 10 e 11 125,00 m2 5,00 m SEM LIMITE (i)

ZONAS DE USO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO

Plano Regional Estratégico da Subpreitura Lapa - PRE - LA

QUADRO nº 04 do Livro VIII Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

ZM- BAIXA DENSIDADE

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

M
A

C
R

O
Z

O
N

A
 D

E
 E

S
T

R
U

T
U

R
A

Ç
Ã

O
 E

 

Q
U

A
LI

F
IC

A
Ç

Ã
O

 U
R

B
A

N
A

2,50

1,00 1,00

estudo de cada caso
pelo Executivo

estudo de cada caso pelo Executivo

NÃO EXIGIDO (d)5,00 m (b)  (c) (d)
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Folha 1/1

CARACTERÍSTICAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)

ZER - BAIXA DENSIDADE ZER-1 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00 m 10,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO  (k)

ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR 
INTERNA OU LINDEIRA A ZER

ZCLz-I ou ZCLz-II 0,05 (f) (g) 0,50 0,30 250,00 m2 10,00 m 10,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO  (k)

ZONA PREDOMINENTEMENTE 
INDUSTRIAL

ZPI 0,10 1,00 1,50 0,70 0,15 500,00 m2 15,00 m SEM LIMITE 5,00 (j) NÃO EXIGIDO  (k) (l)

ZM- BAIXA DENSIDADE ZM - 1 0,20 1,00 1,00 0,5 (d) 0,15 (e) 125,00 m2 5,00 m    9,00 m 5,00 (j) NÃO EXIGIDO (l)  (k) (l)

ZM- MÉDIA  DENSIDADE ZM - 2 0,20 1,00 2,00 0,5 (d) 0,15 (e) 125,00 m2 5,00 m 25,00 m (a) 5,00 (j) NÃO EXIGIDO (l)  (k) (l)

ZM - 3a 1,00 2,50 (h) SEM LIMITE

ZM - 3b 2,00 2,50 (c) SEM LIMITE (b)

ZCP ou ZCL - a 1,00 2,50 25,00

ZCP ou ZCL - b 2,00 2,50 SEM LIMITE (b)

ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 
CULTURAL

ZEPEC

ZONA DE CENTRALIDADE POLAR OU
LINEAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ZCPp e ZCLp 0,05 1,00 1,00 0,50 0,15 250,00 m2 10,00 m 15,00 5,00 NÃO EXIGIDO (l)  (k) (l)

NOTAS:
a) observar o parágrafo primeiro do artigo 53 deste livro para quanto ao gabarito nas ZM-2/12; ZM-2/13; ZM-2/14; ZM-2/15; ZM-2/16
b) observar o §1º do artigo 55 deste livro quanto ao gabarito nas zonas  ZM3b/01, ZM3b/02, ZM3b/03, ZM3b/04, ZM3b/05, ZM3b/06

c) observar os §1º , 2º , 3º e 4º  do artigo 55 deste livro.
d) observar o artigo 58 deste livro.

f) o coeficiente de aproveitamento básico é igual ao coeficiente de aproveitamento básico da zona de uso lindeira

g) o coeficiente de aproveitamento máximo é igual ao coeficiente de aproveitamento básico da zona de uso lindeira
h) observar o parágrafo único do artigo 54 deste livro quanto ao coeficiente máximo de aproveitamento na ZM3a/01 para HIS e HMP

j) ver artigo 185 da parte III desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS

k) ver artigo 186 da Parte III desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6,00 metros

i)  ver §1º e §2º do artigo 186 da parte III desta lei, quanto aos recuos para atividades industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas

 (k) (l)

Plano Regional Estratégico da Subpreitura de Pinheiros - PRE-PI

QUADRO nº 04 do Livro XI Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

ZONA DE CENTRALIDADE POLAR OU 

LINEAR

0,20 0,70 0,15 125,00 m2 5,00 m 5,00 m (l)

NÃO EXIGIDO (l)5,00 (j)

NÃO EXIGIDO (l)

RECUOS MÍNIMOS (m)

