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Sistema municipal de planejamento (PDE-2002)

Lei Orgânica do 
Município

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(1988)

artigos 182 e 183
condicionam direito de 

propriedade
à sua função social

ESTATUTO DA CIDADE 
(2001)

instrumentos 
para garantir  cumprimento
da função social da cidade

PLANO DIRETOR DE S. 
PAULO (2002)

indica e localiza
no território os instrumentos

do Estatuto da Cidade

PLANO SETORIAIS 
HABITAÇÃO        
MOBILIDADE

PLANO DE METAS

LEIS ESPECÍFICAS
regulamentam aplicação 

de cada instrumento definido
no Plano Diretor

Planos urbanísticos 
Operações  Urbanas

Planos de Bairros 
Planos de ZEIS

PLANOS REGIONAIS
DAS SUBPREFEITURAS

(2004)

LEI DE USO E 
OCUPAÇÃODO SOLO

(2004)



Tramitação do 
PDE na 

Comissão de 
Política Urbana: 

45 audiências 
públicas (4 por 

Região, 10 
temáticas e 

31 nas 
subprefeitura)

Processo de tramitação e participação do PDE (PL 688) na prefeitura 
e na Camara Municipal – Linha do tempo
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Sistematização das contribuições da sociedade civil (Audiências e documentos)

Consulta pública e contribuições pelo hotsite do PDE/CMSP

31/07/2014: Sanção do  PDE pelo Prefeito Haddad: Lei 16.050/2014



Meios de divulgação da 1ª Etapa do  
processo participativo

• Rádio 780 inserções

• Mídia impressa 130 inserções em grandes jornais

• Peças na televisão aberta 222 inserções em horário nobre

• Banners na internet 86 milhões

• Informe em ônibus e metrô

• Site da CMSP



Inserções em mídia impressa 
de grande circulação (formato 
½ página)

Divulgação do processo participativo: 
Mídia Impressa



Divulgação do processo participativo: 
Mídia impressa no transporte coletivo



Divulgação do processo participativo: 
Televisão aberta

Inserções na 
televisão aberta 
(formato 32 
segundos)



Inserções na internet 
(formato banner 
eletrônico):
• outubro a dezembro
TOTAL: 42.972.889

Divulgação do processo participativo: 
Banners eletrônicos na internet



Divulgação pelo site da CMSP e pelo 
www.camara.sp.gov.br/planodiretor



Divulgação pelo site da CMSP e pelo 
www.camara.sp.gov.br/planodiretor







114 audiências públicas



25.692 participantes
(10.000 na Conferência da Cidade)



10.147 contribuições recebidas



(5.684 propostas 
presenciais)



4.463 
propostas 

pela 
internet

(Ficha de propostas 
online, minuta 

participativa, hotsite 
da CMSP)











DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS NO 
SÉCULO XXI

O MODELO URBANO DA CIDADE 
BRASILEIRA DO SECULO XX PRECISA SER 

ALTERADO 



2000

19601940 1950

1970 1980 1990

Expansão da 

mancha urbana

Região 

Metropolitana de 

São Paulo

Conter a expansão horizontal e combater a 
especulação com imóveis ociosos



Reduzir as desigualdades sociais



Aproximar emprego e moradia: Produzir habitação 
bem localizada e criar empregos nas áreas periféricas

NORTE:
Moradores 19,8%
empregos: 10,8%

LESTE:
Moradores 32,6%
empregos: 9,8%

CENTRO EXPANDIDO:
Moradores 20,7%
empregos: 68,6%

SUL:
Moradores 26,7%
empregos: 10,7%



Aproximar 
emprego e 
moradia: 
Produzir 

habitação bem 
localizada e 

criar empregos 
nas áreas 

periféricas



Mudar a lógica da mobilidade urbana:
Dirigir o adensamento construtivo e populacional  

para as áreas bem servidas de infraestrutura



Fonte: Habisp

Elaboração: Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Departamento 
de Estatística e Produção de Informação | Dipro

Loteamentos irregulares: 

482.336 domicílios.

