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Os novos rumos de São Paulo
Mariana Missiaggia

A
cidade de São Paulo já tem seu novo Plano Di-

retor Estratégico (PDE). O projeto foi aprovado

pela Câmara Municipal, no fim de junho, e san-

cionado pelo prefeito Fernando Haddad. Na

tentativa de aproximar ainda mais as propostas do Pla-

no à realidade dos paulistanos, a Associação Comercial

de São Paulo (ACSP) participou ativamente das discus-

sões realizadas pelo Legislativo através de seu Conse-

lho de Política Urbana (CPU).

O novo Plano propõe direcionar o adensamento cons-

trutivo e populacional e permitir que as moradias este-

jam mais próximas às oportunidades de trabalho, ser-

viços, transporte público e equipamentos urbanos. O

PDE também sugere que o meio ambiente seja preser-

vado e que a Capital tenha bons espaços públicos, den-

tre outras possíveis melhorias.

Para o presidente da ACSP e da Federação das Asso-

ciações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp),

Rogério Amato, dentro das atuais circunstâncias, o sal-

do do plano é positivo. “Participamos de forma muito

ativa da discussão do PDE, através do Conselho de Po-

lítica Urbana e do Núcleo de Estudos Urbanos da ACSP.

Realizamos estudos, debatemos diferentes temas,

apresentamos nossas propostas e essa troca foi muito

positiva. No entanto, diante de uma cidade de cresci-

mento desordenado como São Paulo, e por sua dimen-

são, fica impossível satisfazer o interesse de todos. É

uma tradição de todas as nossas associações acompa-

nharem o processo de evolução das cidades em que es-

tamos inseridas e, por isso, vamos continuar contri-

b u i n d o”, afirmou o presidente da ACSP.

Amatoelogiouaparticipação popular frenteàsdiscus-

sões públicas ocorridas na Câmara. “Achei muito interes-

sante a transparência adotada durante a discussão desse

novo Plano. Os vereadores ouviram opiniões e trocaram

experiências sobre temas de interesse da população.

Acompanhei de perto o trabalho do Legislativo, e só rea-

firmei a minha crença política”, disse.

Adensamento –Um dos assuntos mais citados durante

as discussões públicas, os Eixos de Estruturação da

Agliberto Lima/DC

A cidade de São Paulo com destaque para a Catedral da Sé: meta do novo Plano Diretor é direcionar o crescimento da metrópole.
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Transformação Urbana, serão responsáveis por compac-

tar a cidade, um dos objetivos do Plano Diretor. A constru-

ção será incentivada em quarteirões já atendidos por

transporte público ou que futuramente serão, como cor-

redores de ônibus e estações de metrô e trem.

Nessas regiões serão liberadas edificações maiores,

com até quatro vezes o tamanho dos terrenos. Já nos

chamados miolos dos bairros, onde a mobilidade é me-

nor, o documento limita a altura das edificações a 28

metros – cerca de oito andares.

Outorga–Nesse caso, ainda cabe aos empreendedores

ampliar o potencial construtivo de suas áreas até o máxi-

mo permitido no local a partir da outorga onerosa. O me-

canismo é uma taxa paga pelas empresas que pretendem

construir além do potencial construtivo básico definido

em cada região. O valor arrecadado é revertido ao Fundo

Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb).

“Fica claro que o potencial de aproveitamento dos ter-

renos será bem mais reduzido nos miolos e, por conta

disso, acredito que a tendência é de elevação no preço

dos imóveis para o consumidor final. E isso não quer dizer

que as áreas com incentivos para construções, nos eixos

de estruturação, sairão ilesas. Inevitavelmente haverá

uma grande procura por parte das incorporadoras nes-

ses eixos. Os proprietários dos terrenos vão perceber o

que está acontecendo e vão colocar um sobrepreço”, diz

Claudio Bernardes, presidente do Secovi - SP. Ele tam-

bém calcula que a maioria dos imóveis deve ter uma ele-

vação de 5% em seu valor final. Segundo Bernardes, as

regiões que inibem a presença de novos empreendi-

mentos devem sofrer ainda mais com os aumentos, que

devem chegar a 15%.

São Paulo tem um déficit habitacional de mais de 700

mil famílias; cerca de 1,3 milhão de pessoas vivendo em

favelas e outras 2,5 milhões que moram em terrenos ir-

regulares. O novo Plano Diretor garantiu que as áreas

destinadas à moradia popular fossem ampliadas. Des-

sa forma, as zonas especiais de interesse social espa-

lhadas pelo território paulistano (Zeis) passaram de 17

quilômetros quadrados para 33, que podem receber

cerca de 500 mil unidades habitacionais.

O Plano também demarcou novas Zeis em bairros cen-

trais, como Santa Ifigênia, Pari, Brás, Campos Elíseos e Be-

la Vista, que serão destinadas a famílias com renda men-

sal inferior a três salários mínimos. Apesar de comemorar

a aprovação, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto

(MTST) ainda tem ressalvas. Segundo Luiz Giovani Cons-

tantino, coordenador do MTST, é preciso focar os recursos

na faixa de população que ganha até três salários míni-

mos e garantir que os empreendimentos populares sejam

bem localizados.

“Comemoramos o aumento de Zeis porque a perife-
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ria como um todo tem essa demanda acumulada. Ago-

ra, começa a batalha pela implementação efetiva do

Plano e, por isso, estamos atentos à discussão da Lei de

Zoneamento para garantir que nossos direitos perma-

neçam preservados”, disse o líder sem-teto.

Constantino também aponta a Cota de Solidariedade

como um dos avanços do PDE. Inicialmente, a Cota exi-

gia que grandes empreendimentos e construções (aci-

ma de 20 mil metros quadrados de área construída)

doassem 10% da área total do terreno –ou próximas des-

se imóvel –ao município, para produção de habitação de

interesse social (HIS).

No formato final do documento, ficou definido que o

investidor não será obrigado a doar parte de seu terre-

no. O repasse poderá ser feito em dinheiro, ou até mes-

mo em terrenos, mas poderá ser em outra área.

Ainda assim, o economista-chefe da ACSP, Marcel So-

limeo, discorda da medida. Para Solimeo, a decisão pre-

judica o consumidor final e principalmente as classes

de menor renda, que sofrerão com preços mais altos.

“Sou contra o princípio dessa Cota. Estão introduzindo

uma nova responsabilidade para o setor privado. Tudo o

que não é voluntário é imposto, então não entendo a na-

tureza jurídica dessa cota. A única alternativa que vejo

seria criar um incentivo para as empresas e não impor

mais um encargo, porque isso irá para o custo e será re-

Achei muito interessante
a transparência adotada
durante a discussão
desse novo Plano.
Os vereadores ouviram
opiniões e trocaram
experiências sobre
temas de interesse da
população.
ROGÉRIO AM ATO, PRESIDENTE DA AC S P

Paulo Pampolin/Hype

Agliberto Lima/DC

Ao lado, vista noturna da
cidade no Parque do
Ibirapuera: projeto prevê
valorização das áreas
verdes paulistanas.
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passado para o consumidor", disse.