ZM- ALTA  DENSIDADE 0,20 0,50 0,15 125,00 m2 5,00 m

Parâmetros da zona de uso em que se situa o bem imóvel representaivo (BIR) ou a área de urbanização especial (AUE) ou área de proteção paisagística (APP), enquadrado
como ZEPEC, observadas as disposições específicas da Resolução de tombamento quando houver.
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ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUAL A 6,00 m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

FUNDOS E LATERAIS

 (k) (l)

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
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Folha 1/1

CARACTERÍSITCAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMO (m)

ZER - BAIXA DENSIDADE ZER1  - 01(h) 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 (g) 250,00 m2 10,00 m 9,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO (e)  (e) (c)

ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR 
INTERNA OU LINDEIRA A ZER

ZCLz-I e ZCLz-II (f) (h) 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00 m 9,00 m 5,00 m NÃO EXIGIDO (e)  (e) (c)

ZM- BAIXA DENSIDADE ZM1 - 01 e ZM1 - 02 0,20 1,00 1,00 0,50 (a) 0,15 125,00 m2 5,00 m    9,00 m 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM- MÉDIA  DENSIDADE ZM2 - 01 e ZM2 - 02 0,20 1,00 2,00 0,50 (a) 0,15 125,00 m2 5,00 m 25,00 m 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZM3a - 01 e ZM3a - 06 1,00

ZM3b - 01 e ZM3b - 05 2,00

ZCPa - 01 e ZCPa - 03 1,00 2,50

ZCPb - 01 e ZCPb - 06 2,00 4,00

ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR ZCLb 0,20 2,00 4,00 0,70 0,15 125,00 m2 5,00 m SEM LIMITE 5,00 m (b) NÃO EXIGIDO (d)  (c) (d)

ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 

CULTURAL
ZEPEC

NOTAS:

a) ver artigo 192 da parte III desta lei, quando à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12,00 metros de altura

b) ver artigo 185 da parte III desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS

c) ver artigo 186 da Parte III desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6,00 metros

d)  ver §1º e §2º do artigo 186 da parte III desta lei, quanto aos recuos para atividades industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas

e)  observar as restrições contratuais de loteamento quando estas forem mais exigentes que as definidas neste quadro.

f) as atividades permitidas na ZCLz - I são as constantes do §1º do art. 21 deste livro e na ZCLz-II são as constantes do quadro 05 da parte III desta Lei.

g) A taxa de permeabilidade mínima de 0,30 aplica-se aos lotes integrantes da ZER 1-01 e aos lotes contidos no perímetro do Bairro Tombado do Pacaembú

h)  o número máximo de habitações por m2 é igual a 0,0042 na ZER1-01 e nas ZCLz-I e ZCLz-I

i) ver § 1º do art. 20 deste livro para a restrição de gabarito na ZM3a-06

 (c) (d)

Plano Regional Estratégico da Subpreitura da SÉ - PRE-SÉ

QUADRO nº 04 do Livro X - Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

ZONA DE CENTRALIDADE POLAR 0,20 0,70 0,15 125,00 m2 5,00 m SEM LIMITE 5,00 m (b)

NÃO EXIGIDO (d)5,00 m (b)

NÃO EXIGIDO (d)

 (c) (d)

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
RECUOS MÍNIMOS (m)

ZM- ALTA  DENSIDADE 0,20 0,50(a) 0,15 125,00 m2 5,00 m SEM LIMITE (i)
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2,50

Parâmetros da zona de uso em que se situa o bem imóvel representaivo (BIR) ou a área de urbanização especial (AUE) ou área de proteção paisagística (APP), enquadrado
como ZEPEC, observadas as disposições específicas da Resolução de tombamento quando houver.