Favelas: 438.739 domicílios

Total Assentamentos precários 

921 mil domicílios

Urbanizar e regularização os assentamentos percários (favelas 
e loteamentos irregulares

















Proteger as áreas prestadoras de serviços 
ambientais no urbano e no cinturão verde



Valorizar e qualificar os espaços públicos, 
ampliar as áreas verdes, a arborização e a 

permeabilidade do solo;



Planejar a reestruturação das antigas áreas industriais 
(subutilizadas) com inclusão social e proteção ambiental



A CIDADE PROPOSTA PELO 
PDE 2014 



SOCIAL

CULTURAL

IMOBILIÁRIOECONÔMICO

AMBIENTAL

As dimensões da 
cidade do PDE 



❑ Prioridade para o transporte coletivo e não motorizado 

❑ Articulação entre mobilidade e uso do solo, com adensamento 
ao longo dos sistema de transporte coletivo de massa 

❑ Menor adensamento nos miolos (bairros fora dos eixos)

❑ Ampliação de parques e áreas protegidas 

❑ Conter a expansão horizontal com a criação de alternativas 
econômicas na zona rural 

❑ Estimular a moradia onde tem muito emprego e criar polos de 
desenvolvimento econômico onde se concentram moradias

❑ Ampliar a produção de HIS – Faixa 1

❑ Urbanizar e regularização os assentamentos precários 

❑ Proteção de espaços culturais relevantes para a identidade 

❑ Planos de intervenções urbana (PIU) nas antigas áreas 
industriais, garantindo proteção social e ambiental  

A CIDADE PROPOSTA PELO PDE-2014



Aspectos estruturais de uso e ocupação do solo definidos no PDE
Objetivo Estrutural Zonas Regras

Áreas de adensamento Eixos de transporte 
de massa

CAM=4

Área de limitação ao adensamento Miolos CAM máximo = 2

Áreas de urbanização e regularização ZEIS 1 Conselho Gestor Paritário 

Glebas vazias para a produção de HIS Zeis 2 60% até 3 SM

Áreas bem localizadas para produção de HIS ZEIS 3 60% até 3 SM

Áreas para a produção de HIS para mananciais ZEIS 4 60% até 3 SM

Áreas bem localizadas para produção de HMP ZEIS 5 40% até 6 SM

Áreas de Proteção Ambiental, inclusive parques 
propostos

Zepam CAM = 0,1

Áreas de Proteção Patrimonial Zepec - BIR

Áreas de Proteção Cultural Zepec – APC

Áreas de reestruturação urbana Macroárea de 
estruturação 
metropolitana

Elaboração de Plano de Intervenção Urbana que 
definem parâmetros de uso  e ocupação, plano de 
intervenções e obras e formas de financiamento (OUCs, 
concessão urbanística, financiamento, etc) 



• Cria o coeficiente básico 1 em toda a cidade consolidando o 
conceito de Solo Criado (edificações com mais de uma vez a área 
do terreno deverá pagar outorga onerosa c/ exceção de HIS); 

• Institui e garante aplicabilidade os instrumentos para combater a 
especulação com terrenos, edifícios e imóveis subutilizados e 
ociosos;

• Duplica a quantidade de ZEIS (2,3,4 e 5) e prioriza sua destinação 
para a produção habitacional da Faixa 1 (60% até 3 SM)

• ZEIS 1 facilita a urbanização e regularização fundiária

• Destina 30% dos recursos do Fundurb (outorga onerosa) para a 
compra de terras em ZEIS 3 (bem localizadas) e 30% para 
transporte coletivo e não motorizado

• Destina 25% dos fundos da operações urbanas para compra de 
terra para HIS na própria área ou no perímetro expandido

Avanços do PDE na perspectiva da Reforma Urbana



Função social da propriedade

Terrenos, glebas ou imóveis 
desocupados (inclusive 
edifícios), com coeficiente de 
aproveitamento abaixo do 
mínimo serão notificados a 
apresentar em um ano projeto 
de parcelamento, edificação e 
utilização 

Caso não apresentem passarão 
a pagar Imposto Predial e 
Territorial Urbano progressivo 
no tempo



Imposto progressivo em terrenos e imóveis 
vazios e subutilizados 

1%* 2%* 8% 15%4%*















• Contrapartida paga pelos promotores sempre que o coeficiente de 

aproveitamento for maior que 1

• Valor da outorga varia de acordo com os objetivos sociais e de 

planejamento

• Recursos da outorga onerosa são destinados ao Fundurb

exclusivamente para investimento

Outorga onerosa do direito de construir

CAB=1 Direito do proprietário

Até o CAM, direito de construir subordinado
ao pagamento da outorga onerosa. 



FUNDURB - Fundo Municipal de Desenvolvimento urbano

Affordable
housing

Equipamentos
Sociais

Unidades de
Conservação

Ambiental

Espaços 
Públicos

Planos de 
Bairro

Áreas 
Verdes

Public
Transportation

Patrimônio
Cultural

CAB=1 Direito do proprietário

Até o CAM, direito de construir
subordinado ao pagamento da outorga
onerosa. 



