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OFICINAS DE CAPACITAÇÃO
DO NÚCLEO GESTOR

14 e 21 de outubro de 2014 – Plano Diretor de São Bento do Sapucaí
1
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• 18:30 Início - Recapitulação do encontro do dia 14/10

• 18:45 Apresentação do Cronograma dos próximos encontros

• 19:30 Apresentação dos Instrumentos da Política Urbana

• 19:45 Atividade 1: Aquecimento – Comparativo 2004 – 2014

• 20:00 Intervalo de 15 minutos

• 21:00 Atividade 2:  Quanto São Bento do Sapucaí evoluiu?

• 21:45 Apresentação e discussão dos resultados da Atividade 2

ROTEIRO
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Cronograma dos trabalhos

CRONOGRAMA ENCONTROS

Atividade

Núcleo Gestor

Evento de lançamento e Criação

Capacitação

Leitura Técnica: lev., diagnóstico e prognóstico

Leitura Comunitária

Oficina diagnóstico

Oficina a cidade que queremos 1

Oficina a cidade que queremos 2

Síntese Leituras (téc e comun)

Elaboração do Plano Diretor do Município

Elaboração das proposições

Oficina 1

Oficina 2

Redação do plano

Audiência Pública

Apoio para realização

Relatório

Projeto de lei

Revisão e consolidação da minuta do projeto de lei

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2014

set

2015
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Cronograma dos trabalhos – novembro de 2014

04/nov (3ªf)
Reunião com representantes das comunidades rurais

13/nov (5ªf)
Início da Leitura Técnica - oficina com Núcleo Gestor para debater o diagnóstico
(parte 1)

18/nov (3ªf)
Reunião do grupo de trabalho com Cetesb, DAEE e Comitê de Bacias

28/nov (6ªf)
Reunião com conselho do MONA

04/dez (5ªf)
Leitura Técnica - oficina com Núcleo Gestor para debater o diagnóstico (parte 2)

CRONOGRAMA ENCONTROS
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Recapitulação do último encontro  Recapitulação do último encontro  Recapitulação do último encontro  Recapitulação do último encontro  ---- dia 14/10 dia 14/10 dia 14/10 dia 14/10 

• Atuação do Núcleo Gestor

• Fundamentos da Política Urbana
• O papel do Estado

• Desenvolvimento

• Políticas públicas e planejamento urbano

• Gestão do território

• O Plano Diretor Municipal
• Reforma Urbana

• Legislação – Constituição Federal e Estatuto das Cidades

ROTEIRO
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

7
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Marco regulatório

• Constituição Federal de 1988 – artigos 182 e 183

• Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257/2001 –
regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal de 1988.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
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Objetivos gerais dos instrumentos

• Fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade

• Coibir a retenção especulativa de terrenos;

• Promover a regularização fundiária de áreas ocupadas e
não tituladas da cidade;

• Possibilitar a participação direta dos cidadãos nos
processos decisórios, como:

• audiências públicas, plebiscitos, referendos,

• estudo de impacto de vizinhança,

• orçamento participativo.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
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Instrumentos de 
Indução do 

Desenvolvimento 
Urbano

Instrumentos 
Urbanísticos

Instrumentos de 
regularização 

fundiária 

Instrumentos de 
democratização 

da gestão urbana

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Os instrumentos utilizam 
diferentes estratégias e 
implicam em diferentes 
compromissos entre os 
atores, necessitando de 

controle e participação da 
sociedade e de sistemas de 

gestão efetivos com a 
participação de todos os 

atores (entidades, sociedade 
civil, poder público, usuários 

da cidade, etc).