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUAL A 6,00 m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

FUNDOS E LATERAIS
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Folha 1/4

CARACTERÍSTICAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)

ZER-1/01  Jd da Glória
ZER-1/02 Vila Paulista e
V. Nova Conceição

ZER-1/03 Jd. Lusitânia

ZER-1/04 Planalto
Paulista
ZER-1/05 Jd. Novo
Mundo
ZER-1/06 V. Noca e Jd.
Ceci

ZER - ALTA DENSIDADE
Trechos de Logradouros
Públicos enquadrados
como ZER-3 (g)

0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 10,00 15,00 5,00 NÃO EXIGIDO  (c)

ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR 
INTERNA OU LINDEIRA A ZER

ZCLz-I ou ZCLz-II (h) 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 10,00 10,00 5,00 NÃO EXIGIDO  (c)

ZM-1/01 Brigadeiro Luís
Antônio

ZM-1/02 V. Mariana

ZM-1/03 Mirandópolis

ZM-1/04 Bento de
Andrade
ZM-2/01 Bento de
Andrade

ZM-2/02 Rubem Berta

ZM-2/03 Chácara do
Castelo

ZM-2/04 Chácara Klabin

ZM-2/05 Mirandópolis

ZM-2/06 Saúde/ São
Judas

(c) (d)5,00 25,00 5,00 (b) NÃO EXIGIDO (d)2,00 0,50  (a) 0,15 125,00

15,00 5,00 (b) NÃO EXIGIDO (d) (c) (d)

NÃO EXIGIDO 2,00 m em toda a extensão

ZM- BAIXA DENSIDADE 0,20 1,00 1,00 0,50  (a) 0,15 125,00 5,00

250,00 10,00 10,00 5,00

ZONAS DE USO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO

1,00

Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Vila Mariana - PRE - VM

Quadro 04 do Livro XII - Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004

CARACTERÍSTICAS DE APROVEITAMENTO, DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES

0,50 0,30

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUA A 6,00 m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

FUNDOS E LATERAIS

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
RECUOS MÍNIMOS (m)
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Folha 2/4

CARACTERÍSTICAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)

ZM-3a/01 V. Nova 
Conceição
(VETADO)

(VETADO)

ZM-3a/04 Rubem Berta
ZM-3a/05 Moema
ZM-3a/06 Ibirapuera
ZM-3a/07 Paraíso/ V. 
Mariana
ZM-3a/08 V. Clementino/ 

Mirandópolis
ZM-3a/09 Chácara do 
Castelo
ZM-3a/10 Ricardo Jafet
ZM-3a/11 Chácara Klabin

ZM-3a/12 V. da Saúde/ 
Pq. Imperial
ZM-3a/13 Instituto 
Biológico

0,20 1,00 2,00 0,5 (a) 0,15 125,00 5,00 15,00 5,00 (b) NÃO EXIGIDO (d) (c) (d)

ZM-3b/01 Uberabinha
ZM-3b/02 Moema
ZM-3b/03 Indianópolis
ZM-3b/04 Paraíso
ZM-3b/05 Ana Rosa
ZM-3b/06 V. Mariana
ZM-3b/07 Lins de 
Vasconcelos
ZM-3b/08 Aclimação

ZM-3b/09 Loefgreen
ZM-3b/10 V. Clementino

ZM-3b/11 Chácara 
Inglesa
ZM-3b/12 Mirandópolis
ZM-3b/13 V. São João
ZM-3b/14 Pq. Imperial
ZM-3b/15 V. São Pedro
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(c) (d)0,150,5 (a) 125,00 5,00 SEM LIMITE 5,00 (b)

5,00

NÃO EXIGIDO (d)

5,00 (b) NÃO EXIGIDO (d)SEM LIMITE0,20 1,00 2,00

ZM- ALTA  DENSIDADE

0,20 2,00 2,50

(c) (d)

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
RECUOS MÍNIMOS (m)

FUNDOS E LATERAIS
ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUA A 6,00 m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

0,50  (a) 0,15 125,00

ZONAS DE USO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO
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Folha 3/4

CARACTERÍSTICAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)
ZCP-a/01 Santo Amaro/
V. Nova Conceição

(VETADO)