Uso misto–Outra proposta do PDE, a fachada ativa, pre-

vê construções de usos mistos, que deem vida aos espa-

ços públicos ao longo dos eixos de transporte coletivo e

estações de metrô. Assim, o pavimento térreo dos edifí-

cios poderá ser destinado ao comércio e serviços.

Para o vereador Andrea Matarazzo (PSDB), a medida

é um avanço e deve ser aproveitada pelos comercian-

tes. “Existe uma carência muito grande de serviços,

principalmente em regiões mais residenciais. Mas es-

ses novos serviços devem vir aliados ao perfil de cada

região e de acordo com as necessidades de cada loca-

lidade. Esse plano busca um deslocamento menor por

parte das pessoas e ter um comércio perto é um estímu-

lo para o povo e para o comerciante”, disse.

Outra estratégia do Plano é limitar o número de vagas

de garagem. Para Matarazzo, a medida não diminui a de-

pendência do carro, apenas dificulta a vida das pessoas.

“Só se reduz a dependência do carro com transporte de

qualidade, e isso está claro que não temos. O número de

ônibus oferecido nas ruas é baixíssimo. As empresas re-

duzem a circulação deles para andar com ônibus lotado e

ter maior aproveitamento do lucro. Temos um custo ale-

mão e qualidade cubana”.

O vereador citou a região da Sé como exemplo. Com

imóveis ociosos, a região está servida de estações de

metrô e terminais de ônibus, mas, por ali, a situação já é

inviável. “Trazer mais gente para esse chamado eixo

estrutural só piora as coisas”, disse.

Ainda assim, Matarazzo vê a medida como um avan-

ço, uma vez que o plano anterior estabelecia um núme-

ro mínimo de vagas. Mais uma vez ele criticou a propos-

ta de adensamento da forma como está no PDE. “Pa r a

propor esse adensamento, a região tem que oferecer

transporte ocioso, galeria pluvial suficiente, telefone e

rede elétrica adequada, além de equipamentos públi-

cos como saúde e educação”, observou.

O arquiteto e urbanista Valter Caldana, diretor da Fa-

culdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana

Mackenzie e membro do Núcleo de Estudo Urbanos

(NEU) da ACSP explica que o saldo do novo Plano Diretor

é positivo, pois abrange medidas que São Paulo há mui-

to tempo esperava. Caldana destaca que o projeto pre-

vê diretrizes para atualização de outras leis importan-

tes, como o Uso e Ocupação do Solo, o Código de Edifi-

cações e também limite para vagas de garagens.

“A evolução é grande e o saldo é positivo, pois o Plano

Diretor traz medidas que São Paulo há muito tempo es-

tava esperando. O plano, por sua própria natureza, não

pode agradar a todos, pois é uma síntese, resultado de

interesses conflitantes. Nesse sentido, dessa vez con-

seguimos ter um plano que mais agrada do que se de-

sagrada. E naquilo que desagrada, certamente daqui

para frente haverá uma série de medidas que serão cor-

rigidas ou que de alguma forma irão amenizar os pos-

síveis problemas”, disse Caldana.

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo

Durante muitas décadas, a cidade de São Paulo sofreu com o crescimento desordenado. Situação deve mudar com o Plano Diretor.



7PLANO DIRETOR DE SÃO PAULO

ACSP teve atuação
importante na

elaboração do Plano

O
Conselho de Política Urbana (CPU) da ACSP acompa-
nhou a elaboração e a revisão do Plano Diretor Estra-
tégico de São Paulo. Durante a discussão, o Conselho
apontou melhorias para o texto substitutivo, debateu

ideias e elaborou um documento final, com uma série de propos-
tas que foi entregue à Câmara dos Vereadores. Para o coordenador
da CPU, Antonio Carlos Pela, o Plano deve atender aos direitos bá-
sicos de cidadania, contribuir para a formação de uma sociedade
estruturada e funcionar como um instrumento estratégico da po-
lítica de desenvolvimento urbano.

Diário do Comércio – Qual é a importância e como deve
ser aproveitada a nova cadeira no Conselho Municipal de
Política Urbana (CMPU)?

Antonio Carlos Pela - As quatro cadeiras destinadas aos repre-
sentantes do setor empresarial representam um avanço sobre o
entendimento a respeito da participação do empresário e a sua
relação com a cidade. Assim, com o novo Plano, o setor empresa-
rial terá duas novas vagas e com destaque que não serão apenas
entidades ligadas à cadeia da construção civil, como anteriormen-
te. Deverá haver, no mínimo, um da indústria, um do comércio e
um de serviços. Caso o representante venha a ser a Associação Co-
mercial, pautaremos no CMPU assuntos que já são discutidos em
nosso Conselho de Política Urbana, no sentido de produzir uma
cidade com melhor qualidade de vida e com espaços urbanos de
qualidade que possam beneficiar tanto o comércio de rua como
os demais cidadãos.

DC – O senhor acredita que o novo Plano pode trazer
benefícios para o Centro? Quais?

Pela – O Plano traz incentivos para a construção de moradias no
Centro, por exemplo, com menor valor de outorga onerosa e des-
taca algumas regiões como estratégicas, como a 25 de Março, San-
ta Ifigênia, Bom Retiro e Gasômetro, dentre outras. Porém, para
que a intenção descrita no plano se concretize, a nova Lei de Uso e
Ocupação do Solo, bem como as regulamentações específicas,
destacando projeto urbano e incentivos, serão essenciais.

DC – O Conselho de Política Urbana sugeriu à Câmara que
o Plano contemplasse mais incentivos para fachadas ativas
nos eixos de estruturação. O senhor acredita que o formato
atual garante a viabilidade das fachadas ativas?

Pela – O Plano dá incentivos, o que nem sempre é garantia.
Além de incentivos financeiros será necessário contar com uma
mudança cultural dos próprios cidadãos, que compram os imó-
veis residenciais, em entenderem que a vida pode ser muito mais
interessante se no térreo de suas moradias tiver vida, comércio e
serviços ao invés de vagas de garagens.

DC – A CPU concorda com a forma como o Plano trata o
a d e n s a m e nto ?

Pela – Para nós não ficou claro quais os estudos e critérios que
levaram a se manter o coeficiente máximo na cidade em quatro
vezes a área do terreno. Gostaríamos de ter visto e participado des-
ta discussão. A respeito de concentrar o adensamento nos eixos
de transformação e áreas estratégicas de intervenção, fica a mes-
ma questão de capacidade de infraestrutura, mas conceitualmen-
te o modelo é interessante e já aplicado em outras cidades.

