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Como tem sido a urbanização
brasileira
• Desigual (cidade qualifica e não qualificada, moradia social,
infraestrutura)

• Espalhada
(cidade espalhada x
cidade compacta,
distância moradia/ trabalho,
vazios urbanos especulativos)

Como tem sido a
urbanização
brasileira
• Mobilidade urbana e
conectividade
(LEI Nº 12.587/ 2012)

• Impacto sobre
meio ambiente

Conceitos:
cidade compacta, mobilidade e conectividade

Richard Rogers

Sustentabilidade e ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)

Função Social da Cidade e da Propriedade Urbana
Estatuto das Cidades:
• Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001
• Regulamenta os Arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
• estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade,
estabelece normas
de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem
como do equilíbrio ambiental.

Função Social da Cidade e da Propriedade Urbana
Nem sempre o

direito de uso
coincide com o

direito de propriedade

Diretrizes Estatuto das Cidades
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos,
ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os
demais setores da sociedade no processo de urbanização, em
atendimento ao interesse social;

Diretrizes Estatuto das Cidades
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da
distribuição espacial da população e das atividades econômicas
do Município e do território sob sua área de influência, de modo
a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus
efeitos negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte
e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da
população e às características locais;

Diretrizes Estatuto das Cidades
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a
evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou
inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso
excessivos ou inadequados em relação à
infraestrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que
possam funcionar como pólos geradores de tráfego,
sem a previsão da infra-estrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que
resulte na sua subutilização ou não utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;

Diretrizes Estatuto das Cidades
VII – integração e complementaridade entre as atividades
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento
socioeconômico do Município e do território sob sua área de
influência;

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e
serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e
do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica,
tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do
desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os
investimentos geradores de bem estar geral e a fruição dos bens
pelos diferentes segmentos sociais;

Diretrizes Estatuto das Cidades
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural,
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população
interessada nos processos de implantação de
empreendimentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural
ou construído, o conforto ou a segurança da população;

Diretrizes Estatuto das Cidades
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda mediante o
estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso
e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais;

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a
permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos
lotes e unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e
privados na promoção de empreendimentos e atividades
relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse
social.

Estatuto das Cidades
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas
no plano diretor, assegurando o atendimento das
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de
vida, à justiça social e ao desenvolvimento das
atividades econômicas, respeitadas as diretrizes
previstas no art. 2o desta Lei.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
Do IPTU progressivo no tempo
Da desapropriação com pagamento em títulos

mapear no Plano Diretor

Instrumentos Estatuto das Cidades
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
Lei municipal específica para área incluída no plano diretor
poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para
implementação da referida obrigação.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Do IPTU progressivo no tempo
Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na
forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as
etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá
à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.
§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei
específica a que se refere o caput do art. 5o desta Lei e não
excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada
a alíquota máxima de quinze por cento.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Da desapropriação com pagamento em títulos
Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento,
edificação ou utilização, o Município poderá proceder à
desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida
pública.

Instrumentos Estatuto das Cidades
ZEIS – Zona de Especial Interesse Social
mapear no Plano Diretor
ZEIS vazia - para novos programas habitacionais

ZEIS cheia - para regularização fundiária

≠ de Zona de Urbanização Específica (LF 6766/79)
mapear no Plano Diretor

Instrumentos Estatuto das Cidades
Da usucapião especial de imóvel urbano
Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua
moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde
não for possível identificar os terrenos ocupados por cada
possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente,
desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel
urbano ou rural.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Do direito de superfície
O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície
do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante
escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis.

Do direito de preempção mapear no PD
O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência
para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares.
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;

Mais Valias Fundiárias - conceito
As mais-valias fundiárias se referem à valorização da terra que ocorre ao longo de todo o
processo de urbanização.
São os incrementos de valor da terra que se acumulam sobre os terrenos urbanos, sem a
intervenção de seus proprietários, e que, se não forem recuperados pelo poder público
em benefício da coletividade, serão apropriados privadamente pelos proprietários.

MMC, 2011

Instrumentos Estatuto das Cidades
Da outorga onerosa do direito de construir
O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser
exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. mapear no PD

Instrumentos Estatuto das Cidades
Da outorga onerosa do direito de construir
Pode ser usada também:
- Alteração de uso;
- Conversão de área rural em urbana;
- Regularização edílica; etc.

Conforme o Art. 31 do Estatuto da Cidade, os recursos auferidos devem ser
aplicados para as seguintes finalidades, listadas em seu Art. 26:
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse
social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras
áreas de interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou
paisagístico.
Fundos vinculados a políticas públicas e geridos por Conselho com participação
popular

Instrumentos Estatuto das Cidades
Das operações urbanas consorciadas
Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar
área para aplicação de operações consorciadas.
§ 1o Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal,
com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em
uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e a valorização ambiental.
§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas,
entre outras medidas:
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas
edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações
executadas em desacordo com a legislação vigente.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Das operações urbanas consorciadas
-

Delimitação dá área da operação urbana
Fundo específico para a operação
Projeto de intervenção

Instrumentos Estatuto das Cidades
O CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção) é uma das formas de
contrapartida – não necessariamente a única.

O Cepac é um título negociável livremente, de forma direta pela própria prefeitura

ou no mercado financeiro, transformáveis em área adicional construída,
obrigatoriamente na área da OUC que gerou esse título. Esta questão será tratada

com a devida atenção num quadro específico. O que se pode afirmar é que, fixada
na lei específica que criar uma OUC, a quantidade de certificados a ser emitida

deverá ser obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial adicional de
construção previsto na operação.

Do mesmo modo, o valor mínimo da cada certificado e as formas
de sua conversão e equivalência (em metros quadrados de potencial adicional de
construção e de metros quadrados de terreno de alteração de uso), bem como a
fórmula para o cálculo das contrapartidas, também deverão estar previstos na lei.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Da transferência do direito de construir
Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano,
privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o
direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele
decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse
histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária,
urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda e habitação de interesse social.

Instrumentos Estatuto das Cidades
Do estudo de impacto de vizinhança
O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na
área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:
I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e património natural e cultural.

Da Organização do Plano Diretor
•
•
•
•
•
•
•

Princípios
Objetivos
Políticas pública
Ordenamento territorial
Projetos Estruturantes
Instrumentos
Modelo de Gestão