ZCP-a/03 Jd. Novo
Mundo

ZCP-a/04 Lusitânia

ZCP-a/05 Paraíso

ZCP-a/06 Ana Rosa

ZCP-a/07 V. Afonso
Celso

ZCP-a/08 Santa Cruz

ZCP-a/09 Mirandópolis

ZCP-a/10 Bosque da
Saúde

ZCP-a/11 Ricardo Jafet

ZCP-a/12 Apeninos

ZCP-b/01 Brigadeiro/
Paulista
ZCP-b/02 Santo Amaro/
V. Nova Conceição
ZCP-b/03 Santo Amaro/
Eucaliptos

ZCP-b/04 Moema

ZCP-b/05 Borges Lagoa/
Pedro de Toledo

ZCP-b/06 Vergueiro

ZCP-b/07 Vila Mariana

ZCP-b/08 Santa Cruz

ZCP-b/09 Pça. da Árvore

ZCP-b/10 São Judas/
Saúde

ZCL-b (h)

ZCL-p (h) 0,05 1,00 1,00 0,50 0,30 250,00 m2 10,00 m 10,00 5,00 NÃO EXIGIDO  (c)

0,70

0,70 0,15
125,00 5,00 SEM LIMITE 5,00 (b) NÃO EXIGIDO (d) (c) (d)

0,20 1,00 2,00

ZONAS DE USO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
RECUOS MÍNIMOS (m)

FUNDOS E LATERAIS
ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUA A 6,00 m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

5,00 SEM LIMITE 5,00 (b) NÃO EXIGIDO (d) (c) (d)
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ZONA DE CENTRALIDADE POLAR
OU LINEAR

0,15 125,000,20 2,00 3,00
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Folha 4/4

CARACTERÍSTICAS DAS TAXA DE TAXA DE LOTE FRENTE GABARITO

ZONAS DE USO MÍNIMO BÁSICO MÁXIMO OCUPAÇÃO PERMEABILIDADE MÍNIMO MÍNIMA DE ALTURA FRENTE

MÁXIMA MÍNIMA (m2) (m) MÁXIMA (m)
ZEPEC/01 Casa
Modernista
ZEPEC/02 Matadouro/
Cinemateca
ZEPEC/03 Instituto
Biológico
ZEPEC/04 Parque do
Ibirapuera
ZEPEC/05 Grupo Escolar 
Rodrigues Alves
ZEPEC/06 Casa das
Rosas
ZEPEC/07 Museu Lasar Segall e
imóveis contíguos 

ZEPEC/08 Convento Carmelo de
Santa Teresa

NOTAS:

a) ver artigo 192 da Parte III desta lei, quanto à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12 metros de altura

b) ver artigo 185 da Parte III desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS

c)  ver artigo 186 da Parte III desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6,00 metros

d) ver §1º e §2º do artigo 186 da Parte III desta lei, quanto aos recuos atividades industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas

e) não se aplica o instrumento do PDE da Utilização Compulsória nessas zonas
f) respeitadas as disposições da Legislação Ambiental vigente

g) os trechos de logradouros públicos enquadrados como ZER-3 estão descritos no QUADRO 04C integrante deste Livro

h) as Zonas Centralidades Lineares estão descritas no QUADRO 04C integrante deste Livro

ZONA ESPECIAL DE
PRESERVAÇÃO CULTURAL

Parâmetros da zona de uso em que se situa o bem imóvel representativo (BIR) ou a área de urbanização especial (AUE) ou a área de proteção paisagística (APP), enquadrado
como ZEPEC, observadas as disposições específicas da Resolução de tombamento quando houver.

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

MENOR OU IGUAL A 6,00 m

ALTURA DA EDIFICAÇÃO 

SUPERIOR A 6,00 m

ZONAS DE USO

COEFICIENTE DE 

APROVEITAMENTO

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES
RECUOS MÍNIMOS (m)

FUNDOS E LATERAIS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 
 

Relação dos entrevistados nas Subprefeituras 
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Relação dos Técnicos Municipais Entrevistados 

 

Subprefeitura do Butantã 

Engenheiro Carlos Massato                                

Supervisão de Planejamento Urbano 

 

Subprefeitura da Lapa 

Engenheiro Marcelo Juvenal Vasconcelos Nigro 

Unicad – Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano  

 

Subprefeitura de Pinheiros 

Arquiteto José Flávio Curi 

Supervisão de Planejamento Urbano  

 

Subprefeitura da Sé 

Arquiteta Tereza Espósito 

Supervisão de Planejamento Urbano 

 

Subprefeitura de Vila Mariana 

Arquiteto Luiz Fernando Vecchia 

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 



 

 

355 

 

 

Bibliografia 

 

ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro - A peste e o plano: O urbanismo 

sanitarista do engenheiro Saturnino de Brito. Dissertação de Mestrado, São 

Paulo, FAUUSP: 1992. 