DC – Com a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo,
corre-se o risco de não se concretizar o que foi discutido no
Plano? Como a população deve estar atenta a essa
discussão?

Pela – Com certeza, o Plano Diretor traz princípios e diretrizes so-
bre a cidade que queremos. Mas para que ele se materialize precisa
ser regulamentado, as regras precisam ser dadas e é a lei de uso do
solo que fará isso. Outro fator importantíssimo é a relação das pro-
postas do Plano com o orçamento da cidade e essa conta só fechará
se a Prefeitura contar com verbas de outras esferas de governo e par-
cerias público-privadas. A população deve estar atenta, pois a Prefei-
tura se prepara para abrir a discussão, com calendário divulgado, e a
ACSP estará presente neste debate em cada uma das regiões da ci-
dade, através de nosso Conselho e das Distritais. (M.M.)

Newton Santos/Hype

Antonio Carlos Pela: Plano Diretor deve ser estratégico.



8 PLANO DIRETOR DE SÃO PAULO

Nabil: comércio deve
aproveitar novas regras.

Relator do Plano Diretor, o ve-
reador Nabil Bonduki (PT )
enfrenta agora o desafio de

colocar o projeto em prática. Entre
as novas diretrizes, ele destaca as
políticas de habitação social e a no-
va dinâmica de adensamento que
estimula a moradia no entorno do
transporte público.

Diário do Comércio - A
limitação de vagas de garagens é
um passo para ter uma sociedade menos dependente do carro.
Como o senhor acredita que a cidade vai lidar com isso? Não
pode haver uma resistência por parte da população?

Nabil Bonduki – A população de São Paulo precisa utilizar o carro
de maneira funcional. Abrir mais espaço para garagens nos novos
imóveis desestimula a procura pelo transporte público. Acredito que,
num primeiro momento, a recepção será problemática por parte da
população, mas ela terá de absorver esse novo modelo proposto.

DC – Especialistas apontam que os preços dos imóveis
sofrerão aumentos que podem deixá-los até 40% mais
caros. O senhor confirma essa mudança?

Nabil – Não existe a menor hipótese de isso acontecer, pelo me-
nos para as classes média e baixa. A verdade é que haverá um au-
mento na oferta de imóveis por conta dos estímulos. Portanto, os
apartamentos que forem construídos ao longo dos eixos de trans-
formação serão barateados. Já no miolo dos bairros, a oferta deve cair
em razão da restrição de altura dos prédios e o preço pode subir.

DC - Qual item do Plano, o senhor enxerga com maior
dificuldade de ser realizado?

Nabil – Construir habitação social na quantidade que São Paulo
necessita é um problema difícil de ser equacionado. Principalmente
porque se trata de uma soma de forças. Dependemos muito da ca-
pacidade da Prefeitura em implantar, viabilizar e fiscalizar. O projeto já
temos, agora são necessários recursos e capacidade operacional.

DC – A proposta é que os edifícios de uso misto deem
mais vida aos espaços públicos e ampliem as possibilidades
do comércio. Como o comerciante poderá aproveitar essa
opor tunidade?

Nabil – O PDE tem um diferencial muito interessante em rela-
ção à cidade que é enxergá-la de maneira mista, mesclando mo-
radia e comércio. No térreo dos edifícios não haverá cobrança de
outorga onerosa. Além disso, o empreendedor vai ganhar mais
20% de área construída. Isso fará com que o terreno tenha apro-
veitamento maior e mais barato. Acredito que todo tipo de comér-
cio segmentado, que atenda à população local, será beneficiado.
A expectativa é que o uso misto facilite o deslocamento das pes-
soas para que elas utilizem esses locais a pé.

Luiz Claudio Barbosa/EC

Police: Plano Diretor não
pode ser peça de ficção.

O vereador José Police Neto
(PSD) foi responsável por
a l g u m a s  a l t e r a ç õ e s  e

emendas que compõem o Plano Di-
retor, em especial relativas ao aden-
samento e às áreas de interesse so-
cial. Para ele, o documento traça
grandes desafios para a cidade.

Diário do Comércio - A Cota de
Solidariedade é um dos itens
responsáveis pelo
encarecimento dos imóveis. Na sua opinião, o
empreendedor precisava de mais essa responsabilidade?

José Police Neto – A Cota é uma responsabilidade social para
grandes empreendimentos. Aqueles com mais de 20 mil metros qua-
drados terão custo adicional. O imóvel ficará mais caro. Esse é o custo
de uma cidade que produziu ao longo dos anos muitas injustiças.

DC – Esse tipo de encargo não pode “espantar ” o
empreendedor de São Paulo?

Police – Sim, até pode. Os novos valores da outorga onerosa, o
custo adicional das garagens e os custos complementares da Cota
de Solidariedade provocarão uma profunda reflexão. Não acredi-
to que esses itens possam, literalmente, espantar o empreende-
dor, mas vai encarecer o imóvel tornando mais difícil a comercia-
lização e distanciando o acesso. A gestão terá que desburocratizar
o sistema de aprovação de obras para reduzir tempo que também
gera custo. Se conseguirmos reduzir o licenciamento dos empre-
endimentos dos atuais dois anos para dois meses, ampliaremos a
oferta e conquistaremos um equilíbrio.

DC – A aprovação do Plano e o aumento de Zeis devem
acalmar os ânimos dos movimentos de moradia popular e as
recorrentes ocupações?

Police – As Zeis não são novidade. Portanto, só pintar o mapa
não soluciona o problema. Caso o governo federal não reajuste o
teto do subsídio para regiões metropolitanas como São Paulo, na-
da se acalmará. Os militantes dos movimentos de moradia se sen-
tirão enganados se pararmos nas pinturas das Zeis. Minhas leis da
Função Social da Propriedade, Regularização Fundiária e Reapro-
veitamento das Edificações verticais ociosas têm que funcionar
combinadas com o Plano Diretor.

DC – Os investimentos públicos projetados no Plano
ultrapassam o valor de 1 trilhão de reais para os próximos
15 anos. Como São Paulo vai tirar isso do papel?

Police – Caso São Paulo não recupere sua capacidade própria
de financiamento, o governo do Estado não assuma a responsa-
bilidade nos investimentos na Capital e o governo federal com-
pense minimamente os impostos por São Paulo arrecadados, te-
remos uma “peça de ficção” e não um Plano Diretor. (M.M.)

Luiz Claudio Barbosa/EC
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Propostas da ACSP contempladas no Plano Diretor
O Conselho de Política Urbana (CPU) da ACSP acompanhou de perto todas as fases da revisão do Plano Diretor e esteve

atento às questões importantes para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Usos não residenciais, corredores de

ônibus, fachada ativa e regularização de imóveis foram alguns dos itens debatidos e que entraram para o documentos

elaborados pelo Conselho, que foram entregues à Prefeitura e a Câmara Municipal antes da votação do Plano. As propostas

contempladas estão detalhadas na tabela a seguir:

Criação de novas centralidades

Criação de novas centralidades, em regiões que apresentam
baixas relações emprego/moradia. É fundamental que sejam
propostos incentivos fiscais.