Instrumentos conforme o objetivo:
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Oferecem ao poder público maior capacidade de intervir
no uso e ocupação do solo e na rentabilidade das terras
urbanas, fazendo cumprir sua função social.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano

• Parcelamento, edificação ou utilização compulsória
• IPTU progressivo no tempo
• Desapropriação com pagamento em títulos
• Consórcio imobiliário
• Outorga onerosa do direito de construir/direito de

superfície
• Transferência do direito de construir
• Operações urbanas consorciadas (OUC)
• Direito de preempção
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Instrumentos de indução do Desenvolvimento Urbano

• Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória; IPTU
progressivo no tempo; Desapropriação com pagamento em
títulos; Consórcio Imobiliário

• Os terrenos vazios ou subutilizados, que se localizarem em
áreas cuja urbanização e ocupação for prioritária, devem ser
adequadamente ocupados;

• Objetiva induzir a ocupação de áreas já dotadas de
infraestrutura e equipamentos, mais aptas para urbanizar ou
povoar, evitando pressão de expansão horizontal na direção
de áreas não servidas de infraestrutura ou frágeis, sob o
ponto de vista ambiental;

• Define a subutilização e identifica áreas em
macrozoneamento / zoneamento.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano
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de indução do Desenvolvimento Urbano

• Outorga onerosa do direito de construir; Direito de
Superfície; Solo criado

• Fundamentam a venda ou transferência do direito de
construir: o direito de superfície e a função social da
propriedade;

• Separa a propriedade dos terrenos urbanos do direito de
edificação. Dessa forma, o poder público aumenta sua
capacidade de interferir sobre os mercados imobiliários,
recuperando parte dos investimentos do Poder Público para
suprir a demanda gerada pela alta densidade;

• Zoneamento > coeficientes de aproveitamento

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano

Os recursos da Outorga Onerosa podem ser utilizados para (art. 31
fazendo menção aos incisos I a IX do 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;
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• Transferência do direito de construir

• É um instrumento de compensação do comprometimento do
objetivo do imóvel (construção) quando incidem sobre ele
limitações relacionadas à preservação de imóveis de interesse
histórico, paisagístico ou ambiental; à preservação ambiental;
a outras questões relacionadas a infraestrutura (sistema
viário);

• Viabiliza a preservação de imóveis ou áreas de importante
valor histórico ou ambiental;

• É necessário se estabelecer a origem e destino do potencial a
se transferir. O potencial construtivo poderá ser transferido
para outro imóvel parcial ou totalmente.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano
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Transferência do Direito de Construir

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano
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• Operações urbanas consorciadas

• Busca promover transformações estruturais orientadas por
um projeto urbano para a cidade;

• Suplanta as regras gerais de uso e ocupação e estabelece
parâmetros;

• Pressupõe a intervenção em grande escala em ação
concertada entre setores público e privado; moradores e
usuários permanentes;

• Deve ter zoneamento, identificação de áreas alvo e objetivos
da ação específica.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano
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• Direito de preempção

• Preferência de compra, por parte do poder público, de um
imóvel sobre o qual incida interesses públicos e coletivos;

• Destinado a projetos de regularização fundiária, programas
de HIS (Habitação de Interesse Social), reserva fundiária,
implantação de equipamentos comunitários, espaços
públicos e de lazer ou áreas de preservação ambiental;

• É necessário Identificar imóveis de interesse (mapa);

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano
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• Tombamento integral ou parcial: significa que o proprietário deve
preservar suas características (patrimônio histórico ou ambiental);

• Servidão administrativa: visa assegurar a realização de serviço público ou
preservar bem de utilidade pública. Exemplo: em prédios vizinhos de
obras pertencentes ao patrimônio histórico, servidão de água e
passagem.

• Unidades de conservação: regras especiais de uso e ocupação do solo
que devem ser atendidas pelos proprietários.

• Zonas Especiais de Preservação Ambiental ou Zonas Especiais de
Interesse Cultural.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Visam evitar os usos inadequados e proteger áreas
especiais.

Instrumentos Urbanísticos
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• Zonas Especiais de Preservação Ambiental ou Zonas
Especiais de Interesse Cultural:

Algumas partes da cidade apresentam lotes ou edifícios de especial
valor paisagístico, cultural ou ambiental. Essas partes podem ser
marcadas como zonas especiais de preservação ambiental ou zonas
especiais de interesse cultural, devendo apresentar índices e
parâmetros específicos para induzir esses objetivos.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos Urbanísticos
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Reconhecem a cidade informal e objetiva legalizar a
permanência de populações moradoras de áreas
urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para
fins de habitação.