ANTONUCCI, Denise - Plano Diretor de São Paulo - 1991: Avanços e 

Permanências. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FAUUSP: 1999. 

BENEVOLO, Leonardo - História da Cidade. São Paulo, Perspectiva:1980. 

BIRKHOLZ, Lauro Bastos. Planos Diretores Municipais no Estado de São 

Paulo e sua Implantação. São Paulo, Separatas da revista DAE: 1968 

BONDUKI, Nabil -  Habitar São Paulo: reflexões sobre a gestão urbana. São 

Paulo, Estação Liberdade: 2000. 

BONDUKI, Nabil - Origens do problema da habitação popular em São Paulo. 

São Paulo,  Espaço e Debates n0 5: 1982. 

BRASIL - Estatuto da cidade: guia para implementação pelos municípios e 

cidadãos: Lei n0 10.257/01. Brasília, Instituto Polis: 2002. 

BRUNA, Gilda Collet (org.) - Questões de organização do Espaço regional. 

São Paulo, Nobel/EDUSP: 1981. 

CAMPOS FILHO, Cândido Malta - Reinvente seu Bairro: Caminhos para 

você participar do Planejamento de sua Cidade. São Paulo, Editora 34: 

2003.  

CAMPOS FILHO, Cândido Malta - Cidades brasileiras: Seu controle ou o 

caos. São Paulo, Nobel: 1988. 

CAMPOS NETO, Cândido Malta - Os rumos da cidade: Urbanismo e 

modernização em São Paulo. Tese de Doutoramento. São Paulo, FAUUSP: 

1999. 



 

 

356 

CAMPOS NETO, Cândido Malta - Os rumos da cidade – Urbanismo e 

modernização em São Paulo. São Paulo, Editora Senac: 2002. 

CAMPOS NETO, Cândido Malta, GAMA, Lucia Helena e SACCHETTA, 

Vladimir (2004) (org.)  - São Paulo, Metrópole em trânsito: percursos 

urbanos e culturais. São Paulo, Editora Senac: 2004. 

CAMPOS - PEREIRA, R. C. R.  - A Operação Urbana Faria Lima : Estudo de 

um Mecanismo de parceria entre Estado e Capital na Cidade de São Paulo 

nos anos 90. Dissertação de Mestrado. São Paulo, FAUUSP: 2002. 

CAPUCCI, Paulo Fernando e GARIBE FILHO, Roberto (org.) – Gestão Local 

nos Territórios da Cidade: ciclo de atividades com as Subprefeituras. São 

Paulo, Mídia Alternativa: Secretaria Municipal das Subprefeituras: 2004. 

CASTELLS, Manuel - A questão urbana. São Paulo, Paz e Terra: 2000. 

COSTA, Luiz Carlos – Plano Diretor: Um Personagem a Procura de Seus 

Autores. Tese de Doutoramento. São Paulo, FAUUSP, 1994. 

DEAK, Csaba e SHIFFER, Sueli (orgs.) - O Processo de Urbanização no 

Brasil. São Paulo, FUPAM/EDUSP: 2000. 

EMPLASA - Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1994/2010: Empresa 

Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo. São Paulo, 

EMPLASA: 1994.  

FELDMAN, Sarah - Planejamento e Zoneamento: São Paulo 1947-1962. 

Tese de Doutoramento. São Paulo, FAUUSP: 1996. 

FELDMAN, Sarah – Planejamento e zoneamento: São Paulo, 1947-1972. 