Existia a Rede Estrutural de Eixos e Pólos de
Centralidades, porém não eram previstos
i n ce nt i vo s.

Propõe a Política de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, que cria novas centralidades e potencializa as
existentes, inclusive com a adoção de incentivos para
algumas áreas.

Assegurar uma cadeira representativa do Comércio no
Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU).

Não havia cadeira disponível para
representantes do comércio no CMPU.

Foi criada uma cadeira para representante do Comércio
entre os quatro membros do setor empresarial. Com a
inserção da cadeira representativa, o setor empresarial
como um todo passa a ter espaço.

Macroárea de Urbanização Consolidada - Atividades não Residenciais

Retirada do desestímulo às atividades não residenciais na
Macroárea de Urbanização Consolidada. Esta Macroárea
abrange tanto áreas com alta concentração de empresas como
áreas que ainda carecem de atividades não residenciais. Dessa
maneira, há restrição às atividades não residenciais de forma
generalizada, englobando não só grandes empreendimentos
como também pequenos comércios e serviços, que são
desejáveis e necessários para a cidade com usos mistos,
conforme o próprio Plano defende.

Previa a restrição às atividades não
residenciais na Macroárea de Urbanização
Co n s o l i d a d a .

Foi mantido o desestímulo. Porém, apenas para as
atividades não residenciais incompatíveis com o uso
residencial. As demais, como pequenos serviços e
comércios locais, serão estimuladas.

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (Corredores de Ônibus)

Nos perímetros de operações urbanas e subsetores da
Macroárea de Estruturação Metropolitana, não serão
excluídas as áreas de influência dos eixos até que os
referidos projetos tiverem uma lei específica, que vão se
sobrepôr aos eixos. Há o risco destas áreas ficarem
estagnadas até que estes projetos saiam do papel.

Algumas áreas da cidade, mesmo sendo
atingidas por áreas de influência dos eixos de
transporte, não entram nos eixos, por conta
de suas características particulares, como é o
caso operações urbanas e subsetores da
Macroárea de Estruturação Metropolitana.

Fachada Ativa (uso do térreo do prédio para o comércio)

Prever mais incentivos para fachadas ativas nos Eixos de
Estruturação da Transformação Urbana, bem como nas
Zonas Mistas e Zonas de Centralidades.

Previa o estímulo de fachadas ativas na
Política de Desenvolvimento Econômico
S u s te nt á ve l .

Foi acrescentado no capítulo de diretrizes para a revisão da Lei
de Uso e Ocupação do Solo o estímulo ao comércio e os
serviços locais, especificamente os instalados em fachadas
ativas, com acesso direto e abertura para a rua.

Zona Mista, via local e gabarito de altura

Reforçamos a importância da permanência dos dispositivos
presentes no substitutivo que alteram artigos da Lei de
Parcelamento Uso e Ocupação do Solo:
a) Mudança do gabarito de altura para 9 metros em
edificações que não tenham recuos laterais e de fundo.
b) Não há mais área construída máxima, para
empreendimentos não residenciais em Zonas Mistas com
Vias Locais e em ruas de largura inferior a 12 metros.

a) O gabarito de altura máximo sem exigência
de recuo era de 6 metros.
b) A instalação de atividades não residenciais
em Zonas Mistas com Vias Locais e em ruas
de largura inferior a 12 metros tinha
restrições para o tamanho da edificação.

Permanecem estes dispositivos que revogam os artigos
citados da Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo.

Regularização de imóveis

Reforçamos a importância de permanência do artigo que
prevê a elaboração de legislação sobre regularização.

O Plano Diretor não previa Lei Específica para
regular ização.

Permanece este artigo.

Cadeira no Conselho Municipal de Política Urbana (CMPU)

PROPOSTA DA ACSP COMO ERA (Lei de Uso e Ocupação do Solo) COMO FICARÁ

2a fase: Contribuições para o Legislativo (Câmara Municipal)

PROPOSTA DA ACSP COMO ERA (no Projeto de Lei do Executivo) COMO FICARÁ

1a fase: Contribuições para o Executivo (Prefeitura)

PROPOSTA DA ACSP COMO ERA (Lei de Uso e Ocupação do Solo) COMO FICARÁ

Permitir a regularização de atividades não residenciais já
consolidadas em áreas residenciais.

"Não previa".

Atividades não residenciais em ZER

V E TA D OEstá prevista a Negociação de Convivência, para que o
Executivo possa mediar conflitos de interesse.

V E TA D O
Ficam estabelecidos prazos para sejam enviados os projetos
de lei específicos. Caso os prazos sejam desrespeitados,
passarão a valer nestas áreas os parâmetros urbanísticos
previstos para os eixos de estruturação da transformação
urbana.
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Fonte: (texto: Lei PDE)
o rg a n o g r a m a
elaborado pela CPU

Onde encontrar no Plano Diretor
O Plano está estruturado em 5 títulos subdividos em Capítulos, seções e subse c ç õ e s.

Abaixo índice espacializado que auxilia o leitor a encontrar cada assunto tratado pelo Plano.
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Entenda o novo
Plano Diretor

O que é?

O Plano Diretor Estratégico (PDE) é uma lei, elaborada pela Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal (que

faz também suas propostas). Esse plano em forma de lei reúne um conjunto de princípios e regras que devem

orientar toda a ação dos agentes, públicos e privados, que constroem e utilizam o espaço da cidade. Ele é uma

Lei Municipal, obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, pela Constituição Federal e o Estatuto

da Cidade (Lei 10.257/01).

O novo Plano Diretor de São Paulo está buscando que as moradias estejam mais próximas ao emprego, serviços e

equipamentos urbanos, que o meio ambiente seja preservado, que a cidade tenha bons espaços públicos e dire-

ciona o adensamento construtivo e populacional, dentre outros tópicos.

Ele traz uma abordagem mais geral sobre essas questões e depende de outras leis, que detalham as regras

específicas e objetivas:

PLANO DIRETOR
ESTR ATÉGICO

Lei 16.050/14

Diretrizes gerais da

Política de

D esenvovimento

Ur b a n o

LEI DE PARCELAMENTO,
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Lei 13.885/04 (parte III)

Detalha regras específicas do PDE,

em especial relativas às edificações

PLANOS REGIONAIS
ESTR ATÉGICOS

Lei 13.885/04 (parte II)

Detalham as diretrizes do PDE

no âmbito das subprefeituras

CÓDIGO DE OBRAS
E EDIFICAÇÕES

Lei 11.228/92

Define regras para a

construção das edificações

dentro dos lotes

Histórico do Plano Diretor de São Paulo

O último Plano Diretor Estratégico (PDE) havia sido aprovado em 2002 (Lei 13.430/02). Ele deve ser revisto em,

pelo menos, a cada dez anos. A última revisão, votada no fim de junho deste ano, praticamente remodelou o plano.