Aplicação dos recursos do Fundurb por setor, em % (2013-2016)

% de aplicação 
do Fundurb

Habitação 34

Mobilidade 30

Saneamento 22

Patrimonio 10

Áreas Verdes 4

Fonte: São Paulo:GeoSampa, 2018



Intensificar o uso do solo ao longo dos 
eixos de transporte

Eixos: coeficiente 
máximo 4

Miolo ainda não 
verticalizado: 
coeficiente máximo 2 
Gabarito : 8 andares + 
térreo



Eixos de transformação urbana

• Adensamento construtivo e populacional associado à 
reestruturação urbanística

• Calçadas mais largas (5m nos corredores de ônibus e 3m nas 
demais ruas  

• Fachada ativa – 20% de área não computável para nR no 
térreo (incluindo equipamentos sociais e institucional)

• Fruição no térreo – 20% nos lotes entre 5 mil e 50 mil m2 

• Ampliação da Permeabilidade e das áreas livres

• Cota media máxima de terreno de 20 m2 por unidade 
habitacional (média máxima dos apartamentos = 80m2)

• Sem obrigatoriedade de garagem e apenas uma garagem não 
computável por unidade ou 70 m2 de área comercial

• Estímulo a HIS (50% de CA máximo) e HMP (25% do CA 
máximo











MACROÁREAS



MACROÁREA DE ESRUTURAÇÃO METROPOLITANA

Estruturar urbana com 
planos urbanísticos



MACROÁREA DE ESRUTURAÇÃO METROPOLITANA
Setores e subsetores

Cada subsetores deve  ter um Plano de 
Desenvolvimento econômico ou Plano de 
Intervenção  urbana a ser viabilizado por 
instrumentos de financiamento com 
garantia de proteção social e ambiental



Arrecadad

o (em R$ 

milhões) 

Investido

(em R$ 

milhões)

Investimento por função (em %)

Urbanismo

*

Habitação Transporte Saneamento Cultura

OUC Água 

Espraiada

5.340 3.930 64 22 13 0 0

OUC Faria 

Lima

3.590 2.692 73 17 10 0 0

OUC Água 

Branca

1.040 353 13 0 0 87 0

OU Centro 88 23 62 31 0 0 7

Total 10.067 6.998 66 19 11 4 0

Valores arrecadados e investidos pelas OUCs e sua distribuição por funções 
(1995-2016)

Fonte: SP Urbanismo - Diretoria de Gestão das Operações Urbanas. * A função “urbanismo” inclui principalmente obras viárias



ANO % do fundo das OUC no 
investimento 

2011 19%

2012 24%

2013 26%

2014 26%

2015 29%

2016 30%

Fonte: SP Urbanismo - Diretoria de Gestão das Operações Urbanas. 
Funções Urbanismo, Habitação, Transporte e Saneamento. Valores atualizados pelo IPC/Fipe (out/2016)

Participação das OUCs no total do investimento no município, em % (2011-2016)



Aplicação dos recursos das OUC, em % (1992-2016)

1992-2012 2013-2016 Variação 

Urbanismo (maioria obras viárias) 74 57 -23%

Habitação social 17 21 +24%

Transporte coletivo 9 14 +55%

Saneamento 0 7 -



Jacu Pêssego e 
Arco Leste

Raimundo e 
Anhanguera

Parque 
Tecnológico 

Jaguaré

Cupecê e 
Jurubatuba

Polo de economia 
criativa

Desenvol-
vimento
rural

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Fernão 
DIas



ÁREA RURAL NO SUL DO MUNICIPIO

Conter expansão urbana no sul 
do Município

Plano de desenvolvimento 
sustentável na zona rural com 
fortalecimento da 
agroecologia, do ecoturismo e 
da educação e saúde

Regulamentação do Pagamento 
por serviços ambientais: 
produção de água, proteção da 
biodiversidade, regulação 
climática, conversão à 
agricultura orgânica 



Apoio à cidade compacta

Incentivo às edificações que contribuam 
para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa

Sistema de áreas protegidas, áreas verdes 
e espaços livres

Proteção aos remanescentes da mata 
atlântica

Substituição da frota de ônibus por 
veículo movidos por energia limpa

Compatibilidade com a Política Municipal de 
Mudanças Climáticas



Um dos elementos estruturadores da cidade

Inclui parques urbanos, lineares e naturais, 
Unidades de Conservação Estaduais e Municipais 
e Terras Indígenas demarcadas ou em 
demarcação. 