São Paulo, EDUSP/FAPESP: 2005. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda – Pequeno Dicionário Brasileiro da 

Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira: 11ª. Ed.  

FIORILLO, Antonio Celso Pacheco Filho – Estatuto da Cidade Comentado. 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2005. 

FRANCO, Maria Assunção Ribeiro - Planejamento Ambiental para a Cidade 

Sustentável. São Paulo, Annablume/FAPESP: 2000. 



 

 

357 

GRAU, Eros Roberto - Direito Urbano. São Paulo, Revista dos Tribunais: 

1983. 

GROSTEIN, Marta Dora  - A cidade clandestina: os ritos e os mitos. Tese de 

Doutoramento. São Paulo, FAUUSP: 1986. 

LAMPARELLI, Celso M.  – Louis-Joseph Lebret e a pesquisa urbano-

regional no Brasil. Espaço e Debates n0 37. São Paulo, NERU: 1994. 

LAMPARELLI, Celso Monteiro - Metodologia do planejamento urbano. 

Cadernos de Pesquisa do LAP – Revista de Estudos sobre Urbanismo, 

Arquitetura e Preservação n017. São Paulo, FAUUSP: 1997. 

LE GOFF, Jacques - Por Amor às Cidades. Tradução Reginaldo C. Moraes. 

São Paulo, Fundação Editora da UNESP: 1998.  

LEME, Maria Cristina da Silva - Formação do Urbanismo em São Paulo 

como campo de conhecimento e área de atuação profissional. Tese de Livre 

Docência. São Paulo, FAUUSP: 2000. 

LEME, Maria Cristina da Silva - Planejamento em São Paulo 1930-1969.  

Dissertação de Mestrado. São Paulo, FAUUSP: 1982. 

LEME, Maria Cristina da Silva - Revisão do Plano de Avenidas 1930: um 

estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo. Tese de Doutoramento. 

São Paulo, FAUUSP:1991. 

MARICATO, Ermínia - Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 

Petrópolis, Vozes: 2001. 

MEDAUAR, Odete e ALMEIDA, Fernando D. M. – Estatuto da Cidade. São 

Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2004. 

MEIRELLES, Hely Lopes - Direito de Construir. São Paulo, Malheiros: 1996. 

MEIRELLES, Hely Lopes - Direito Municipal Brasileiro. São Paulo, 

Malheiros:1993. 

MILLARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo, Revista dos Tribunais: 

2000. 



 

 

358 

MOREIRA, Antônio Cláudio Moreira Lima  - Conteúdo e Tipologia de Planos 

Diretores - O Município no Século XXI: Cenários e Perspectivas. São Paulo, 

CEPAM: 1999. 

MOREIRA, Fernando Diniz  - A formação do urbanismo moderno no Brasil: 

As concepções urbanísticas do engenheiro Saturnino de Brito. Espaço e 

Debates n0 40 (vol. XVII). São Paulo: 1997. 

PMSP – Criação das Subprefeituras. Lei Municipal n0 13.399/02. São Paulo:  

2002. 

PMSP – Plano Diretor Estratégico . Lei Municipal n0 13.450/02. São Paulo: 

2002. 

PMSP – Planos Regionais Estratégicos. Lei Municipal n0 13.885/04. São 

Paulo: 2004. 

PMSP - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Lei Municipal n0 

7.688/71. São Paulo: 1971. 

PMSP - Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Lei n0 

7805/72. São Paulo: 1972. 

PMSP  - Plano Diretor do Município de São Paulo – 1985-2000. São Paulo, 

Secretaria Municipal de Planejamento: 1985. 

PMSP  - Plano Diretor do Município de São Paulo -  1988. Lei n0 10.676/88, 

São Paulo, Secretaria Municipal de Planejamento: 1988. 

PMSP - Plano Diretor do Município de São Paulo –1991. São Paulo,  

Secretaria Municipal de Planejamento: 1991. 

PMSP – Plano Municipal de Circulação Viária e de Transportes. São Paulo, 

Secretaria Municipal dos Transportes: 2004. 

PMSP  -  Conteúdo Mínimo dos Planos Regionais das Subprefeituras. Doc. 