Isto porque propõe uma dinâmica de desenvolvimento da cidade diferente da proposta no Plano anterior.

O processo de revisão teve início em 2013, sendo a Prefeitura (Executivo) responsável pela elaboração da pro-

posta de revisão do Plano Diretor. No dia 26 de setembro, o projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal. No início de

2014, os vereadores apresentaram um texto substitutivo ao projeto de lei do Executivo, já com as sugestões dos

representantes do legislativo municipal.

A partir deste primeiro substitutivo e de audiências públicas, um novo substitutivo foi aprovado na Comissão de

Política Urbana da Câmara e, também em primeira votação, no plenário da Câmara.

Finalmente foi votado um terceiro substitutivo, com aproximadamente 40 emendas incluídas. O projeto definitivo

foi aprovado em 30 de junho de 2014 e sancionado pelo prefeito no dia 31 de julho de 2014.
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M A PA
M AC RO Á R E A S

Fonte: Mapa 2 do Plano Diretor anexo a Lei 16.050/14

Macrozonas e Macroáreas

Fonte: Elaborada pela CPU

PRINCIPAIS QUESTÕES DO NOVO PLANO

Ordenamento do território
Para ordenar o território de forma sustentável e equilibrada, a cidade é estruturada a partir de cinco dimen-

sões (social, ambiental, imobiliária, econômica e cultural) e é organizada a partir de: Macrozonas e Macroáreas

e a Rede de estruturação da transformação urbana.

Macrozonas e Macroáreas

São áreas que tem características de urbanização comuns e que devem cumprir papéis específicos no desen-

volvimento da cidade.

As Macrozonas dividem o território em dois: área Urbanizada e a que ainda contém áreas para preservação Ambiental/

Rural do município.

Dentro de cada uma destas Macrozonas existem as Macroáreas (territórios com características similares) que

subdividem a cidade.
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MAPA SETORES DA
MACROÁREA DE

ESTRUTURAÇÃO URBANA

SETORES DA MACROÁREA
DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Fonte: Elaborada
pela CPU

ARCO DO FUTURO
A Macroárea de Estruturação Metropolitana (limite do Arco do Futuro) é estratégica, pois têm grande potencial

de transformação, com terrenos ociosos resultantes de legados industriais, grandes vias estruturais, de ligação
de São Paulo com outros municípios, áreas carentes de emprego e áreas que necessitam de uma reabilitação ur-
bana.

Toda esta Macroárea de Estruturação ainda dependerá de leis especificas sobre como ela deve ser ocupada.
Nesse caso, há uma grande oportunidade de discussões sobre as densidades e os usos desejados.
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É subdividida em setores que tem características e objetivos em comum.

REDE DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Tem um papel importante, pois define quais serão as redes estruturadoras da cidade. São três:

* Rede de Áreas de Estruturação Local (AEL)
São áreas do território destinadas ao desenvolvimento urbano local, com políticas e investimentos públicos em

habitação, saneamento, drenagem, áreas verdes, mobilidade e equipamentos urbanos e sociais.

* Rede Hídrica Ambiental
Formada pelo conjunto de córregos, rios, nascentes, cursos de água, parques urbanos, áreas verdes signifi-

cativas e áreas protegidas.

* Rede estrutural de transporte coletivo
Formada por linhas de Trem, Metrô, Monotrilho, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), Veículos Leves sobre Pneus

(VLP) elevadas e não elevadas e nas linhas de Corredores de Ônibus Municipais e Intermunicipais com operação
em faixa exclusiva à esquerda do tráfego geral.

Moacyr Lopes Júnior/Folhapress

Áreas ao longo dos eixos de
transporte, como corredores

de ônibus, terão maior
adensamento construtivo.
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MODELO DE CONFIGURAÇÃO NOS EIXOS

Fonte: Elaborada pela CPU

Esta rede estrutural de transporte coletivo define os eixos de estruturação da transformação urbana.

EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO URBANA.

Na proposta dos eixos de estruturação está contida uma das principais mudanças para o desenvolvimento da cidade,
pois é no entorno dos eixos que se pretende que haja a maior concentração construtiva e populacional. Apenas nessas
áreas (e em áreas de projetos específicos, como as operações urbanas) será permitido construir quatro vezes a área do
terreno, o que antes era possível de maneira pulverizada por toda a cidade.

Esse modelo de adensamento pretende trazer outras transformações como calçadas largas, edifícios mistos com tér-
reos comerciais voltados para rua e com espaços que permitam o trânsito de pessoas (a exemplo do que acontece no
Conjunto Nacional). Os edifícios em torno dos transportes públicos também terão número máximo de vagas de garagem.
Trata-se de um dos maiores avanços do PDE, pois hoje se estabelece apenas o número mínimo de vagas. Também estão
previstos apartamentos menores.

O conceito não é novo. A cidade de Curitiba, por exemplo, se utilizou dessas mesmas premissas. No caso de São Paulo,
o desafio é consolidar uma rede de transporte coletivo (hoje ainda muito precária) para que possa haver boa alternativa
para o uso do transporte público, além de entender se esse tipo de edificação mista será culturalmente aceita e produzida,
uma vez que ela é incentivada e não exigida.
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ONDE ESTÃO OS EIXOS?

Nas áreas próximas aos eixos de transporte de metrô, ônibus, VLT, VLP elevados, trem e monotrilhos. Elas ficam dentro
de um raio de 400 metros das estações de metrô. Porém, as quadras que forem atingidas dentro deste raio serão con-
sideradas inteiras (toda a extensão do quarteirão) até um limite de 600 metros.

No caso dos corredores de ônibus e das linhas de Veículos Leves sobre Pneus (VLP) não elevadas, serão considerados
150 metros ao longo das vias. As quadras atingidas além do limite dos 150 metros serão consideradas inteiras até o limite
de 300 metros.

Nas linhas 1-Azul, 3-Vermelha do Metrô e 15 Prata do Monotrilho, serão aplicadas, simultaneamente, as duas re-
gras de adensamento.

Fonte: Elaborada pela CPU
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MAPA EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO
URBANA, EXISTENTES E PREVISTOS
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E XC E Ç Õ E S

Algumas áreas da cidade, mesmo sendo atingidas por estas áreas de influência, não entram nos eixos, por conta

de suas características particulares. São elas:

* Zonas: exclusivamente residenciais (ZER), de ocupação especial (ZOE), de preservação ambiental (ZEPAM),

especiais de interesse social (ZEIS) e especiais de preservação cultural (ZEPEC).