Os 164 parques propostos, com 82 milhões de 
m² a mais de áreas verdes municipais (aumento 
de 48%: equivale a 50 novos parques Ibirapuera) 
foram transformados em  ZEPAM, com 
coeficiente máximo  0.1.

Com doação poderão transferir  o direito de 
construir.

Sistema de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres 



ZEPEC – Áreas de Proteção Cultural

Criação da ZEPEC APC – Áreas de Proteção 
Cultural – bens, imóveis e espaços dotados  
de interesse público relacionados ao uso 
ou com valor afetivo, simbólico, histórico, 
memorial, paisagístico e artístico.  
- Imóveis de produção e fruição cultural, 
como teatros e cinemas de rua, circos, 
centros culturais, residências artísticas e 
assemelhados;
- Espaços com significado afetivo ou 

simbólico para a comunidade e para a 
memória da cidade.

Identificação: A partir de entidade da 
sociedade ou órgão competente a 
qualquer tempo ou, preferencialmente, 
nos planos regionais e de bairro. 



Dimensão cultural: Território de Interesse da 
Cultura e da Paisagem (TICP) – Paulista-Luz

V. Leste-Oeste



DEMOCRATIZAÇÃO DO VIÁRIO NO

HORÁRIO DE PICO

79% 
CARROS

15% MOTOS

03% 
ÔNIBUS
01% FRETADO

02% CAMINHÕES

Média de 1,6 usuários por carro

Mudança do padrão de mobilidade: racionalizar o uso do 
automóvel e priorizar o transporte coletivo e mobilidade ativa







Democratizar o espaço viário da cidade



Fabio Arantes/SECOM

Parklet: vaga de estacionamento vira lugar de 
sociablidade















Área de ZEIS demarcadas no Plano Diretor Estratégico e na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo de São Paulo (em km2)

Objetivo Tipo PD 1991 (não 

aprovado

PDE 2002/ LUOS 

2004 (em km2)

PDE 2014/ LUOS 

2016 (em km2)

ZEIS para urbanização e 

regularização 

ZEIS 1 64,6 144,5 131,9

ZEIS para produção de HIS ZEIS 2 12,6 8,3 14,9

ZEIS 3 0,2 6,7 8,7

ZEIS 4 - 3,7 4,7

ZEIS 5 - - 6,3

Total 12,8 18,7 34,6

Fonte: Tanaka, 2018 (PD 1991) e Montandon, 2016. 
Os dados das ZEIS previstas no PD 1991 estão atribuídos de acordo com sua definição e nomenclatura no PDE de 2002



Percentuais mínimos de famílias de baixa renda em ZEIS 

Tipo de ZEIS HIS 1 HIS 2 HMP Usos R e nR
ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 

4
No mínimo 

60%
permitido No máximo 20% 

ZEIS 5 Mínimo 40% Permitido
No máximo 

40%
ZEIS 1 Manutenção das famílias existentes



Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 1

ZEIS 1 – Urbanização e 
regularização de assentamentos
(144,73 km²) 



Conselho Gestor das ZEIS 1

• É um instrumento de controle social, gestão e participação instituído para
acompanhar a elaboração e implantação de planos e projetos de
urbanização e de regularização fundiária.

• Conselho paritário, metade poder público, metade representantes da
comunidade.

• Deve ser elaborado um Plano de Urbanização em todas as ZEIS 1, a ser
aprovado pelo Conselho Gestor



Urbanização e regularização fundiária – ZEIS 1



Reserva de terrenos e glebas para a produção de habitação social 
Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS 2, 3, 4 e 5

ZEIS 3 – HIS e HMP em 
áreas bem localizadas 
(8,37 km²)

ZEIS 2 – HIS e HMP em 
áreas vazias (16,26 km²)

ZEIS 4 – HIS para 
recupe-ração em 
mananciais (4,47 km²)

ZEIS 5 – destinadas ao 
mercado (HMP) (6,76 
km²)



ZEIS 2 -Glebas em áreas periféricas inseridas na malha urbana

ZEIS 2: glebas ou 
lotes não edificados 
ou subutilizados, 
adequados à 
urbanização e onde 
haja interesse 
público ou privado 
em produzir 
empreendimentos de 
habitação de 
interesse social.