Circulação Restrita. São Paulo, Secretaria Municipal de Planejamento: 2002. 

PMSP – Termo de Referência para Elaboração dos Planos Regionais. Doc. 

Circulação Restrita. São Paulo, Secretaria Municipal de Planejamento: 2003. 



 

 

359 

PORTO, Antonio Rodrigues  - História Urbanística da Cidade de São Paulo. 

São Paulo, Carthago e Forte: 1992. 

PMSP - Projeto de Lei do Plano Diretor do Município de São Paulo. São 

Paulo, Diário Oficial do Município de São Paulo (Suplemento): 1991. 

REIS, Nestor Goulart  - São Paulo e outras cidades. São Paulo, Hucitec: 

1993. 

REIS, Nestor Goulart - O Brasil Urbano na Constituição. São Paulo, 

Cadernos de pesquisa do LAP - Revista de Estudos sobre Urbanismo, 

Arquitetura e Preservação. Série Urbanização e Urbanismo, n0 13:1996. 

ROLNIK, Raquel  - A cidade e a lei. São Paulo, Studio Nobel:1997. 

RONCA, José Luiz Caruso - Interação entre o Urbano e o Rural no Brasil: 

Fator de Desenvolvimento Nacional. Tese de Doutorado. São Paulo, 

FAUUSP: 1981 

RONCA, José Luiz Caruso – Palestra sobre Planejamento Urbano e 

Regional. 1ª Jornada de Urbanismo da UNIABC (27/10/2005). São Caetano, 

Mimeo. documento divulgação interna: 2005. 

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral  - O papel da iniciativa privada na formação 

da periferia paulistana. São Paulo, Espaço e Debates n0 37 (vol.XIV):1994. 

SCHERER, Rebeca - Descentralização e planejamento urbano município de 

São Paulo. Tese de Doutoramento. São Paulo, FAUUSP: 1987. 

SEADE – Metrópole: Transformações Urbanas, São Paulo em Perspectiva. 

São Paulo, Revista da Fundação SEADE, volume 15 n01: 2001. 

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - PITU 2020: Plano 

Integrado de Transportes Urbanos para 2020. Síntese. São Paulo, STM: 

1999. 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (org.) - Plano Diretor 

Estratégico do Município de São Paulo, 2002-2012. São Paulo, Editora 

Senac/PMSP: 2004. 

SILVA, José Afonso – Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo, Editora 

Malheiros: 2000. 



 

 

360 

SILVA, José Afonso - O município na constituição de 1988. São Paulo, 

Revista dos Tribunais:1989.  

SOMEKH, Nádia - A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo, 

EDUSP/Nobel: 1997. 

SOMEKH, Nádia e CAMPOS, Cândido Malta  - A cidade que não pode 

parar: planos urbanísticos de São Paulo no Século XX. São Paulo, Editora 

Mackpesquisa: 2002. 

SOUZA, Marcelo Lopes  - Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 

planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil: 2003. 

TOBA, Marcos Maurício – Do Plano Diretor. Estatuto da Cidade, 

comentários. Medauar, O. e Almenida, F. São Paulo,  Editora Revista dos 

Tribunais: 2004. 

VILLAÇA, Flávio – As ilusões do Plano Diretor, São Paulo: 2005. 

VILLAÇA, Flávio - Dilemas do Plano Diretor. O Município no Século XXI: 

Cenários e Perspectivas. São Paulo, CEPAM: 2000. 

VILLAÇA, Flávio - Uma contribuição para a história do planejamento urbano 

no Brasil. O Processo de Urbanização no Brasil. Deák, C. e Schiffer, S. R., 

FUPAM/Edusp, São Paulo, 2000. 

VILLAÇA, Flávio - Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo, Studio Nobel/ 

FAPESP/ Lincoln Institute: 2001. 

WILHEIN, Jorge – O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo - 

2001 – 2012. São Paulo, Editora Senac/PMSP: 2004. 

ZAHN, Carlos Eduardo - O Controle do Desenvolvimento Urbano. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo, FAUUSP: 1981. 