* Perímetros de operações urbanas em vigor;

* Áreas que integram o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livre s ;

* E as áreas contidas na Macroárea de Estruturação Metropolitana; (quadro menor)

ALGUMAS REGRAS IMPORTANTES APLICADAS
NOS EIXOS:

* São permitidos usos residenciais, não residenciais e mistos.

* Não é necessário atendimento ao número mínimo de vagas para estacionamento.

* Não é permitido estacionamento no recuo de frente da edificação (com exceção das vagas

exigidas pela legislação) e em áreas cobertas do nível da rua até o limite de 15 (quinze) metros.

* Grandes empreendimentos, geradores de tráfego, não podem ter acesso direto de veículos

por vias onde estão implantados ou planejados os corredores de ônibus.

* É permitido o coeficiente máximo quatro (dependendo da macrozona) sendo esses os locais que receberão

maior

adensamento construtivo e populacional da cidade:

* Para usos residenciais existe o cálculo mínimo de unidades conforme o tamanho do terreno.

Em média poderão ser construídos apartamentos de 80 metros quadrados, se con s i d e r a rm o s

todas as unidades do empreendimento de um mesmo tamanho.

* Parte dos empreendimentos deverá doar área para fluidez pública (trânsito livre de pessoas)

e não poderá ter muros em toda a extensão.

* Se a área de influência do eixo for lindeira a uma zona exclusivamente residencial,

existem diversas restrições como por exemplo, gabarito de altura de 15 metros.

* Nos miolos dos bairros a permissão para altura dos prédios será de 28 metros, o que equivale

aproximadamente a edifícios de oito andares. Entretanto, onde a quadra já possuir mais de 50%

dos edifícios construídos acima dessa altura, uma altura maior será autorizada. Pompeia,

Perdizes, Morumbi e Moema são bairros que estão entre as áreas que se enquadram nessa regra.

Não serão considerados no cálculo do coeficiente de aproveitamento da nova edificação:
A - Térreos livres. Nesse caso, será permitida

ocupação máxima de 30% da área do lote ocupado para os acessos aos pavimentos s u p e r i o re s .

B - Pavimento térreo das edificações residenciais, quando destinado à utilização comum.

C - Vagas de estacionamento:

Usos residenciais: uma vaga por unidade

Usos não Residenciais: 1 vaga para cada 70 m².

D - Áreas construídas no nível da rua com acesso direto à calçada em lotes com fachada superior a 20 metros.

(até o limite de 50% da área do lote), destinadas a usos não residenciais. (conceito de fachada ativa)

Essas regras valerão após a emissão da Ordem de Serviços das obras de cada

sistema de transporte, após a emissão de todas as autorizações e licenças.
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Z O N E A M E N TO

O Zoneamento divide o território de maneira mais detalhada do que as macroáreas, pois trata de porções menores

da cidade que tem características bem específicas. Para classificar o que é permitido ou não em cada zona e propiciar

uma convivência harmônica entre elas existe a classificação dos usos em:

* Residenciais: que envolve a moradia de um indivíduo ou grupo de indivíduos

* Não residenciais: que envolve atividades comerciais, de serviços, industriais e institucionais.

Entre estes ainda há classificações conforme a incomodidade da atividade (horário de

funcionamento, ruído e outros)

O Plano Diretor define quais serão as zonas de uso já

existentes, além de criar algumas novas:

Zona exclusivamente residencial - ZER
Destinadas ao uso residencial com baixa

densidade construtiva. Destacam-se pela

presença de vegetação significativa. Den-

tro dessa zona são permitidas ruas pró-

prias para comércio e serviço, respeitan-

do as características da paisagem. Por

exemplo, o bairro de Alto de Pinheiros, na

zona oeste.

Zonas Predominantemente Residenciais - ZPR ( N OVA )
Ainda se concentram residências com bai-

xa densidade construtiva, e outros servi-

ços de moradia como asilos. Porém, são

permitidos comércio e serviços compatí-

veis com uso residencial.

Zonas mistas - ZM
É a área da cidade onde é permitido ter usos

residenciais e não residenciais inclusive no

mesmo lote. Podem ser de baixa, média ou

alta densidade e isso será definido na revi-

são da Lei de Uso e Ocupação do Solo. O bair-

ro da Penha, na zona leste, por exemplo, é

quase todo ocupado por este tipo de zonea-

m e n t o.

Zonas de centralidades - ZC
É onde estão localizados os núcleos de ati-

vidades de comércio e serviço, tanto em

áreas centrais da cidade quanto em cen-

tros de bairro, podendo também ter usos

residenciais. O Centro da cidade é um

exemplo deste conceito urbano.

Zona de Transição - ZT ( N OVA )
A função é fazer uma transição de usos e densidades entre zonas de uso distintas para que não haja

uma mudança brusca nos padrões de ocupação.

Zona de Desenvolvimento Econômico - ZDE ( N OVA )
O objetivo é incentivar e modernizar as atividades industriais em conhecimento e tecnologia que já se

encontram nestes territórios. Nessas áreas não deverão ser permitidos usos residenciais.

César Diniz/Hype
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Zona Predominantemente Industrial - ZPI
Destinada para implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos usos industriais in-

cômodos e às atividades não residenciais incômodas, restringindo empreendimentos de uso residen-

cial. O bairro da Vila Maria baixa, na zona norte, por exemplo.

Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável - ZPDS
Destinadas à conservação da paisagem e à implantação de atividades compatíveis com a manuten-

ção e recuperação ambientais, em especial, agricultura e turismo. Parelheiros, no extremo sul da ci-

dade, é um exemplo com estas características.

Zona Especial de Preservação - ZEP
Áreas de parques estaduais, parques naturais municipais e outras Unidades de Conservação de Pro-

teção Integral. O objetivo é a preservação dos ecossistemas e são permitidas apenas atividades de

pesquisa, ecoturismo e educação ambiental. Por exemplo, o Parque do Estado.

Zona de Ocupação Especial - ZOE
Zona que abriga grandes equipamentos como aeroportos, centros de convenção, grandes áreas de lazer,

recreação e esportes e por suas características específicas devem ter disciplinas especiais. A Cidade Uni-

versitária, na zona oeste, onde está o campus da Universidade de São Paulo (USP), é um exemplo.

Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPEC
Zonas que tem o objetivo de preservação e valorização dos bens de valor histórico, artístico, arqui-

tetônico, arqueológico e paisagístico, definidos como patrimônio cultural. O Parque do Ibirapuera por

exemplo, se enquadra neste caso.

Zonas Especiais de Preservação Ambiental - ZEPAM
Áreas específicas de preservação e proteção do patrimônio ambiental com remanescentes de Mata

Atlântica e vegetação de relevância ambiental. Algumas áreas do Jaraguá, na zona oeste, possuem

esta característica.