Instrumentos de regularização fundiária 

• Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e AEIS

• Usucapião Especial Urbano

• Concessão de Imóvel – Uso especial para fins de moradia

• Concessão de Imóvel – Direito Real de Uso
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A regularização fundiária no Plano Diretor deve:

• Determinar as diretrizes para a regularização fundiária;

• Estabelecer quais instrumentos devem ser utilizados e
como;

• Fazer a articulação da regularização fundiária com a
política habitacional do município;

• Prever ou instituir um programa municipal de
regularização;

• Definir as instâncias de participação responsáveis pelo
monitoramento e controle social da regularização.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de regularização fundiária 
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• Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e AEIS

• Assentamentos urbanos de características espaciais cujos
parâmetros urbanísticos devam atender aos arranjos
socioespaciais locais;

• Inclusão social, participação direta,

introdução de infraestrutura urbana;

• Zoneamento e projetos de urbanização

e regularização fundiárias.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de regularização fundiária 
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• Usucapião Especial Urbano

• Assegura o direito à moradia e garante a função social da
propriedade;

• Aplicado em áreas de 250 m² ocupadas interruptamente por
cinco anos para moradia e não sendo proprietário de outro
imóvel;

• O direito deve ser requisitado e não contestado. O PDM pode
indicar áreas passíveis de aplicação.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de regularização fundiária 
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• Concessão de Imóvel – Uso especial para fins de moradia

• Na medida em que é vetada a aquisição do domínio pleno
sobre as terras públicas através de usucapião a concessão de
direito especial de uso para fins de moradia é o instrumento
hábil para a regularização fundiária das terras públicas
informalmente ocupadas pela população de baixa-renda.

• Garante a permanência de populações em suas comunidades
e apenas em casos excepcionais promover remoções e utilizar
da concessão em áreas públicas que não a ocupada. O PDM
deve definir quais as áreas urbanas onde poderá ser exercida
esta faculdade de assegurar a moradia em outro local;

• É necessário desenvolver planos habitacionais e urbanísticos.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de regularização fundiária 
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• Concessão de Imóvel – Direito Real de Uso

• Anterior à publicação do Estatuto da Cidade – Decreto-lei nº
271, de 28 de fevereiro de 1967;

• Direito real resolúvel, aplicável 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;

• Constituído através de instrumento público ou particular
(proprietário / posseiro).

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de regularização fundiária 
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Promovem maior interlocução entre o poder público e
os diversos segmentos sociais.

Instrumentos de democratização da gestão urbana

• Órgãos Colegiados da Política Urbana, Debates,
Audiências, Consultas Públicas, Conferências de Interesse
Urbano

• Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV)

• Orçamento Participativo

• Iniciativa Popular
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

• Órgãos Colegiados da Política Urbana, Debates,
Audiências, Consultas Públicas, Conferências de
Interesse Urbano

• Visa a inclusão e ampliação social do debate em torno da
política urbana, a diversidade de opiniões, a troca de
saberes e experiências – técnico e popular;

• Garante a atuação direta de grupos diversos para a
condução de políticas e investimentos;

• Representa um empenho continuado do executivo e do
legislativo em compartilhar instâncias de poder.

Instrumentos de democratização da gestão urbana
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• Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV)

• Possibilita a mediação entre os interesses privados dos
empreendedores e o direito à qualidade urbana daqueles que
moram ou transitam em seu entorno. OEIV será executado de
forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento;

• Democratiza o sistema de tomada de decisões sobre os
grandes empreendimentos a serem realizados na cidade.
Condiciona o direito de propriedade ao bem comum;

• Lei municipal conterá critérios que definirão quais os
empreendimentos que dependerão de um estudo prévio de
impacto de vizinhança como condição para sua aprovação.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de democratização da gestão urbana
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• Orçamento Participativo