ZEIS 3 - Terrenos ou edifícios em áreas centrais ou muito bem 
localizados com 60% para Faixa 1   

ZEIS 3: áreas com ocupações 
urbanas deterioradas e imóveis 
encortiçados ou glebas, lotes e 
edificações não utilizados e 
subutilizados e localizados em 
regiões dotadas de serviços, 
equipamentos e infraestruturas 
urbanas, boa oferta de 
empregos, onde haja interesse 
público ou privado em promover 
empreendimentos de habitação 
de interesse social.



ZEIS 3 - Terrenos ou edifícios em áreas centrais ou muito bem 
localizados com 60% para Faixa 1   



ZEIS 5: áreas bem dotadas de 
serviços, equipamentos e 
infraestruturas urbanas, boa 
oferta de empregos e 
caracterizadas pela presença 
de glebas ou lotes não 
edificados ou subutilizados, 
adequados à urbanização e 
onde haja interesse público 
ou privado em produzir 
empreendimentos 
habitacionais de mercado 
popular e de interesse social.

ZEIS 5 - Terrenos ou edifícios em áreas centrais ou muito bem 
localizados para mercado econômico 













Todo empreendimento com mais de 20 mil m² de área construída 
computável e novos planos e projetos urbanísticos deverão 
(obrigatoriamente) doar terreno, área construída ou recurso para a 
produção de HIS (até 6 salários mínimos).

A DOAÇÃO PODERÁ SER:

- 10% da área construída para HIS na macrozona urbana, exceto Macroárea de 
Redução de vulnerabilidade urbana e parte da Macroárea de Estruturação 
Metropolitana;

- Terreno de valor equivalente a 10% do valor da área total do terreno do 
empreendimento;

- Depositar no FUNDURB (em conta segregada) 10% do valor da área total do 
terreno do empreendimento

COTA DE SOLIDARIEDADE





• Ação de iniciativa pública com participação direta dos
beneficiários finais e das entidades da sociedade civil;

• associa a produção habitacional de interesse social, ou as
demais formas de intervenção urbanísticas, com regras
específicas de fornecimento de serviços públicos e
investimentos em políticas sociais

• adequa serviços e investimentos às características de
grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Serviço de Moradia Social



Em direção a um novo modelo de desenvolvimento urbano: 
o Plano Diretor Estratégico de São Paulo 

Prof. Dr. Nabil Bonduki (FAU-USP) 
Relator e autor do substitutivo do Plano Diretor Estratégico



Programa de Regularização Fundiária da PMSP

O programa Regularização Fundiária, com base nos instrumentos 
jurídicos e urbanísticos da política urbana, presentes no Plano Diretor 
Estratégico, propõe que a partir do reconhecimento da realidade 
socioterritorial de cada assentamento seja promovido o direito à posse 
e à permanência dos moradores de áreas ocupadas informalmente e a 
ampliação do acesso à terra urbanizada, por meio da titulação de seus 
ocupantes, com prioridade para as famílias de baixa renda.



Objetivos do Programa de Regularização Fundiária 

• O programa Regularização Fundiária tem por prioridade enfrentar a precariedade que 
se manifesta na insegurança em relação à posse ou propriedade da terra vivenciada 
pela população que reside nos assentamentos caracterizados pela irregularidade 
fundiária. Visa atender o conjunto de assentamentos precários identificados pelo 
Plano Municipal de Habitação, operando com maior ou menor grau de integração em 
relação às demais ações que compõem a linha programática Intervenção Integrada em 
Assentamentos Precários, desde que atendam ao menos um dos seguintes critérios, 
que configuram a Regularização de Interesse Social, de acordo com a Lei Federal 
11.977/2009:

• (I) área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo menos, 5 (cinco) anos;
(II) assentamentos localizados em Zeis; ou
(III) em áreas declaradas de interesse social para implantação de projetos de 
regularização fundiária de interesse social



Ações do Programa de Regularização Fundiária 

• Regularização da base fundiária: conjunto de ações e instrumentos que 
visam a conformidade entre parcelamento atual ou decorrente das 
intervenções urbanísticas e o registro no Cartório de Registro de Imóveis;

• Regularização da posse ou da propriedade: conjunto de ações e 
instrumentos que visam o registro em nome do atual possuidor de um 
imóvel na sua respectiva matrícula;

• Regularização administrativa: conjunto de ações e instrumentos que visam 
a inserção do assentamento na rotina administrativa da cidade mediante a 
oficialização do sistema viário e o desdobramento fiscal