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
Zonas destinadas a assegurar moradia digna para população de baixa renda através de urbanização

de assentamentos precários e construção de unidades habitacionais para famílias com renda de:

- até R$ 4.344 ou até R$ 724 per capita (Habitação de Interesse Social - HIS)

- até R$ 7.240 com até dois sanitários e uma vaga de garagem (Habitação de Mercado

Popular – HMP).

AS ZEIS CLASSIFICAM-SE EM CINCO CATEGORIAS:

ZEIS 1: Áreas ocupadas com loteamentos irregulares e precários, e que se pretende manter e re-

qualificar as moradias e promover a recuperação ambiental, pois muitas estão em locais de inte-

resse ambiental.

ZEIS 2: Áreas em lotes não edificados e subutilizados onde se pretende produzir habitação social e

p o p u l a r.

ZEIS 3: Áreas em terrenos e imóveis ociosos, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões do-

tadas de infraestrutura como por exemplo o Centro da cidade, onde serão recuperadas e construídas

novas unidades habitacionais.

ZEIS 4: Áreas ocupadas com loteamentos irregulares e precários em locais de proteção aos manan-

ciais que serão alvo de reassentamento por conta de desocupação das áreas de risco e construção de

habitações.

ZEIS 5: Assim como na ZEIS 3, estão localizadas em áreas dotadas de infraestrutura, lotes ou conjunto

de lotes subutilizados que receberão habitações sociais e populares. (A diferença entre as duas é a

porcentagem de HIS e HMP permitida).
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INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

Instrumentos Urbanísticos são ferramentas legais que possibilitam ao poder público controlar e intervir no

desenvolvimento das cidades.

No Novo Plano Diretor de São Paulo, eles têm diferentes finalidades: induzir o uso social da propriedade,

ordenar e estruturar a cidade, auxiliar na gestão ambiental, possibilitar a regularização fundiária e a pro-

teção ao patrimônio cultural.

Vale destacar alguns dos novos instrumentos:

Listagem dos imóveis que não cumprem a função social
A Prefeitura divulgará listagem de imóveis cujos proprietários foram notificados em virtude de descumpri-

mento da função social da propriedade (imóveis que não cumprem exigências de ordenação territorial previs-

tas no Plano). Em seis meses, a Prefeitura publicará a primeira listagem desses imóveis.

Arrecadação de Bens Abandonados
Um imóvel que estiver abandonado intencionalmente por seu proprietário, sem utilização nem um respon-

sável por sua manutenção, limpeza e segurança poderá ser arrecadado pelo Município (ao final de 3 anos) para,

entre outras finalidades, construir Moradias de Interesse Social.

Cota de Solidariedade
Os empreendimentos com área construída computável superior a 20 mil m² ficam obrigados a destinar adi-

cionalmente 10% da área construída para Habitação de Interesse Social (HIS), voltadas a atender famílias com

renda até 6 (seis) salários mínimos, e poderá ser destinada na forma de empreendimentos de habitação, de-

pósito no Fundurb ou pela doação de terreno.

Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais
A Prefeitura poderá aplicar um tipo de pagamento para proprietários que mantêm, restabelecem ou recu-

peram ecossistemas naturais em suas propriedades.

Podendo se tratar de:

1 – Remanescentes florestais;

2 – Matas ciliares e demais áreas de preservação permanente;

3 – Áreas de reserva legal;

4 – Conversão da agricultura familiar convencional para agricultura orgânica.

Além dos novos, vale também destacar a Outorga Onerosa, instrumento já consolidado na cidade.

OUTORGA ONEROSA
A outorga onerosa é o “i m p o s t o”no qual o proprietário paga para construir entre o coeficiente gratuito e o máximo

permitido pela lei. Toda a cidade terá coeficiente básico 1 (permitido construir uma vez a área do terreno) e o máximo

vai variar para cada área da cidade, chegando ao aproveitamento de, no máximo, 4 vezes a área do terreno nos

seguintes locais:

* Eixos de Estruturação da Transformação Urbana

* Setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: Jacu-Pêssego e Cupecê

* Operações Urbanas Vigentes

* Algumas zonas especiais de interesse social – aquelas localizadas em áreas urbanas.

Para o cálculo da contrapartida financeira influenciam o valor do terreno, a área construída além do coefi-

ciente básico, o uso do empreendimento e o local da cidade. No Centro, por exemplo, ela é mais cara, deses-

timulando a construção de imóveis comerciais, enquanto os residenciais são barateados, principalmente para

famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos.

A novidade é que o valor do terreno agora é dado pelo Cadastro de Valor de Terreno, próximo do valor do mercado

e, não mais pelo valor venal. A criação desde cadastro foi polêmica tanto por não serem claros os critérios de cálculo,

como por criar mais uma tabela de referência de valores para a cidade.

Os recursos arrecadados com a outorga são destinados ao Fundo Municipal De Desenvolvimento Urbano ( Fu n-

durb). o Fundurb é o fundo onde se concentram alguns recursos específicos que devem ser destinados ao de-

senvolvimento urbano da cidade. O dinheiro deve ser utilizado, por exemplo, para obras de mobilidade urbana,

como corredores de ônibus.
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SISTEMAS URBANOS E AMBIENTAIS

O Plano propõe a política de desenvolvimento urbano para a cidade e diz que outras políticas setoriais e sistemas

integram a proposta.

São as políticas urbanas e ambientais, em especial, que se relacionam com as questões de ordenamento terri-

torial:

• Política ambiental

• Sistema de infraestrutura

• Sistema de saneamento ambiental

• Política de mobilidade

• Sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres

• Política de habitação social

• Desenvolvimento social e sistema de equipamentos urbanos e sociais

• Política de proteção ao patrimônio arquitetônico e urbano.

• Política de desenvolvimento econômico sustentável

Paulo Pinto/Fotos Públicas

Plano Diretor prevê proteção e aumento
das áreas verdes na cidade de São Paulo
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GESTÃO PARTICIPATIVA E FERRAMENTAS
PARA PLANEJAR A CIDADE

Além do Plano Diretor, outras leis e planos formam com ele o Sistema de
Planejamento Urbano como leis urbanísticas e leis orçamentárias. O Plano

ainda busca garantir a participação social e a gestão democrática da cidade
através de um conjunto de instancias e instrumentos de participação:
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DENTRE ESTAS POLÍTICAS, VALE DESTACAR:

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

É estratégica e tem como objetivo reforçar o papel do município como centro industrial, comercial, de ser-

viços, de conhecimento, de criação e inovação, e econômico equilibrando emprego/moradia, reduzindo assim

as desigualdades sócioterritoriais, e reduzindo o número de deslocamentos no município.