• A participação da população nas decisões de como será gasto
parte do dinheiro público no ano seguinte por meio de
assembléias realizadas nas diferentes regiões da cidade, nas
quais são escolhidas as prioridades de investimento e são
eleitos os delegados. Esses representam um número
determinado de cidadãos e estão encarregados de apresentar
o voto de sua representação nas assembleias que decidem
onde será alocado o dinheiro no projeto de lei do orçamento
público do ano seguinte.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de democratização da gestão urbana
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• Iniciativa Popular

• A população, e não só a prefeitura e os vereadores, pode
propor planos, projetos ou alterações na legislação, por
meio da iniciativa popular de projetos de lei.

• Um projeto de iniciativa popular deve reunir um grande
número de assinaturas de cidadãos (5% do eleitorado de São
Bento do Sapucaí, conforme art. 32 da Lei Orgânica),
devendo tramitar e ser votado normalmente na câmara.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Instrumentos de democratização da gestão urbana
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ATIVIDADE 1 - AQUECIMENTO

32
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Comparativo 2004 – 2014

O que queríamos para São Bento em 2004 continua 
parecido com o que queremos em 2014?

ATIVIDADE 1 - AQUECIMENTO 

Colar 1 selo por folha no campo 
em que achar mais adequado

Se não tiver opinião a 
respeito para avaliar, 

cole aqui

Se tiver comentários, anote em um post-it e cole na área em branco da folha ou ao 
redor dela.
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INTERVALO DE 15 MINUTOS

34



22/10/2014

35

ATIVIDADE 2 – QUANTO SÃO BENTO DO 
SAPUCAÍ EVOLUIU?

35
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Instruções:

• Dividam-se em grupos de até 5 pessoas.

• Escolham 1 pessoa para ficar fixa no grupo (anfitrião)

• Sentem-se juntos e discutam cada um dos itens colocados.

• Façam anotações sobre o que acharem pertinente.

• 1ª rodada: 20 minutos

• 2ª rodada: 20 minutos

• 3ª rodada: 20 minutos

• Fechamento

ATIVIDADE 2 – QUANTO SBS EVOLUIU?
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Regras:

• Uma pessoa fala por vez no grupo

• Respeito

• Nenhuma opinião deve ser descartada

• Vamos construir consenso?

• O anfitrião do grupo deverá contar às novas pessoas que
estiverem na 2ª rodada o que foi falado na 1ª rodada.

ATIVIDADE 2 – QUANTO SBS EVOLUIU?
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1ª rodada – 20 minutos

O que mais mudou em São Bento do Sapucaí

nos últimos 10 anos?

ATIVIDADE 2 – QUANTO SBS EVOLUIU?

• Discutam e façam anotações

• Escolham 3 pontos como os principais e anotem na folha

• Essa folha ficará com o anfitrião do grupo
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2ª rodada – 20 minutos

Com os dados de 2004, qual sua impressão de 

São Bento do Sapucaí hoje?

ATIVIDADE 2 – QUANTO SBS EVOLUIU?

• Selecionar de comum acordo com os integrantes do 
grupo o campo mais adequado após as discussões.

• Anotar o que mudou (se mudou) 
• Anotar o que justifica a resposta.
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3ª rodada – 20 minutos

Com os dados de 2004, qual sua impressão de 

São Bento do Sapucaí hoje?

ATIVIDADE 2 – QUANTO SBS EVOLUIU?

• Selecionar de comum acordo com os integrantes do 
grupo o campo mais adequado após as discussões.

• Anotar o que mudou (se mudou) 
• Anotar o que justifica a resposta.
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Com os dados de 2004, qual sua impressão de 
São Bento do Sapucaí hoje?

Apresentação dos resultados

ATIVIDADE 2 – QUANTO SBS EVOLUIU?

O que mais mudou em São Bento do Sapucaí
nos últimos 10 anos?
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Obrigada

IPPLAN: 12-3928-2600

Luciana
luciana.lins@ipplan.org.br

Maria Ligia
maria.vianna@ipplan.org.br