As estratégias definidas são:

Polos estratégicos de desenvolvimento econômico
Áreas da cidade com baixo nível de emprego e grande concentração populacional, que tem como objetivo

atrair empresas, e para isto é necessário que se criem incentivos. São eles:

* Polo Leste correspondente aos subsetores Arco Leste e Arco Jacu-Pêssego.

* Polo Sul, correspondente aos subsetores Cupecê e ArcoJurubatuba.

* Polo Noroeste, correspondente ao subsetor Raimundo Pereira de Magalhães/Anhanguera.

* Polo Norte, correspondente ao subsetor Sezefredo Fagundes até a Marginal Ti e t ê .

Dentre os incentivos poderão estar:

* Isenção ou desconto Imposto Territorial urbano (IPTU).

* Desconto de até 60% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

* Isenção ou desconto de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos (ITBI-IV) para aquisição

de imóveis para instalação das empresas na região;

* Isenção ou desconto de ISS da construção civil para construção ou reforma de imóvel.

* Dispensa do pagamento da outorga onerosa.

Polos comerciais e de serviços
São porções do território que concentram atividades em especial de comércio e serviços, que devem ser qua-

lificadas e fortalecidas como, por exemplo, o centro histórico, centros de bairro, centros empresariais, e áreas

ao longo do sistema de transporte coletivo.

Algumas ações para o fortalecimento destas centralidades são:

* Fortalecimento do Centro Histórico através da valorização dos polos comerciais especializados,

(25 de Março, Santa Ifigênia, Bom Retiro, Gasômetro e Zona Cerealista), e da consolidação do polo

criativo, Cultural, gastronômico, de lazer, divertimento e entreteniment o.

* Fortalecimento e ampliação de áreas tradicionais de comércio como o Polo de Comércio e

Desenvolvimento de Moda do Brás, Pari e Canindé.

* Consolidação e melhoria dos polos de saúde, educação e pesquisa, organizando essas

centralidades e sua integração com a cidade.

Polos de Economia Criativa
São territórios destinados ao desenvolvimento de economia criativa baseada no conhecimento e capazes de

produzir riqueza, gerar emprego e distribuir renda. Prevê incentivo para as atividades relacionadas a patrimô-

nio cultural, artes, mídia e outros.

DESTACAR O Plano Diretor já cria o primeiro Polo de Economia Criativa “Distrito Criativo Sé/República”. Os

Planos Regionais das subprefeituras poderão criar outros polos.

Parques Tecnológicos
Áreas destinadas para produção de conhecimento e de complexos tecnológicos que visam fomentar a

integração da pesquisa científica e tecnológica, negócios/empresas e organizações governamentais em

um determinado território.

Polo de Desenvolvimento Econômico Rural Sustentável
O objetivo é promover atividades econômicas e gerar empregos na Zona Rural do Município, de modo com-

patível com a conservação das áreas prestadoras de serviços ambientais na Macroárea de Contenção Urbana

e Uso Sustentável.
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ATÉ A REVISÃO DA
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Mesmo aprovado, o Plano Diretor ainda depende da Lei de Parcelamento Uso de Ocupação do Solo (LPUOS) para

finalmente colocar em prática o que está projetado no Plano. A Lei será responsável por estabelecer os critérios de

parcelamento, uso e ocupação do solo, a fim de orientar e ordenar o crescimento da cidade.

Até que aconteça a revisão desta lei, o novo Plano Diretor já altera pontualmente algumas de suas regras que têm

tido um impacto negativo sobre a cidade e precisam ser resolvidas imediatamente. Principalmente destacamos:

O PDE também já não tem mais restrição para Zona Mista. Não há mais área construída máxima para empreen-

dimentos não residenciais (comércios de âmbito local, serviços, comércios especializados, dentre outros de peque-

no e médio porte), que antes ocorriam em Zonas Mistas com Vias Locais e em ruas de largura inferior a 12 metros.

As garagens passam a ter número máximo de vagas para estacionamento. Ou seja, haverá a limitação de uma vaga

de garagem por unidade residencial como área não computável. Outras vagas que vierem a ser construídas cons-

tarão como áreas computáveis no empreendimento, consumindo potencial construtivo do terreno.

Antes de o novo Plano ser aprovado, a construção de edificações sem recuos lateral e de fundo estava restrita a uma

altura máxima de seis metros (a partir do perfil natural do terreno), que a partir de agora passa a ser de nove metros,

atendendo a uma demanda principalmente das regiões mais periféricas da cidade.

Os estoques de potencial construtivo não serão válidos, exclusivamente:

a) eixos de transformaçao;

b) Incentivo ao desenvolvimento - Mapa 11;

c) ZEIS/ EHIS e EHMP;

d) empreendimentos residenciais com Coeficiente de Aproveitamento até 2.

Ou seja, nestes locais poderá haver novos empreendimentos independente da disponibilidade de estoque.

Pela Lei de Uso e Ocupação do Solo também devem ser resolvidos conflitos que não puderam ser solucionados por

meio do Plano Diretor, como a possibilidade de funcionamento de ruas comerciais já consolidadas nos bairros re-

sidenciais, como Pacaembu, Jardim Europa e Alto de Pinheiros. O alto número de estabelecimentos comerciais já

instalados nesses locais há anos suscitou uma grande discussão sobre o veto a construção ou legalização do fun-

cionamento dos comércios e serviços em zonas estritamente residenciais (Zers). Na verdade, na maioria dos bairros

classificados como residenciais, já existem pequenos mercados e padarias, salões de beleza, escolas de educação

infantil e uma série de serviços que acabam dando vida aos bairros, além de evitar que uma parcela da população

faça deslocamentos maiores de carro.

O Plano ainda prevê que durante sua vigência poderá ser realizada uma “anistia” para a regularização de edifi-

cações. Para isto deverá ser feita uma lei especifica e poderão ser regularizados: empreendimentos habitacionais,

edificações em desacordo com a legislação e concluídas até a data de publicação do PDE e edificações destinadas

aos usos institucionais e religiosos em vias com largura maior ou igual a oito metros.

E a partir de agora, iniciam-se se os processos de revisões das demais leis, citadas anteriormente, com prazos con-

dicionados pelo Novo Plano Diretor:

Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo – (180 dias para o Executivo enviar a Câmara)

Planos Regionais – (360 dias para o Executivo enviar a Câmara)

Código de Obras da cidade.
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RUMO PARA SÃO PAULO
O Auditório do Ibirapuera foi palco de um

momento histórico para a cidade de São Paulo.
Na tarde de quinta-feira, dia 31 de julho, o
prefeito Fernando Haddad sancionou a lei
que estabelece o Plano Diretor Estratégico.
O projeto, resultado de longas discussões
entre o governo municipal e a sociedade

paulistana, deve nortear o crescimento da
metrópole nos próximos anos.

Carla Carniel/ Agência O Globo
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